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Enforcement

4.1 Considerações iniciais

No contexto das acções de supervisão – quer as realizadas à distância (off-site), quer as efectuadas 

nas instalações dos operadores (on-site) – e no âmbito da prossecução da sua missão, o ISP 

verifica o cumprimento do normativo vigente no sector segurador e fundos de pensões. Em 

consequência da actividade desenvolvida em 2009, assinalam-se: (i) a emissão de recomendações 

e determinações específicas, visando a correcção de eventuais irregularidades detectadas, (ii) o 

exercício das suas competências administrativas, por via da suspensão ou do cancelamento do 

registo dos mediadores de seguros, e, finalmente, (iii) a instrução e a instauração de processos 

contra-ordenacionais relativos à prática de ilícitos enquadráveis no domínio da conduta de 

mercado, com vista à aplicação de sanções.

É de ressaltar que a análise dos elementos seguidamente apresentados permite concluir 

que, como resultado do reforço da regulação e supervisão das matérias que incidem sobre o 

relacionamento das entidades supervisionadas com os tomadores de seguros, segurados, 

participantes, beneficiários e terceiros lesados, também na área do enforcement se verifica uma 

intensificação da actuação do ISP, em relação ao período anterior.

4.2 Recomendações e determinações específi cas

Nos termos do artigo 5.º do respectivo Estatuto1, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 

13 de Novembro, o ISP pode, no exercício das suas atribuições, emitir “instruções vinculativas 

para que sejam sanadas as irregularidades de que tenha conhecimento nas empresas sujeitas à sua 

supervisão, adoptando os actos necessários para o efeito”.

Assim, na sequência das acções de supervisão desenvolvidas e visando impulsionar a correcção 

de eventuais irregularidades detectadas pelas entidades supervisionadas, compete ao ISP emitir 

recomendações ou determinações específicas, sempre que considere adequado, dirigidas às 

entidades sob sua supervisão.

De realçar que as recomendações são sobretudo proferidas quando, tendo o ISP detectado a 

existência de irregularidades, alerte a entidade supervisionada para a necessidade de alterar 

determinado procedimento, ficando contudo ao critério da referida entidade o modo como 

a recomendação será implementada e, em particular, as soluções que serão adoptadas para a 

corrigir.

Em casos de maior gravidade, o ISP opta por emitir determinações específicas, impondo não só 

a sanação da irregularidade detectada como os procedimentos concretos que, para tal, deverão 

ser adoptados e o prazo para a sua conclusão.

Destaque-se que o ISP emitiu 289 instruções em 2009, com vista à correcção, pelas entidades 

sujeitas à sua supervisão, das irregularidades detectadas. Destas instruções, e conforme ilustrado 

no quadro infra, apenas 18 corresponderam a determinações específicas.

1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de Novembro (com a redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectifi cação n.º 20-AQ/2001, de 30 de 

Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2002, de 25 de Setembro).
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Quadro 4.1 Instruções emitidas pelo ISP 

Instruções emitidas pelo ISP N.º %

Recomendações 271 94%

Determinações específi cas 18 6%

TOTAL 289 100%

No que respeita às recomendações emitidas, estas dirigiram-se sobretudo às empresas de 

seguros, dizendo maioritariamente respeito, conforme ilustrado no gráfico 4.1 infra, a questões 

relativas aos ramos Não Vida (66%), seguidas do ramo Vida (24%). 

Gráfico 4.1 Recomendações por matéria (2009)
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Em particular, destacam-se, neste contexto, pelo seu relevo em matéria de conduta de mercado, 

algumas das recomendações efectuadas pelo ISP e que podem ser consultadas no respectivo 

sítio da Internet, em http://www.isp.pt/NR/exeres/3A51F20A-E1F6-473E-9EBF FC7A137D69BC.

htm ou no Capítulo 2. Entendimentos em Matéria de Conduta de Mercado.

4.3 Cancelamentos e suspensão de registos – Mediação de seguros

A secção III do Capítulo IV do regime jurídico da mediação de seguros (RJMS), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, estabelece os motivos para a suspensão ou 

cancelamento do registo dos mediadores de seguros.

Assim, embora estes actos possam ser efectuados a pedido expresso do mediador de seguros, 

dirigido ao ISP, quando aquele pretenda interromper temporariamente o exercício da respectiva 

actividade, por período, contínuo ou interpolado, não superior a dois anos, ou vise deixar de 

exercer a sua actividade, procedendo ao cancelamento do registo, importa realçar a sua relevância 

em matéria de enforcement.

Com efeito, pese embora a natureza destes actos não se enquadrar no contexto 

contra-ordenacional, a suspensão ou cancelamento do registo pode assumir, na prática e na 

perspectiva dos operadores envolvidos, uma dimensão sancionatória.
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De assinalar, efectivamente, que a suspensão ou cancelamento do registo podem ser 

inclusivamente impostos a título de sanção acessória, nos termos do artigo 80.º do RJMS.

Adicionalmente, nos termos do artigo 55.º do RJMS, o ISP pode suspender o registo do mediador 

de seguros: i) quando o mediador passe a exercer funções incompatíveis, nos termos da lei, com 

o exercício da actividade de mediação ou cargos públicos, caso em que deve, nos trinta dias 

anteriores à ocorrência do facto determinante da impossibilidade do exercício da actividade de 

mediação de seguros, requerer ao ISP a suspensão da sua inscrição e ii) no caso de cessação 

de todos os contratos escritos celebrados pelo mediador de seguros com uma ou com várias 

empresas de seguros, através do qual cada empresa de seguros assume inteira responsabilidade 

pela sua actividade, até que celebre novo contrato, pelo prazo máximo de um ano, sob pena de 

cancelamento de registo.

Por seu turno, para além do cancelamento do registo a pedido do mediador de seguros, por 

morte deste ou a título de sanção acessória, pode o mesmo ocorrer, nos termos do artigo 56.º 

e conforme ilustrado no gráfico 4.4, infra, pelos seguintes motivos: i) a inscrição no registo ter 

sido obtida por meio de declarações falsas ou inexactas, ii) falta superveniente de alguma das 

condições de acesso ou de exercício à actividade de mediação, iii) impossibilidade, por um 

período de tempo superior a noventa dias, de o ISP contactar o mediador, por via postal ou por 

e-mail e iv) no caso do corretor de seguros, se este não cumprir o dever de dispersão de carteira.

Neste âmbito, em 2009, o ISP procedeu ao cancelamento de 1.271 registos, o que corresponde a 

cerca de 67% do total de suspensões e cancelamentos efectuados. 

Gráfico 4.2 Suspensões e cancelamentos de registos (2009)
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Gráfico 4.3 Origem das suspensões/cancelamentos de registo (2009)
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Já no que respeita aos motivos inerentes ao cancelamento de registo, destaca-se que a maioria, 

cerca de 57%, respeitou à impossibilidade, por um período de tempo superior a 90 dias, de o 

ISP contactar o mediador, por via postal ou por e-mail. Por outro lado, aproximadamente 40% 

dos cancelamentos efectuados pelo ISP em 2009 resultaram do incumprimento do dever de 

manutenção de contrato de seguro de responsabilidade civil válido. Com efeito, entre as 

condições de acesso e exercício às categorias de agente de seguros e corretor de seguros 

conta-se, respectivamente nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 19.º, a obrigação de dispor à data do início da actividade de um seguro de responsabilidade 

civil profissional que abranja todo o território da União Europeia. 

No que concerne às suspensões de registo, estas enquadraram-se, na sua totalidade, na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 55.º, respeitante à suspensão do registo por motivo de cessação de todos os 

contratos escritos celebrados pelo mediador de seguros ligado com uma ou com várias empresas 

de seguros.

Apesar de estes motivos não aparentarem inserir-se directamente, numa primeira análise, no 

domínio da conduta de mercado, importa realçar a sua relevância no contexto de uma supervisão 

eficaz por parte do ISP, que possibilite a adequada protecção dos interesses dos credores 

específicos de seguros. 

Com efeito, inserindo-se a actividade da mediação de seguros no âmbito da comercialização e 

distribuição de produtos e serviços de seguros e sendo esta uma actividade reservada em que, 

por natureza, a dimensão do relacionamento dos operadores com os credores específicos de 

seguros assume preponderância fundamental, impõe-se uma supervisão próxima e eficaz dos 

operadores de mercado e, em particular, a verificação da manutenção das respectivas condições 

de acesso e exercício.

Gráfico 4.4 Motivos de cancelamento (2009)
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4.4 Exercício das competências sancionatórias

Nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 12.º do Estatuto do ISP, compete ao Conselho Directivo 

instaurar e instruir “processos de contra-ordenação e aplicar as respectivas coimas e sanções 

acessórias”. Assim, no contexto dos poderes de supervisão exercidos pelo ISP, em particular, no 

âmbito da supervisão da conduta de mercado, apresentam-se, seguidamente, os elementos 

relativos aos processos de contra-ordenação instituídos em 2009, bem como as sanções aplicadas 

e transitadas em julgado, no mesmo período. 
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Pese embora o presente relatório se centre na regulação e supervisão da conduta de mercado, 
foram igualmente incluídos, para efeitos de análise integrada dos dados apresentados, elementos 
relativos aos processos de contra-ordenação iniciados quanto a matérias que não se inserem 
nesse âmbito. Com efeito, pretende-se, deste modo, ilustrar o peso relativo da dimensão da 
conduta de mercado no total de processos de contra-ordenação instaurados em 2009, bem 
como das sanções aplicadas e transitadas em julgado no mesmo ano.

Atendendo às competências sancionatórias do ISP, revela-se igualmente conveniente referir que, 
no período em apreço, com a entrada em vigor da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, se procedeu à 
revisão do regime sancionatório no sector financeiro em matéria criminal e contra-ordenacional 
e à alteração do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, 
de 5 de Janeiro, sendo aditados os artigos 214.º -A, 229.º -A e 229.º -B. Em particular, é de assinalar 
que o n.º 4 do artigo 229.º-B prevê que “independentemente do trânsito em julgado, as decisões 

judiciais relativas ao crime de prática ilícita de actos ou operações de seguros, de resseguros ou de 

gestão de fundos de pensões são divulgadas pelo Instituto de Seguros de Portugal nos termos dos n.os 

1 e 2”.

Deste modo, o ISP passou a poder divulgar quaisquer decisões judiciais relativas ao crime de 
prática ilícita de actos ou operações de seguros, de resseguros ou de gestão de fundos de 
pensões, independentemente de estas terem transitado em julgado.

Com efeito, até essa data, o ISP apenas dispunha da possibilidade de divulgar infracções 
cometidas no âmbito do regime de regularização de sinistros do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel, nos termos do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de 
Agosto, que estabelece que o “Instituto de Seguros de Portugal disponibiliza, para consulta pública, 

a identificação das empresas de seguros que tenham sido objecto de aplicação de coimas no âmbito 

previsto na presente secção por decisões transitadas em julgado”. As coimas aplicadas no âmbito 
do regime de regularização de sinistros podem assim ser consultadas no sítio da Internet do 
Instituto de Seguros de Portugal em http://www.isp.pt/NR/exeres/3833FDEC-3348-48DC-AFBF-
5E82C804D18D.htm.

O ISP procedeu, em 2009, no quadro das suas competências contra-ordenacionais, à análise de 
271 processos. Deste conjunto, verifica-se que a maioria integra a categoria “Outras matérias” 
que compreende questões relativas a acidentes de trabalho, a condições de acesso e exercício 
à actividade seguradora e, parcialmente, a mediação de seguros2. De facto, o estudo destes 
processos justificou a sua agregação, na medida em que as matérias em causa extravasam o 
relacionamento entre operadores e consumidores.

Assim, apenas os elementos referentes às categorias “Livro de Reclamações”, “Mediação de seguros” 
(em parte) e “Regularização de sinistros do ramo automóvel”, porquanto concernentes ao domínio 
da conduta de mercado, são examinados, de forma desagregada, nas secções 4.4.1 a 4.4.3, 
ponderada a sua relevância no contexto do relacionamento dos operadores com os credores 
específicos de seguros e de fundos de pensões.

2 No que concerne `a mediação de seguros, foram incluidas na categoria “Outras matérias”, em virtude de não constituirem questões com impacto directo 
no âmbito da conduta de mercado: (i) o incumprimento, por corretores de seguros, dos deveres de envio ao ISP do relatório e contas anuais, parecer do 
órgão de fi scalização e documento de certifi cação legal de contas emitido pelo revisor legal de contas, bem como de outros elementos defi nidos por Norma 
Regulamentar e (ii) a inobservância dos deveres de publicação dos documentos de prestação de contas, conforme previsto na alínea e) do artigo 35.º do 
regime jurídico de mediação de seguros.
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Gráfico 4.5 Processos de contra-ordenação instaurados (2009)
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O gráfico anterior apresenta a distribuição das sanções aplicadas em 2009, por área, permitindo 
aferir que aproximadamente 38% das sanções aplicadas respeita a temáticas que se enquadram 
no contexto da conduta de mercado.

Já o gráfico 4.6 representa as sanções aplicadas e transitadas em julgado no período em 
apreço, verificando-se tendência idêntica à manifestada relativamente aos dados estatísticos 
anteriormente apresentados. 

Por seu turno, considerando os elementos incluídos no quadro 4.2, apura-se que o valor das 
coimas aplicadas é mais elevado no que se refere às contra-ordenações instauradas e transitadas 
em julgado em matéria de regularização de sinistros do ramo automóvel.

Gráfico 4.6 Sanções aplicadas e transitadas em julgado por assunto e número (2009)
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Quadro 4.2 Sanções aplicadas e transitadas em julgado por assunto e valor das coimas aplicadas (2009)

Valor (Euros)

Livro de reclamações 1.750

Mediação de seguros 6.750

Regularização de sinistros do ramo automóvel 124.280

Outros 26.989

Total 159.769
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4.4.1 Livro de Reclamações

O Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro3, estabelece a obrigatoriedade de 
existência e disponibilização do Livro de Reclamações em todos os estabelecimentos 
de fornecimento de bens ou prestação de serviços, com carácter fixo ou permanente, 
que tenham contacto directo com o público. Entre estes, incluem-se, designadamente, 
os estabelecimentos das empresas de seguros, de mediadores de seguros e de 
sociedades gestoras de fundos de pensões.

Em particular, as alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 3.º estabelecem que o fornecedor de 
bens ou prestador de serviços é obrigado a:

– Possuir o Livro de Reclamações nos estabelecimentos a que respeita a actividade;

– Facultar imediata e gratuitamente ao utente o Livro de Reclamações, sempre que 
por este tal lhe seja solicitado;

– Afi xar no seu estabelecimento, em local bem visível e com caracteres facilmente 
legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte informação: “Este estabelecimento 

dispõe de livro de reclamações”.

Ainda nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do referido diploma, a recusa de entrega 
do Livro de Reclamações ao utente não pode, em caso algum, ser justificada pelo 
facto de o mesmo se encontrar disponível noutros estabelecimentos, dependências 
ou sucursais, nem pode ser condicionada, designadamente à necessidade de 
identificação do utente.

Acresce que, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º, o fornecedor de bens ou o prestador de 
serviços encontra-se obrigado a fornecer ao utente todos os elementos necessários 
ao correcto preenchimento dos campos relativos à sua identificação, devendo ainda 
confirmar se este os preencheu correctamente.

Por seu turno, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º, o original da folha de reclamação 
deve ser remetido à entidade de controlo de mercado competente ou à entidade 
reguladora do sector, devendo, conforme disposto no n.º 4 do mesmo artigo, o 
duplicado da reclamação ser entregue ao utente.

Competindo ao ISP, nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 11.º do citado 
Decreto-Lei, a fiscalização e a instrução dos processos de contra-ordenações 
relativos ao incumprimento, por empresas de seguros, mediadores de seguros 
e sociedades gestoras de fundos de pensões, dos deveres supra mencionados, 
apresentam-se, seguidamente, os processos de contra-ordenação instaurados, nesta 
matéria, em 2009, bem como as sanções aplicadas e transitadas em julgado no 
mesmo ano.

3 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 118/2009, de 19 de Maio.
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Conforme foi possível constatar da leitura do gráfico 4.5, em 2009 foram instaurados 8 processos 
de contra-ordenação referentes ao incumprimento dos deveres previstos no Decreto-Lei 
n.º 156/2005, de 15 de Setembro, relativos à obrigatoriedade da existência e disponibilização 
do Livro de Reclamações em todos os estabelecimentos onde se forneçam bens e se prestem 
serviços aos consumidores.

Por sua vez, o gráfico seguinte permite representar a distribuição destes processos por tipo de 
incumprimento, sendo em especial de destacar a não conformação das entidades supervisionadas 
com a obrigação de possuir o Livro de Reclamações nos estabelecimentos a que respeita a 
actividade (“Não possui livro de reclamações”, 37%), de facultar imediata e gratuitamente ao utente 
o Livro de Reclamações sempre que por este tal lhe seja solicitado (“Não faculta ao utente o livro 

de reclamações”, 50%) e de remeter ao ISP o original da folha de reclamação (“Não remete ao ISP o 

original da folha do livro de reclamações”, 13%).

Gráfico 4.7  Processos de contra-ordenação instaurados (2009) 
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Da apreciação dos processos de contra-ordenação instaurados (em 2009 ou transitados de anos 
anteriores), resultou a aplicação de sete sanções, já transitadas em julgado, distintas quanto à sua 
natureza (admoestações, coimas suspensas ou coimas) e divididas pelo conjunto de categorias 
anteriormente mencionado.

Gráfico 4.8  Sanções aplicadas e transitadas em julgado (2009) 
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4.4.2 Mediação de seguros

No contexto da fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares 

em vigor em matéria de conduta de mercado e da aplicação de sanções de natureza 

contra-ordenacional, são igualmente de destacar os requisitos previstos no regime 

jurídico da mediação de seguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de 

Julho. Entre os diversos deveres aplicáveis aos mediadores de seguros, no âmbito 

do seu relacionamento com os respectivos clientes, destacam-se, designadamente, 

deveres de informação, esclarecimento e aconselhamento, bem como as regras 

fixadas para a movimentação dos fundos relativos ao contrato de seguro. De assinalar, 

igualmente, que o referido regime jurídico estabelece condições reforçadas para o 

exercício da actividade da mediação, em particular, no que concerne aos requisitos 

de qualificação, idoneidade e ao regime de incompatibilidades.

Cumpre, assim, salientar os seguintes deveres do mediador de seguros, no âmbito 

da conduta de mercado, registando-se, em especial, as disposições incumpridas que 

foram fundamento para a instauração de processos de contra-ordenação em 2009:

– Os deveres gerais do mediador de seguros, previstos no artigo 29.º do mesmo 

diploma, entre os quais sobressaem, enquanto causa da instauração de processos 

de contra-ordenação em 2009, o desrespeito pelo dever de “cumprir as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis à actividade seguradora e à actividade de mediação de 

seguros e não intervir na celebração de contratos que as violem” [alínea c)] e de “assistir 

correcta e eficientemente os contratos de seguro em que intervenha” [alínea d)];

– Os deveres do mediador de seguros para com os clientes, designadamente o 

incumprimento do dever de “não praticar quaisquer actos relacionados com um 

contrato de seguro sem informar previamente o respectivo tomador do seguro e obter 

a sua concordância” [alínea c) do artigo 31.º] e da obrigação de incluir, em toda a 

publicidade e documentação comercial do mediador de seguros, as informações 

constantes do respectivo certificado de registo (n.º 6 do artigo 47.º);

– Incumprimento, pelo mediador de seguros, dos deveres previstos no artigo 42.º 

quanto à movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro, em concreto, 

no âmbito da instauração de processos de contra-ordenação, os previstos no n.º 1 “o 

mediador de seguros ligado não pode receber prémios com vista a serem transferidos 

para as empresas de seguros ou fundos para serem transferidos para tomadores 

de seguros, segurados ou beneficiários” e no n.º 5 “qualquer mediador de seguros 

que movimente fundos relativos ao contrato de seguro deve depositar as quantias 

referentes a prémios recebidos para serem entregues às empresas de seguros e os 

montantes recebidos para serem transferidos para tomadores de seguros, segurados 

ou beneficiários em contas abertas em instituições de crédito em seu nome mas 

identificadas como conta «clientes» ”; e

– Incumprimento das incompatibilidades previstas no artigo 14.º para o exercício da 

actividade de mediação de seguros.
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Atendendo à distribuição dos processos de contra-ordenação iniciados em 2009, por tipo de 

incumprimento, verifica-se que, em matéria de conduta de mercado, os 8 processos de contra-

ordenação abertos se encontram divididos, de igual modo, pelas quatro categorias (“Deveres 

gerais do mediador de seguros”, “Deveres do mediador de seguros para com o cliente”, 

“Movimentação de fundos” e “Incompatibilidade no exercício da actividade de mediação de 

seguros”).

Gráfico 4.9  Processos de contra-ordenação instaurados (2009)
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Por seu turno, conforme ilustrado no gráfico seguinte, em 2009 foram aplicadas três coimas, 

já transitadas em julgado, por incumprimento dos deveres previstos em matéria de conduta 

de mercado, por parte dos mediadores de seguros. Destas, duas tiveram como fundamento o 

incumprimento dos deveres gerais do mediador, mormente os anteriormente explicitados, e um 

processo prendeu-se com o incumprimento do n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, 

de 31 de Julho, que estabelece que o mediador de seguros ligado não pode receber prémios 

com vista a serem transferidos para as empresas de seguros ou fundos para serem transferidos 

para tomadores de seguros, segurados ou beneficiários.

Gráfico 4.10 Sanções aplicadas e transitadas em julgado (2009) - Coimas
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4.4.3 Regularização de sinistros do ramo automóvel

O Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, aprova o regime do sistema do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel e transpõe parcialmente para a 

ordem jurídica interna a 5.ª Directiva Automóvel.
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No domínio da conduta de mercado, é sobretudo de salientar o regime de regularização 

de sinistros no âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel, cujas regras 

e procedimentos a observar pelas empresas de seguros com vista a garantir, de 

forma pronta e diligente, a assunção da sua responsabilidade e o pagamento 

das indemnizações devidas em caso de sinistro, se encontram essencialmente 

consagradas no referido diploma. 

Para efeitos da fundamentação da instauração de processos de contra-ordenação em 

2009, são especialmente de salientar as seguintes disposições:

– Os deveres de diligência e prontidão das empresas de seguros, previstos no 

artigo 36.º, em particular o incumprimento dos prazos previstos no n.º 1, conforme 

explicitado em maior detalhe no Capítulo 3. Actividade de Supervisão da Conduta de 

Mercado;

– O dever de resposta fundamentada da empresa de seguros, nos termos do artigo 

40.º, que estabelece que a comunicação da não assunção da responsabilidade, nos 

termos legalmente previstos, se deve consubstanciar numa resposta fundamentada 

em todos os pontos invocados no pedido nos casos em que a responsabilidade tenha 

sido rejeitada, não tenha sido claramente determinada e os danos sofridos não sejam 

totalmente quantificáveis; e

– Os deveres relativos ao veículo de substituição, previstos no artigo 42.º, 

nomeadamente no n.º 1 “verificando-se a imobilização do veículo sinistrado, o lesado 

tem direito a um veículo de substituição de características semelhantes a partir da data 

em que a empresa de seguros assuma a responsabilidade exclusiva pelo ressarcimento 

dos danos resultantes do acidente, nos termos previstos nos artigos anteriores” e no n.º 2 

“no caso de perda total do veículo imobilizado, nos termos e condições do artigo anterior, 

a obrigação mencionada no número anterior cessa no momento em que a empresa de 

seguros coloque à disposição do lesado o pagamento da indemnização”.

Em 2009, foram instaurados 49 processos de contra-ordenação em matéria de regularização 

de sinistros do ramo automóvel, relacionando-se a sua maioria (61%) com a não conformação 

com os deveres de diligência e prontidão, seguido do não acatamento dos deveres relativos à 

disponibilização do veículo de substituição (cerca de 35%) e, por fim, o incumprimento do dever 

de resposta fundamentada.

Gráfico 4.11  Processos de contra-ordenação instaurados (2009)
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Por seu turno, conforme ilustrado no gráfico seguinte, foram aplicadas nove coimas, já transitadas 

em julgado. Destas, cinco inserem-se na categoria deveres de diligência e prontidão e quatro 

respeitam aos deveres de disponibilização do veículo de substituição.

Gráfico 4.12 Sanções aplicadas e transitadas em julgado (2009) - Coimas
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