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Capítulo 6

Monitorização e Supervisão 
da Publicidade
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Monitorização e Supervisão da Publicidade

6.1 Enquadramento

A publicidade constitui uma forma de comunicação privilegiada utilizada pelas empresas de 

seguros, pelos mediadores de seguros e pelas sociedades gestoras de fundos de pensões, no 

contexto da promoção da sua actividade e da comercialização dos respectivos produtos ou 

serviços.

Atendendo ao relevante impacto da publicidade, justifica-se a criação e implementação de um 

quadro legal e regulamentar ajustado às especificidades inerentes à realidade em análise1. 

Em especial no sector financeiro, é inegável o importante papel que a publicidade desempenha 

no processo de tomada de decisão por parte do consumidor, sobretudo quando ponderados 

factores como a complexidade, a sofisticação e a inovação dos produtos e serviços em apreço. 

Assume ainda maior destaque se equacionado o reduzido grau de literacia financeira do 

consumidor. Procura-se, deste modo, com a regulação da publicidade – mormente da que é 

efectuada a actividades, produtos e serviços financeiros –, garantir a sua clareza e transparência, 

com vista a assegurar a maior competitividade e condições equitativas de concorrência entre os 

operadores, bem como a comparabilidade entre os produtos e uma opção consciente por parte 

do consumidor. Acresce que a definição e a condução de uma política regulatória adequada a 

este nível sempre se materializam num contributo indispensável para o incremento da confiança 

depositada no sector segurador e fundos de pensões, incentivando igualmente a disciplina de 

mercado. 

Para além da legislação geral e especial aplicável nesta sede, nomeadamente o Código 

da Publicidade ou o regime jurídico das práticas comerciais desleais, e reconhecidas as 

particularidades da publicidade realizada aos produtos e serviços comercializados no sector 

sujeito à supervisão do ISP, foram desenvolvidos, durante o ano 2009, os trabalhos preparatórios 

tendentes à elaboração de Norma Regulamentar que pretende responder à necessidade de 

concretizar princípios e regras já hoje em vigor. Em particular, aquele normativo visa contribuir 

para evitar eventuais práticas de publicidade que, por acção ou omissão, não favoreçam uma 

decisão livre e esclarecida do consumidor, prejudicando a confiança nos mercados em apreço. 

Esta iniciativa, alinhada com as opções regulatórias e as melhores práticas consagradas no plano 

internacional, foi recentemente submetida a consulta pública, tendo a Norma Regulamentar n.º 

3/2010-R sido publicada em Diário da República em 24 de Março de 20102/3.

No que concerne à supervisão da publicidade dos seguros e fundos de pensões, destacam-se, 

sem prejuízo das competências da Direcção-Geral do Consumidor e da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (esta última, quanto aos contratos de seguro ligados a fundos de investimento 

e às adesões individuais de fundos de pensões abertos), as atribuições do ISP (de foro regulatório, 

de supervisão, de fiscalização e sancionatório) na sua qualidade de autoridade de supervisão do 

sector em questão. Com efeito, a prossecução daquelas atribuições assenta num conjunto de 

poderes a exercer pelo ISP, a saber, (i) ordenar as alterações consideradas necessárias para pôr fim 

à desconformidade, (ii) suspender a acção ou campanha publicitária irregular e (iii) determinar a 

publicação imediata das rectificações adequadas por parte do responsável pela publicidade ou, 

ainda, proceder à publicação em nome deste. A título adicional, refira-se a possibilidade genérica 

1 Cfr. “Regulação e Supervisão da Publicidade no Sector Segurador: Perspectivas de Direito Nacional e de Direito Comparado”, JOANA MENDES e RITA LOPES TAVARES in: 

FÓRUM – Revista Semestral do Instituto de Seguros de Portugal, Ano XIII, n.º 28, Dezembro 2009, pág. 8.

 Disponível em http://www.isp.pt/NR/rdonlyres/3D838C18-793F-4980-86C3-315319F38CDE/0/F28_ArtRegSuppublSSeg.pdf.

2 Na 2.ª série, n.º 58., de 24.03.2010. 

3 O texto da Norma Regulamentar pode ser consultado em http://www.isp.pt/NR/exeres/4A2674ED-6B41-43C3-A0D7-B4DAE27F3650.htm.
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de o ISP impor sanções às entidades supervisionadas, de cariz contra-ordenacional, quando estas 

desrespeitem o enquadramento jurídico vigente em matéria de publicidade.

Por outro lado, reconhecidas as singularidades da publicidade e, bem assim, a configuração legal 

dos concretos poderes concedidos ao ISP, afigura-se de reiterar a relevância de a autoridade 

de supervisão dispor de instrumentos e mecanismos que a habilitem para o exercício daqueles 

poderes. De facto, a celeridade na actuação em reacção a uma acção publicitária ilegal é 

fundamental para acautelar o efeito útil das diligências desenvolvidas. Assim, o ISP tem vindo a 

dedicar especial atenção à matéria da publicidade, adaptando os procedimentos estabelecidos 

em função da evolução desta realidade no sector sob supervisão. Entre as iniciativas mais 

recentes, destaca-se a organização e a implementação de um novo sistema de monitorização 

da publicidade4, que cumpre uma missão específica de análise e apreciação da legalidade do 

material publicitário, procurando facilitar o exercício oportuno e eficaz dos poderes de supervisão 

e, quando aplicáveis, sancionatórios. 

6.2 Monitorização da publicidade pelo ISP 

6.2.1 Considerações gerais

O novo mecanismo de monitorização sistemática da publicidade compreende, em primeiro 

lugar, a selecção de todo o material que configure promoção e publicidade no âmbito dos 

seguros e fundos de pensões e que seja veiculado, entre outros, através da televisão, da rádio, da 

imprensa ou de cartazes. Por seu turno, revelou-se também essencial redefinir os procedimentos 

internos que enformam o exame da publicidade logo que recepcionada pelo ISP e a subsequente 

análise técnico-jurídica, conduzida com vista a aferir de eventuais ilegalidades de que o material 

publicitário possa padecer, de modo a filtrar as situações que exigem um estudo mais cuidado 

para efeitos de ponderação da adopção das medidas adequadas na esfera do exercício dos 

poderes de supervisão e sancionatórios que assistem ao ISP neste domínio. Finalmente, ainda 

no âmbito da operacionalização deste serviço e com o intuito de optimizar o exame do material 

publicitário à luz do direito vigente, imprimindo maior celeridade e rigor na execução daquela 

tarefa, foi criada uma matriz orientadora da análise a efectuar, que contempla a autonomização 

de categorias de ilegalidades potenciais. A utilização da mencionada matriz concorre para a 

elaboração atempada dos elementos que servem para instruir o processo de supervisão.

Note-se que, previamente à análise do material publicitário pelo ISP, é realizada uma primeira 

triagem no sentido de identificar a publicidade que se inscreve na sua esfera de competências. 

Esta diligência é especialmente relevante no caso dos produtos financeiros designados 

vulgarmente como concorrentes, no segmento poupança-investimento, relativamente aos quais 

a publicidade pode salientar características idênticas ou muito similares.

6.2.2 Principais desenvolvimentos em 2009

Com base na experiência adquirida no contexto da monitorização da publicidade efectuada no 

sector sob supervisão, o ISP procedeu, para efeitos de classificação estatística, à autonomização 

de uma nova categoria de material publicitário analisado. Nestes termos, a partir de 1 de Janeiro 

de 2009, a informação estatística divulgada pelo ISP passou a incluir, de forma individualizada, 

os “seguros acessórios de outros produtos”, categoria “em que o seguro surge como acessório 

4 Sobre o sistema de monitorização da publicidade na área dos seguros e fundos de pensões, cfr. o artigo de PAULA ALVES in: FÓRUM – Revista Semestral do 

Instituto de Seguros de Portugal, Ano XIII, n.º 28, Dezembro 2009, págs. 32-39. Disponível em http://www.isp.pt/NR/rdonlyres/59C623B6-7BB6-4B4F-AEF6-

7829A6F4F053/0/F28_ArtMonitorPubli.pdf.
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do produto principal”5, como no caso da publicidade à venda de automóveis ou de viagens. 

O conceito integra, assim, as situações em que “o seguro surge como acessório de um produto 

financeiro, ou de um bem ou serviço de natureza diferente”. A adopção deste critério de classificação, 

que reflecte a abrangência do leque de acções publicitárias objecto de exame, visou, entre outros 

objectivos, optimizar a divulgação de elementos estatísticos sobre a actividade de supervisão 

desenvolvida pelo ISP neste âmbito. 

Idêntico propósito foi prosseguido com a reformulação do sistema de recolha, classificação e 

registo de dados decorrentes da monitorização da publicidade. Na verdade, cumpre assinalar 

a importância da análise e da compilação dos elementos em apreço para a identificação 

de prioridades no quadro da supervisão da conduta de mercado, que pode beneficiar em 

muito com o aperfeiçoamento do tratamento estatístico daquela informação. Em 2010, o ISP 

continuará a estudar a possibilidade de introduzir melhorias a este sistema, designadamente, 

perante as soluções adoptadas na Norma Regulamentar n.º 3/2010-R e, também, em função da 

caracterização do material publicitário divulgado pelos operadores, com eventuais reflexos no 

plano da apresentação dos dados estatísticos referentes à supervisão da publicidade. 

É de referir, ainda, que o ISP publica regularmente, no respectivo sítio da Internet, os resultados 

das acções empreendidas no plano da monitorização da publicidade.

6.3 Material publicitário analisado 

6.3.1 Apresentação de dados estatísticos e respectiva apreciação

Desde logo, cumpre salientar que os dados analisados se cingem aos referentes à publicidade 

efectuada no sector segurador e fundos de pensões que integra a esfera de competências do ISP. 

Relativamente aos critérios empregues na classificação que, em seguida, se apresenta, 

salientam-se as categorias: 

• “Não Vida”: compreende produtos ou serviços de seguro dos ramos “Não Vida”, 

segmentados em “Automóvel”, “Saúde” e “Outros”;

• “Vida”: respeita a produtos ou serviços de seguro do ramo “Vida”, individualizados pelas 

subcategorias “PPR” (planos de poupança-reforma que tenham por base fundos de 

poupança-reforma que revistam a forma de fundo autónomo de uma modalidade de 

seguro do ramo “Vida”6) e “Seguros de capitalização”;

• “Mistos”: corresponde a acções publicitárias alusivas a mais do que um ramo, tipo ou 

modalidade de seguro;

• “Geral”: engloba a publicidade relativa à actividade geral dos operadores e que não se 

refere a produtos ou serviços determinados;

• “Seguros acessórios de outros produtos”: equivale às situações em que os produtos ou 

serviços de seguros ou fundos de pensões surgem como secundários ou associados a 

outros produtos ou serviços publicitados a título principal (e que podem assumir a forma 

de outros produtos ou serviços fi nanceiros ou de produtos ou serviços de natureza não 

fi nanceira, como a venda de automóveis ou de viagens).

5 Cfr. PAULA ALVES, no artigo já mencionado, publicado in: FÓRUM – Revista Semestral do Instituto de Seguros de Portugal, Ano XIII, n.º 28, Dezembro 2009, pág. 37.

6 Cfr. n.os 1 a 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho.
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O quadro seguinte ilustra a distribuição do material publicitário recebido e analisado no âmbito 

do sistema de monitorização da publicidade pelas categorias previamente elencadas.

Quadro 6.1 Anúncios recepcionados e analisados da competência do ISP (Total - 2009)

Categorias Anúncios analisados

  N.º %

Não Vida 157 36,60%

Automóvel 105 24,48%

Saúde 38 8,86%

Outros 14 3,26%

Vida 17 3,96%

Seguros de capitalização 5 1,17%

PPR 12 2,80%

Mistos 10 2,33%

Seguros acessórios de outros produtos 170 39,63%

Geral 75 17,48%

Total 429 100,00%

Com efeito, o quadro anterior representa o total de anúncios analisados pelo ISP no que concerne 

a publicidade efectuada à actividade dos operadores (correspondente à categoria “Geral”) e, bem 

assim, aos produtos ou serviços comercializados (integrando as categorias “Não Vida”, “Vida” 

e “Mistos”). Para além destes, note-se que 170 anúncios versam sobre “seguros acessórios de 

outros produtos” (agregados em função da circunstância de integrarem a publicidade, não a 

título autónomo, mas de forma secundária ou acessória em relação a outro produto ou serviço 

que é objecto principal da acção publicitária), correspondendo, aproximadamente, a 40% do 

conjunto de anúncios examinados. 

Desconsiderada a publicidade que se insere na categoria “seguros acessórios de outros produtos”, 

é possível apurar, através da análise dos elementos apresentados, que a maioria dos anúncios 

que divulgam produtos de seguros a título principal compreende a categoria “Não Vida” 

(157). Paralelamente, foram apreciados materiais publicitários que incluem a categoria “Vida” 

(representando 17 anúncios) e, finalmente, monitorizada pelo ISP publicidade que se classifica 

na categoria “Mistos” (10). A publicidade relativa à actividade dos operadores, qualificada como 

“Geral”, corresponde a 75 anúncios.

No âmbito dos ramos “Não Vida” é ainda de assinalar que predominam os anúncios relativos 

ao seguro automóvel (105); tendência passível de justificação, nomeadamente, por se tratar de 

seguro de massa em que o universo dos potenciais tomadores de seguros assume uma dimensão 

muito relevante. Em segundo lugar, destaca-se o material publicitário concernente a seguros de 

saúde, que equivale a 38 anúncios. Finalmente, 14 anúncios respeitam a outros seguros, entre os 

quais se inclui a publicidade a seguros relacionados com habitação e seguros de viagem.

Já no respeitante ao material publicitário sujeito a apreciação do ISP no quadro do Ramo “Vida”, 

distingue-se a preponderância dos produtos relativos a planos de poupança-reforma, traduzindo 

12 dos anúncios estudados neste âmbito. Para além destes, o ISP analisou em 2009, neste ramo, 

cinco anúncios relativos a seguros de capitalização.
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6.3.2 Monitorização da publicidade e supervisão

Em resultado do exame de material publicitário empregue na comercialização de produtos e 

serviços do sector segurador e fundos de pensões, durante o ano 2009, foram identificadas seis 

situações irregulares que desencadearam, por esse motivo, a actuação do ISP em sede de 

supervisão. Em seguida, descrevem-se as principais infracções detectadas e, bem assim, as 

diligências encetadas pelo ISP.

• Parte das infracções detectadas relacionavam-se com a publicidade à actividade 
de “consultoria sobre soluções financeiras” – que incluem, entre outros produtos, 
seguros –, em relação à qual não constava a menção de que os respectivos anunciantes 
correspondessem a operadores autorizados pelo ISP (como empresas de seguros ou 
mediadores de seguros) e nas quais não se identificava a empresa de seguros.

– Relativamente a algumas das situações assinaladas e após averiguação, 

constatou-se que os anunciantes se encontravam efectivamente registados junto 

do ISP enquanto mediadores de seguros. Nestes termos, a matéria em apreço foi 

analisada à luz das regras constantes do regime jurídico da mediação de seguros 

(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho; maxime, dos deveres de 

informação e regras de publicidade ali vertidos), do n.º 28 da Norma Regulamentar 

n.º 17/1995-R, de 12 de Setembro7/8 (sobre “Exercício da Actividade Seguradora 

Ramos Não Vida”) e, bem assim, de requisitos aplicáveis ao registo do operador. 

Na sequência das recomendações emitidas pelo ISP, apurou-se que estas foram 

acolhidas pelos operadores em apreço.

– Nos restantes casos, e no seguimento das diligências empreendidas, verificou-se 

que o modelo de negócio das entidades envolvidas assentava em agrupamento 

de “consultores financeiros”, operando em parceria com mediadores de seguros 

que assegurariam integralmente o acompanhamento dos clientes no âmbito da 

comercialização de produtos de seguro. Na medida em que o modelo de negócio 

perfilhado não se encontrava devidamente explicitado no sítio da Internet das 

entidades, nem tendo estas concretizado a respectiva inscrição junto do ISP, os 

processos encontram-se sob exame no contexto da ponderação de adopção de 

medidas de cariz sancionatório.

• Por outro lado, uma das irregularidades examinadas compreendia a utilização 
da expressão “seguro contra todos os riscos” que, embora sendo de uso corrente 
no mercado, é susceptível de gerar interpretações erróneas sobre a sua extensão e 
alcance9.

– A expressão “seguro contra todos os riscos” invocada na publicidade efectuada 

não se compatibilizava com as boas práticas que devem ser implementadas pelas 

empresas e mediadores de seguros. Assim, foram desenvolvidas as diligências 

consideradas necessárias junto dos operadores envolvidos para que as acções 

publicitárias configuradas nos termos descritos fossem canceladas, sendo 

igualmente transmitida a necessidade de articulação entre mediadores de seguros 

e empresas de seguros no âmbito do planeamento e concretização de acções 

publicitárias.

7 Publicada no Diário da República, n.º 230, III Série, de 04 de Outubro de 1995.

8 Estipula esta disposição que “a publicidade relativa aos seguros dos ramos Não vida deve esclarecer, inequivocamente e com adequado relevo gráfi co, qual a 

empresa de seguros que celebra o contrato”. 

9 Cfr. o entendimento formulado pelo ISP relativamente a este tópico, publicado na pág. 55 do respectivo Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de 

Mercado 2008, disponível em http://www.isp.pt/NR/exeres/5DC992B5-BFA0-4D8F-8A49-AD7ED27C9FFC.htm. Adicionalmente, pode ainda ser consultado no 

sítio da Internet do ISP em http://www.isp.pt/NR/exeres/0AC8B63B-8A89-4C08-9907-75DA9E361C69.htm.
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• Outra situação, identificada neste contexto, correspondeu à divulgação, na 
mensagem publicitária, de informação susceptível de configurar publicidade 
enganosa. Em concreto, salienta-se a menção a descontos no valor do prémio do 
seguro sem identificar claramente a respectiva base de aplicação.

– Na matéria em apreço, atendendo à natureza e características da mensagem 

publicitária, não relevaria a precisão de que o desconto aplicado recairia sobre o 

prémio comercial ou o prémio total do seguro em causa.

• Por último, é de mencionar o carácter enganador de mensagens publicitárias 
nas quais seja mencionado o facto de o mediador de seguros trabalhar com todas 
as empresas de seguros do mercado, podendo, assim, escolher o melhor para cada 
cliente, quando esta afirmação não corresponda à verdade. 

– Na análise da prática desta irregularidade o ISP solicitou aos operadores 

envolvidos a imediata correcção daquela menção (i.e., de que trabalharia com 

todos os seguradores do mercado) e, bem assim, analisou, com recurso ao exame 

dos conteúdos dos respectivos sítios da Internet, o cumprimento dos deveres de 

informação especificamente previstos no n.º 6 do art. 47.º do regime jurídico da 

mediação de seguros10. 

6.3.3 Conclusões

Considerados os dados estatísticos apresentados em 6.3.1. supra, conclui-se pela intensa 

actividade publicitária efectuada às actividades dos operadores do sector segurador e fundos 

de pensões, bem como aos produtos e serviços comercializados nestes mercados, tendo neste 

domínio sido analisados 429 anúncios publicitários.

Assim, no quadro do exercício dos poderes conferidos ao ISP e consagrados no artigo 

131.º-B do regime jurídico do acesso e exercício da actividade seguradora, com base no universo 

da publicidade analisada, saliente-se que, em 2009, a autoridade de supervisão ordenou a 

modificação de uma acção publicitária, com vista a “por termo às irregularidades” [no âmbito da 

al. a) daquela disposição]. 

Este facto pode indiciar, em relação aos anúncios publicitários monitorizados pelo ISP, um 

nível de incumprimento relativamente reduzido, por parte dos operadores, em relação ao 

enquadramento jurídico vigente nesta matéria.

Contudo, afigura-se de salientar que a experiência do ISP na supervisão da publicidade efectuada 

nos sectores segurador, de mediação de seguros e de fundos de pensões, com especial 

enfoque nas tipologias de irregularidades detectadas, contribuiu, de forma central e decisiva, 

para a elaboração da Norma Regulamentar a que se aludiu supra. No que concerne a algumas 

das situações identificadas e previamente à concretização das suas competências no plano 

regulamentar, considerou o ISP ser de divulgar publicamente os seus entendimentos, com vista 

a incentivar a adopção de boas práticas nesta sede.

10 Em concreto, estabelece aquele preceito que, nas actividades relativas à mediação de seguros, o mediador de seguros deve assegurar que constam 

obrigatoriamente de toda a publicidade e documentação comercial os seguintes elementos: (i) identidade e endereço, (ii) informação de que se encontra 

inscrito junto do ISP, da data de inscrição e dos meios de que o interessado dispõe se pretender confi rmar essa inscrição, (iii) o ramo ou ramos de seguros 

nos quais está autorizado a exercer actividade, (iv) a categoria em que se encontra inscrito e, (v) no caso do mediador de seguros ligado, a ou as empresas de 

seguros com as quais está autorizado a trabalhar.
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A recente entrada em vigor do novo normativo do ISP – cuja implementação será acompanhada 

de perto pela autoridade de supervisão –, irá necessariamente reclamar uma adaptação das 

práticas e procedimentos tradicionalmente seguidas em matéria de publicidade aos seguros 

e aos fundos de pensões e às entidades que os comercializam. Neste contexto, é intenção do 

ISP, inscrita no seu Plano Estratégico 2010-201111, “continuar a intensificar a monitorização da 

publicidade nos seguros e fundos de pensões”, atentando, desde logo, nas principais tendências 

nesta área, em particular nos meios digitais. 

6.4 Exemplos de material publicitário analisado e respectiva apreciação

6.4.1 Utilização dos qualifi cativos “Melhor”, “Única”, “Especialista” ou 

semelhantes por parte de empresa de seguros, no contexto de menção a 

prémio atribuído 

Exemplo 1

Um segurador publicita que ganhou um prémio que o qualifi ca como melhor 

segurador em determinado ramo de actividade, sem identifi car em que contexto 

tal terá ocorrido

Apreciação

As afi rmações que são divulgadas nas mensagens publicitárias devem 

ser verdadeiras e completas. A informação sobre o facto de ter recebido 

um prémio sem identifi car o contexto em que tal ocorreu, não fornece os 

dados necessários para aferir da veracidade ou relevância desse prémio. A 

utilização de tais expressões ou a menção à atribuição de títulos ou prémios 

deve ser susceptível de comprovação. Assim, devem os operadores estar em 

condições de provar, a todo o tempo, essas afi rmações ou elementos.

6.4.2 Publicidade a condições promocionais

Exemplo 2

Um segurador publicita uma percentagem de desconto em determinado ramo, 

tipo ou modalidade de seguro

Apreciação

A apresentação de uma percentagem de desconto em mensagem publicitária 

deve ser acompanhada de informação clara sobre a sua base de incidência. 

Não tendo o “destinatário médio da publicidade” conhecimentos profundos 

sobre as várias componentes específi cas/parcelas que podem integrar o 

valor fi nal a suportar no quadro da contratação de um seguro, entenderá 

provavelmente que um desconto de uma percentagem no seguro implicará 

uma diminuição correspondente no valor global a pagar. Quando assim não 

for (por exemplo, no caso em que a percentagem de desconto anunciada 

não incide sobre a totalidade do valor do prémio de seguro), tal deverá ser 

especifi camente indicado na publicidade.

11 Disponível no sítio da Internet do ISP em http://www.isp.pt/NR/exeres/698DECAB-E450-4821-AB91-4D31226BB87C.htm.
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6.4.3 Reserva de actividade e identifi cação do operador

Exemplo 3

Empresa que não se encontra inscrita junto do ISP como empresa de seguros ou 

mediador de seguros, fazendo publicidade a produtos de seguros

Apreciação

A publicidade a produtos e serviços de seguros (nomeadamente, à 

respectiva comercialização) que se encontrem sujeitos à supervisão do ISP, 

apenas poderá ser realizada por entidades que se encontrem autorizadas 

pela autoridade de supervisão para o exercício daquela actividade. Se uma 

empresa não se encontra devidamente autorizada para exercer determinada 

actividade, não poderá publicitar que actua nessa área.


