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Nota introdutória

Ao elaborar e difundir o Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado, o Instituto 

de Seguros de Portugal (ISP) procura atingir dois objectivos centrais: disponibilizar informação 

de referência às entidades supervisionadas, a consumidores e a todos os interessados em geral 

e dispor de um instrumento de avaliação da evolução do sector segurador e dos fundos de 

pensões, no domínio da conduta de mercado (e da própria actuação da autoridade de supervisão), 

mediante a análise dos dados quantitativos agregados e dos elementos qualitativos tratados.

Do ponto de vista interno, o trabalho de análise aos elementos que integram este relatório 

tem permitido extrair conclusões que contribuem para reforçar e direccionar as decisões nos 

domínios da regulação e da supervisão da conduta de mercado, bem como para aperfeiçoar as 

próprias ferramentas de recolha e tratamento de dados, para que o relatório reflicta a realidade 

das práticas do mercado da forma mais fiel possível.

Por outro lado, também tem permitido deixar clara a relação estreita entre o plano da regulação 

e as actividades de supervisão, incluindo a vertente de enforcement, e de relacionamento com os 

consumidores.

Neste contexto, assinala-se em 2010, entre outras iniciativas do ISP, a aprovação de normativo 

especial sobre publicidade e a divulgação de um conjunto de recomendações a adoptar pelas 

empresas de seguros e mediadores de seguros no seu relacionamento recíproco. 

Duas importantes iniciativas legislativas tiveram progressos consideráveis no ano transacto − o 

anteprojecto de Decreto-Lei que institui o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 

e cria o Fundo Sísmico e o anteprojecto de Decreto-Lei que estabelece o regime especial dos 

seguros de saúde com cobertura graduada, de longo prazo e vitalícios −, diplomas que terão 

inegável impacto na garantia de protecção de determinados riscos específicos com relevância 

socioeconómica expressiva.

Para além das acções planeadas em função de uma análise de riscos do mercado ou de um 

operador em concreto, assumem especial relevância as intervenções que resultam do 

acompanhamento do cumprimento da legislação e regulamentação, bem como da avaliação do 

impacto de recomendações ou orientações emitidas pelo ISP.

A adequação da conduta de mercado aos padrões estabelecidos, depende, de facto, entre outras 

condições, da correcta aplicação do quadro legal e regulamentar vigente, para a qual as acções 

de enforcement pretendem contribuir. Neste sentido, é de salientar o contributo que a política 

adoptada pelo ISP em matéria de entendimentos, frequentemente resultantes da análise de 

situações concretas do mercado, apresenta para a consagração de um referencial interpretativo 

e para a clarificação das linhas orientadoras da conduta dos operadores.

Uma nota final para destacar a evolução positiva que se tem observado nos últimos anos no 

mercado português, sendo justo salientar que os progressos registados não seriam possíveis sem 

a atitude colaborante e activa que o sector segurador e dos fundos de pensões tem assumido 

relativamente à relevante matéria da conduta de mercado.

Fernando Nogueira

Presidente
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O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado, referente a 2010, reflecte a 

consolidação da estrutura utilizada no relatório relativo ao ano precedente, em benefício da 

comparabilidade da evolução verificada, registando-se, não obstante, o aditamento de um novo 

capítulo que traduz a relevância que o tema da “formação financeira” tem vindo a assumir no 

plano da actividade das autoridades de supervisão do sector financeiro.

No capítulo 1, são apresentados, no âmbito legislativo e regulamentar, os principais 

desenvolvimentos ocorridos com impacto na conduta de mercado. Mesmo que o processo 

legislativo não tenha ainda sido finalizado, são de realçar, no contexto nacional, duas iniciativas 

que incidem sobre matérias essenciais, na perspectiva do consumidor: o anteprojecto de decreto-lei 

que institui o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos e cria o Fundo Sísmico, bem 

como o anteprojecto de decreto-lei que estabelece o regime especial dos seguros de saúde com 

cobertura graduada, de longo prazo e vitalícios. 

No plano regulamentar, evidencia-se a aprovação da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de 

Março, que prevê um regime específico a observar pelas empresas de seguros, pelos mediadores 

de seguros e pelas entidades gestoras de fundos de pensões na publicidade efectuada à 

respectiva actividade. Importa, ainda, sublinhar a entrada em vigor da Norma Regulamentar 

n.º 12/2010-R, de 22 de Julho, que consagra os princípios e as regras a observar pelas entidades 

gestoras de fundos de pensões no financiamento de planos de benefícios de saúde através de 

fundos de pensões.

Salienta-se também a entrada em vigor da Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de 14 de Outubro, 

que estabelece regras sobre a periodicidade, a forma e os termos de transmissão da informação 

pelas empresas de seguros para efeitos do registo central de contratos de seguro de vida, de 

acidentes pessoais e de operações de capitalização com beneficiários em caso de morte.  

Relativamente ao enquadramento comunitário, assinala-se a criação da Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), que integra a nova arquitectura da 

supervisão europeia do sector financeiro. Entre as relevantes missões que lhe foram cometidas, 

encontra-se também a protecção dos consumidores, prevendo-se que a EIOPA desempenhe um 

papel importante na promoção da transparência, da simplicidade e da equidade no que se refere 

aos produtos e serviços financeiros oferecidos aos consumidores no mercado comunitário. Dá-se 

também nota dos desenvolvimentos ocorridos em dossiês comunitários com relevo directo no 

âmbito do presente Relatório.

No capítulo 2, divulgam-se alguns entendimentos que incidem sobre matérias que se destacam 

no relacionamento dos operadores com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 

terceiros lesados, procurando garantir uma aplicação convergente do enquadramento legal e 

regulamentar, contribuindo, assim, para a consolidação da disciplina de mercado no sector em 

apreço. 

Por seu turno, são descritas, no capítulo 3, as principais áreas de intervenção da actividade de 

supervisão da conduta de mercado, tornando patente o aumento do número de acções de 

supervisão realizadas. Entre estas matérias, continua a destacar-se o regime de regularização 

de sinistros do ramo automóvel, sendo apresentados elementos estatísticos referentes ao grau 

de cumprimento dos prazos de regularização e os seus tempos médios disponibilizados pelas 

empresas de seguros. São também analisadas outras acções relacionadas com a verificação do 
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cumprimento da legislação e regulamentação pelos operadores supervisionados e a avaliação 

do impacto de recomendações ou orientações emitidas pelo Instituto de Seguros de Portugal 

(ISP). Exemplo destas são as que dizem respeito ao cumprimento de deveres dos mediadores 

de seguros, à aplicação do Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro, relativo aos seguros de 

vida associados ao crédito à habitação, e à aplicação da Circular n.º 10/2009, de 20 de Agosto, que 

versa sobre as condições de pagamento do valor de resgate e do valor de reembolso dos seguros 

de vida e operações de capitalização.

São descritas, no capítulo 4, as acções de enforcement realizadas na sequência do exercício das 

competências de supervisão, distinguindo-se a emissão de recomendações e determinações 

específicas com vista à correcção de eventuais irregularidades detectadas, a decisão de suspensão 

ou cancelamento do registo dos operadores e, ainda, a instauração e a instrução de processos de 

contra-ordenações relativos à prática de ilícitos, com vista à aplicação de sanções. 

Os elementos estatísticos recolhidos relativamente às reclamações tratadas pelo ISP são objecto 

de análise no capítulo 5. Sublinha-se a concretização de uma aplicação informática de suporte, 

através da qual a autoridade de supervisão e os interlocutores designados pelas empresas de 

seguros e entidades gestoras de fundos de pensões comunicam no contexto da gestão de 

reclamações.

A entrada em vigor da regulamentação específica relativa à publicidade efectuada pelas 

empresas de seguros, mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões teve 

um impacto marcante no exercício da actividade desenvolvida pelo ISP na monitorização das 

campanhas e dos anúncios publicitários. Esta realidade encontra-se demonstrada no capítulo 6, 

que, adicionalmente, reflecte o aperfeiçoamento dos instrumentos de classificação e de registo 

de dados, neste domínio.

O ISP disponibiliza vários mecanismos destinados a fomentar e facilitar o relacionamento com 

os consumidores. Neste âmbito, é de distinguir o Portal do Consumidor, que constitui um meio 

privilegiado no relacionamento com os consumidores. Numa óptica de permanente actualização 

dos respectivos conteúdos, este canal foi alvo de novos desenvolvimentos durante o ano 2010, 

o que é assinalado no capítulo 7. Neste capítulo são, também, divulgados os dados relativos aos 

acessos e às consultas ao Portal, bem como os dados referentes ao funcionamento de outras 

estruturas e formas de relacionamento com os consumidores.

O Capítulo 8, introduzido no corrente ano, expressa o reconhecimento de que a formação 

financeira do público desempenha um papel cada vez mais importante, ao condicionar, de forma 

decisiva, as decisões de índole financeira. Neste capítulo são, assim, enunciadas as iniciativas 

desenvolvidas, quer em sede do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros que o ISP integra, 

quer a nível individual, salientando-se a publicação do Guia de Seguros e Fundos de Pensões, bem 

como a colaboração com estruturas representativas dos interesses dos consumidores e com 

estabelecimentos de ensino.

Por último, no Relatório é divulgado um estudo sobre as práticas de comunicação aos participantes 

no domínio dos planos de pensões de contribuição definida. São, por um lado, apresentadas 

as respostas a um questionário dirigido às entidades gestoras de fundos de pensões, incidindo 

sobre a prática de realização de sessões gerais de esclarecimento ou de divulgação do plano de 

pensões e facultando estatísticas sobre pedidos efectuados pelos participantes. Por outro lado, 

são caracterizadas práticas concretas de prestação de informação, tendo por base os exemplares 

de documentação fornecidos aos participantes.
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Executive summary

The current Market Conduct Regulation and Supervision Report reflects the consolidation of the 

systematic structure used in the previous report, enhancing the comparability of developments, 

in spite of adding a new chapter that reveals the importance that financial education assumed in 

the activities plan of the supervisory authorities for the financial sector.

Focusing on the legal and regulation framework, Chapter 1 describes the main initiatives that 

will impact on the market conduct. In this context, it is important to mention, at the national 

level, even though the legislative process has not yet been concluded, two initiatives on key 

issues from a consumer perspective: the draft Decree-Law setting up the system of seismic risk 

coverage and the Seismic Fund and draft decree-law establishing three special health insurance 

regimes: graduated coverage, long-term and permanent health insurance policies.

In terms of regulation, it should be highlighted the approval and entry in force of ISP Regulation 

no. 3/2010-R, of March 18th, that establishes a specific regime for business, products and services 

advertising, to be applied by insurance undertakings, insurance intermediaries and pension fund 

management entities. It should also be underlined the entry into force of the ISP Regulation no. 

12/2010-R, of July 22nd, that creates a set of principles and rules to be complied with by pension 

funds managing entities concerning financing health benefit plans through pension funds by.

Furthermore ISP’s Regulation no. 14/2010-R, of October 14th, should be emphasized, setting 

rules on frequency, form and terms of transmitting and updating information by insurance 

undertakings for the purpose of a central register of life assurance and personal injuries insurance 

policies and capital redemption operations with beneficiaries in case of death.

Concerning the European Union structure, stands out the creation of the European Insurance 

and Occupational Pensions Authority (EIOPA) that integrates the new European financial sector 

supervision framework. Among other relevant missions entrusted, it’s expected that EIOPA 

will play a leading role in the consumers protection area, specifically promoting transparency, 

simplicity and fairness regarding financial products and services offered to consumers at the 

European Union market. Any other EU developments related with the subjects analyzed within 

this report are also mentioned and described.

Chapter 2 of the report discloses understandings related to relationships of undertakings with 

policyholders, insured, beneficiaries or injured third parties, seeking to ensure convergent 

application of legal and regulatory framework, thus contributing to the consolidation of market 

discipline in this sector.

In addition, Chapter 3 describes the main areas of the activity of market conduct supervision, 

enhancing the continuation of the trend line towards the increasing number of supervisory actions 

taken. Among these subjects, the settlement regime of vehicle insurance continues to emerge, 

being presented statistical information regarding the fulfillment of legal deadlines for settlement, 

as well as the average times of settlement by insurance undertakings that are available. Other 

supervisory actions related to compliance with laws and regulations by supervised entities and 

the assessment of the impact of ISP recommendations and guidelines are analyzed, such as those 

relating to the compliance of insurance intermediaries duties, to the application of Decree-Law 

no. 222/2009, of September 11th, concerning insurance related to mortgage credits and Circular 

no. 10/2009, of August 20th, in the matter of payment terms of the surrender value and payment 

at maturity value of life assurance and capital redemption operations.
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Chapter 4 describes the enforcement actions carried out following supervision actions, 

distinguishing recommendations and other specific instructions to correct any detected 

irregularities, decisions to suspend or cancel market operators registrations and sanction 

procedures due to practice of unlawful acts.

The statistical information collected by ISP complaints handling system, is examined in Chapter 5, 

highlighting the new IT tool used to manage complaints that allowed a communication platform 

between ISP, insurance undertakings and pension fund management entities to address the 

complaints received.

The entry into force of specific regulations regarding advertising by insurance undertakings, 

insurance intermediaries, and pension fund management entities had a significant impact on 

ISP activity, mainly monitoring campaigns and ads advertising, as stated and demonstrated in 

Chapter 6, which reflects the enhancement of data registration tools on this particular domain. 

ISP provides several mechanisms to promote and facilitate communication with consumers. The 

Consumer Portal established a communication platform between the supervisor authority and 

consumers. Permanently updated, the Consumer Portal met new developments during 2010 

which are outlined in Chapter 7 as well as its visits and page-views. Besides this information, 

Chapter 7 also delivers information regarding other means of communication and relationship 

between ISP and insurance and pension funds consumers.

Chapter 8, introduced this year, reflects the recognition that financial education plays an 

increasingly important role, in financial decision making. This chapter sets out the initiatives carried 

out by ISP, either within the National Council of Financial Supervisors or individually, highlighting 

the publishing of the Insurance and Pension Funds Guide, as well as the collaboration between 

ISP and Consumers associations and education institutions.

Finally, the report discloses a study about information given to beneficiaries of defined contribution 

pension funds, displaying results of a inquiry to pension fund management entities, specifically 

about general clarification sessions regarding pension plans and statistics concerning the queries 

made by participants as well as individualizing concrete practices of information reporting, based 

on documents provided to participants.
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Actividade regulatória

1.1 Considerações iniciais

No âmbito da política regulatória e de acordo com o Estatuto do ISP1, são suas atribuições, entre 

outras, a emissão de Normas Regulamentares2 e a colaboração3 com o Governo e o Ministério 

das Finanças, a pedido deste ou por iniciativa própria, no âmbito da actividade seguradora, 

resseguradora e de mediação de seguros, bem como dos fundos de pensões4.

Para além da regulamentação, o ISP emite também Circulares, que divulga junto dos operadores 

e do público em geral, sem carácter vinculativo mas que constituem importantes linhas 

orientadoras para as entidades supervisionadas. 

No quadro das suas competências, o ISP participa nos diversos fóruns, nacionais e internacionais, 

de referência em sede de regulação dos sectores em análise, sendo de salientar o intenso 

contributo prestado no contexto das iniciativas comunitárias5. 

Paralelamente, importa sublinhar a importância da avaliação de impacto ex ante e ex post no 

quadro do processo legislativo e regulamentar, na medida em que esta concorre para a qualidade 

da sua produção. Deste modo, reconhecendo o ISP o carácter essencial deste procedimento, 

inscreveu como prioridade no seu Plano Estratégico para 2010-2011 proceder à avaliação do 

impacto ex post de um conjunto de diplomas, recomendações e orientações6. 

1.2 Enquadramento nacional 

No presente capítulo, efectua-se um elenco das iniciativas mais relevantes no plano da actividade 

regulatória, verificadas em 2010, quer no plano nacional, quer a nível internacional, com impacto 

no domínio da conduta de mercado.

1.2.1 Iniciativas legislativas em fase de agendamento

No âmbito das consultas públicas promovidas pelo ISP, destacaram-se duas iniciativas legislativas 

que incidem sobre matérias essenciais na perspectiva do consumidor, a saber: (i) o anteprojecto 

de decreto-lei que institui o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos e cria o Fundo 

Sísmico e (ii) o anteprojecto de decreto-lei que estabelece o regime especial dos seguros de 

saúde com cobertura graduada, de longo prazo e vitalícios. 

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).

2 Cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto do ISP: “Regulamentar (…) a actividade seguradora, resseguradora, de mediação de seguros e de fundos de pensões, 

bem como as actividades conexas ou complementares daquelas”.

3 Cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º: “Assistir o Governo e o Ministério das Finanças, a pedido deste ou por iniciativa própria, na defi nição das orientações a prosseguir 

na política para o sector segurador, nele se incluindo as actividades conexas ou complementares da actividade seguradora, resseguradora e de mediação de seguros, 

bem como os fundos de pensões”. Importa acrescentar que compete ainda ao ISP apresentar ao Governo, a pedido deste ou por iniciativa própria, propostas 

legislativas sobre matérias incluídas nas suas atribuições. Por outro lado, independentemente da sua origem, o ISP elabora igualmente pareceres sobre 

projectos de carácter legislativo e regulamentar em preparação.

4 Aponte-se que o enquadramento jurídico relativo aos sectores sob supervisão do ISP encontra-se disponível no seu sítio na Internet, classifi cado em 

“Seguros”, “Fundos de Pensões” e “Mediação”.

5 Quanto a este último, destaque-se, por exemplo, o aconselhamento técnico articulado ao nível do Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CEIOPS) – comité de Nível 3 predecessor da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma), também designada por EIOPA -, bem como a resposta a questionários ou a consultas públicas promovidos 

pela Comissão Europeia no quadro da preparação de projectos legislativos.

6 Como o Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, relativo ao sistema de protecção dos lesados por acidentes de viação, o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de 

Janeiro, que consagra o regime jurídico dos fundos de pensões e o regime da não discriminação em função do género.
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• Sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos

Na sequência do trabalho desenvolvido entre o ISP e o Ministério das Finanças e da Administração 

Pública, foi submetido a consulta pública o anteprojecto de decreto-lei que visa instituir o 
sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos e criar o Fundo Sísmico.

O anteprojecto em apreço tem por objecto a implementação em Portugal de um sistema 

nacional de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, que facilite o acesso dos consumidores e 

permita a subscrição generalizada da cobertura deste tipo de riscos.

Este sistema abrange o ressarcimento de prejuízos em fracções autónomas destinadas a 

habitação e em imóveis exclusiva ou maioritariamente consagrados a habitação, incluindo as 

frações autónomas afectas a outros fins, quando estejam abrangidos por contratos de seguro de 

«Incêndio e elementos da natureza» ou «Multirriscos», quer estes seguros sejam de subscrição 

obrigatória ou facultativa. O ressarcimento dos prejuízos estará limitado aos danos patrimoniais 

ocorridos nos bens imóveis seguros, prevendo-se a cobertura de um montante indemnizatório 

por imóvel equivalente ao seu custo de reconstrução ou reparação até ao limite do capital seguro 

do contrato. Estas medidas procuram reforçar a protecção do património habitacional face ao 

risco em causa, bem como a redução da pressão sobre o valor dos prémios dos seguros, em 

virtude de uma maior diversificação geográfica do risco.

O sistema envolve ainda a constituição de um património autónomo, o Fundo Sísmico, 

exclusivamente afecto ao ressarcimento dos danos resultantes da ocorrência de um fenómeno 

sísmico, com vista à acumulação e capitalização de meios financeiros. Esta medida baseia-se na 

partilha de responsabilidades entre o segurado, as empresas de seguros aderentes ao sistema, 

o Fundo Sísmico e o Estado, na qualidade de ressegurador de último recurso. Para este efeito, 

prevê-se a possibilidade de o Estado prestar garantia para fazer face a fenómenos sísmicos de 

grandes proporções de que resulte ser excedido o limite máximo da responsabilidade global do 

Fundo Sísmico. Por sua vez, o ISP, na qualidade de autoridade de supervisão do Fundo Sísmico e 

da respectiva gestão, e a entidade gestora do Fundo Sísmico assumirão o papel de dotar o sistema 

de requisitos prudenciais e instrumentos de gestão que assegurem a sua solidez financeira para 

fazer face aos riscos aceites, com vista a garantir a efectiva protecção dos tomadores de seguros.

• Regime especial dos seguros de saúde com cobertura graduada, de longo prazo e vitalícios 

Em 2010, o ISP submeteu igualmente a consulta pública um anteprojecto de decreto-lei 
que tem por objectivo estabelecer o regime especial dos seguros de saúde com cobertura 
graduada, de longo prazo e vitalícios (Consulta Pública n.º 6/2010). Esta iniciativa, integrada no 

Plano Estratégico do ISP para o biénio 2010-2011, procura alargar, de forma sustentada, o âmbito 

de cobertura dos seguros de saúde, consagrando um regime equilibrado face aos interesses a 

ponderar, designadamente, a protecção dos consumidores, por um lado, e, por outro, a garantia 

da solvabilidade dos seguradores e preservação da técnica seguradora. 

O anteprojecto de decreto-lei assenta na coexistência do regime comum do seguro de saúde 

previsto no regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 

de Abril, com os três novos regimes especiais.

Em primeiro lugar, destaca-se o regime especial dos seguros de saúde com cobertura graduada. 

Tratam-se de seguros de saúde que podem ter a periodicidade usual de um ano, mas aos quais 

é aplicável um conjunto de disposições de natureza imperativa relativa, ou seja, que só podem 

ser alteradas em sentido favorável ao segurado. Como aspectos principais deste regime, são de 

referir:
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– A restrição das situações em que o segurador pode prever a exclusão de doenças 

preexistentes da cobertura;

– A limitação dos deveres de declaração inicial do risco pelo tomador do seguro ao 

preenchimento de questionário fornecido pelo segurador para o efeito;

– A previsão de que a omissão da entrega da apólice no prazo de 14 dias, salvo motivo 

justifi cado, alheio ao segurador, determina a devolução do montante do prémio relativo 

ao período do incumprimento, sem prejuízo da vigência do contrato;

– A limitação a oito dias do prazo máximo para o segurador poder negar a autorização para 

a realização de exame ou acto médico ou clínico;

– A previsão de um mecanismo de arbitragem com base em motivo de natureza médica, 

quando exista oposição do segurador à efectivação de determinada cobertura;

– A fi xação do prazo máximo de 14 dias para o segurador proceder ao pagamento das 

comparticipações ou das despesas, a contar da data da apresentação dos documentos 

necessários ao pagamento;

– A extensão de 2 para 3 anos do prazo para o segurador efectuar as prestações resultantes 

de doença manifestada durante a vigência do contrato, após a cessação do mesmo, não 

existindo contrato posterior a cobrir o risco.

Em seguida, assinala-se o regime especial dos seguros de saúde de longo prazo, que 

consubstancia um regime aplicável a contratos de seguro de saúde com uma duração mínima 

de 8 anos e que se situa entre o seguro de saúde anual renovável (comum ou de cobertura 

graduada) e o seguro de saúde vitalício. 

Este regime tem por objectivo conferir maior estabilidade à relação contratual firmada com o 

tomador do seguro que não pretenda ficar vinculado de forma vitalícia, mas permitindo o recurso 

ao regime técnico e contratual previsto para os seguros vitalícios.

Por último, é de salientar o regime especial dos seguros de saúde vitalícios. Para além de se 

aplicar também o regime previsto para os seguros de saúde de cobertura graduada, este regime 

caracteriza-se, essencialmente, pelos seguintes pontos:

– O nivelamento dos prémios: a longevidade a preços comportáveis das coberturas de 

um seguro de saúde só pode ser assegurada pelo mecanismo técnico do nivelamento 

dos prémios, o que signifi ca, em termos correntes, que é calculado actuarialmente um 

prémio para toda a potencial vigência do contrato, sendo o mesmo “repartido” (nivelado) 

desde o início do contrato. 

 Nestes termos, um tomador do seguro jovem, nos primeiros anos de vigência do 

contrato, pagará um prémio superior ao que seria devido caso fosse calculado numa 

base meramente anual, compensando, assim, o prémio que teria de pagar em fase 

avançada do contrato em que o risco é naturalmente mais elevado. O montante que 

serve para compensar o aumento do risco no futuro dá origem a uma “provisão para 

envelhecimento”;

– A alteração do estado de saúde da pessoa segura não pode determinar qualquer 

modifi cação nos termos da cobertura de um seguro de saúde vitalício e o refl exo da 

evolução da idade da pessoa segura só é admissível se estiver previsto desde o início do 

contrato e se esse ajustamento resultar num regime mais favorável à pessoa segura;
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– A actualização anual dos prémios tem como limite máximo a que resultaria da aplicação 

dos índices de evolução do custo médio da prestação dos cuidados de saúde no âmbito 

da actividade seguradora, relevantes para cada mutualidade;

– Caso o tomador do seguro pretenda cessar o contrato durante a sua vigência (deixando, 

por exemplo, de pagar os prémios), terá direito, conforme o que estiver previsto no 

contrato, e até à excussão da respectiva provisão, à redução do contrato aos níveis de 

cobertura garantidos pelos prémios pagos, ou à constituição de uma conta individual 

de cuidados de saúde, à qual é afecto o montante da provisão para envelhecimento, 

gerida num regime de capitalização e destinada à aquisição de seguros de saúde anuais 

renováveis;

– Mas, nos casos em que o tomador do seguro tenha uma razão legítima para pretender 

resolver o contrato (quando o comportamento negligente do segurador, ou de um seu 

representante, seja de tal modo grave que torne impossível a subsistência da confi ança 

na qualidade do serviço), prevê-se que a resolução com justa causa específi ca possa ser 

acompanhada da transferência da provisão para envelhecimento para o novo segurador;

– Em caso de divergência entre o tomador do seguro e o segurador, prevê-se a possibilidade 

de ser suscitada a realização de arbitragens de natureza médico-clínica ou jurídica.

De sublinhar que só os contratos que preencham os requisitos previstos em cada regime especial 

podem beneficiar da respectiva designação, sendo sancionado contra-ordenacionalmente o seu 

uso indevido.

1.2.2 Regulamentação

No domínio da regulamentação aprovada pelo ISP, são de assinalar, em particular, quatro 

projectos de natureza regulamentar com especial impacto no âmbito da conduta de mercado.

• Publicidade

A Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março7, aprovada na sequência do processo de 

Consulta Pública n.º 1/2010, veio estabelecer um regime específico a observar pelas empresas 

de seguros, pelos mediadores de seguros e pelas entidades gestoras de fundos de pensões, na 

publicidade efectuada à respectiva actividade, produtos e serviços.

O regime constante desta Norma Regulamentar, não prejudicando a aplicação do disposto 

no Código da Publicidade e no regime jurídico das práticas comerciais desleais, procurou 

concretizar alguns dos princípios constantes do Código da Publicidade, como, por exemplo, os 

da identificabilidade ou da veracidade. Desde logo, a publicidade deve ser inequivocamente 

identificada como tal e diferenciada de outra documentação ou informação destinadas ao 

público. Por outro lado, a informação incluída nas mensagens publicitárias deve respeitar a 

verdade, não deformando os factos e não podendo induzir ou ser susceptível de induzir em erro.

Relativamente ao operador envolvido, o normativo determina, ainda, que a mensagem publicitária 

deve identificá-lo de forma clara e inequívoca e com adequado relevo, bem como a respectiva 

actividade, produtos e serviços comercializados. 

7 Publicada no Diário da República n.º 58, 2.ª série, de 24.03.2010.



Ac
tiv

id
ad

e 
re

gu
la

tó
ria

35

A disciplina do teor da mensagem publicitária foi igualmente objecto de regulamentação, 

prevendo-se menções obrigatórias e restringindo-se a utilização de expressões, algumas 

específicas para a publicidade a produtos do ramo Vida. No âmbito das menções obrigatórias, 

a mensagem publicitária deve referir que Não dispensa a consulta da informação pré-contratual 

e contratual legalmente exigida. Já a utilização de expressões como, por exemplo, sem custos ou 

sem encargos, apenas pode ocorrer quando não for exigível qualquer pagamento associado às 

condições publicitadas.

Por seu turno, as empresas de seguros ou as entidades gestoras de fundos de pensões devem 

estar em condições de habilitar o ISP com meios/elementos de prova suficientes que permitam 

fundamentar adequadamente a utilização de menções como as que indiciem que são as únicas 

especialistas em determinado sector de mercado ou as melhores do mercado ou, ainda, que as 

condições publicitadas são as mais vantajosas do mercado.

Noutro prisma, importa realçar que decorre da Norma Regulamentar o dever de as empresas de 

seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões assegurarem a observância das regras em 

análise na publicidade efectuada à sua actividade, produtos e serviços, ainda nos casos em que 

estas não assumam a posição de anunciante. Paralelamente, no entanto, encontram-se ressalvadas 

no texto jurídico as situações em que as empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos 

de pensões não tenham tido prévio conhecimento da mensagem publicitária divulgada.

No que diz respeito à publicidade promovida por mediador de seguros, saliente-se a necessidade 

de ser divulgada, por este, na mensagem publicitária por si efectuada a produto ou serviço 

determinado, informação acerca dos seguintes elementos: (i) se a empresa de seguros lhe 

conferiu os poderes necessários para celebrar contratos em seu nome ou (ii) se está ou não 

autorizado a receber prémios para serem entregues à empresa de seguros. 

Adicionalmente, tanto na publicidade que incida sobre o próprio mediador, como na que recaia 

sobre produto ou serviço determinado, consagra-se a proibição de a mensagem publicitária 

induzir em erro sobre a natureza dos serviços prestados a título de mediação de seguros, devendo, 

igualmente, destacar-se que o mediador de seguros não assume a cobertura de riscos.

Importa, por último, realçar a obrigação que recai sobre as empresas de seguros, os mediadores de 

seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões, no sentido de viabilizarem a disponibilidade 

de um exemplar do material utilizado na publicidade efectuada ou, em alternativa, a respectiva 

reprodução, para efeitos de envio ao ISP (em suporte electrónico), sempre que tal seja solicitado. 

• Regulamentação em matéria de conduta de mercado 

A Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, sobre Conduta de Mercado8, veio 

concretizar os princípios gerais a observar pelas empresas de seguros no seu relacionamento 

com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, no contexto da 

operacionalização dos deveres fixados no plano legal, designadamente, nos artigos 131.º-C a 

131.º-F do regime jurídico de acesso e exercício da actividade seguradora e resseguradora (RJAS), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril9. 

O artigo 16.º do instrumento jurídico em apreço determina que as empresas de seguros devem 

designar um interlocutor privilegiado para efeitos do contacto com o ISP, no âmbito da gestão 

de reclamações e de resposta a pedidos de informação ou esclarecimento. 

8 Publicada no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de 07.07.2009.

9 Em concreto, estas disposições foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, que republicou o regime jurídico de acesso e exercício à 

actividade seguradora e resseguradora, atendendo às alterações motivadas pela transposição para o ordenamento jurídico nacional da Directiva n.º 2005/68/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro (publicada no JO L 323 de 9.12.2005, pág. 1 e ss.), sobre o resseguro, e aos ajustamentos 

decorrentes da revisão pontual das matérias relativas ao sistema de governo e à conduta de mercado. 
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Assim, com vista a melhorar a eficácia, celeridade e segurança das comunicações a realizar 

naquele âmbito, a Norma Regulamentar n.º 2/2010-R, de 4 de Março10 procedeu à alteração do 

artigo 17.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, prevendo, designadamente, 

que o relacionamento entre o ISP e os interlocutores nomeados pelas empresas de seguros se 

efectue a partir de uma plataforma electrónica, o Portal do Consumidor de Seguros e Fundos 

de Pensões – Operadores, à qual os operadores podem aceder através de uma ligação segura, 

previamente validada com uma password. É de ressaltar que, não obstante as alterações previstas, 

determina ainda o novo n.º 3 do artigo 17.º que as empresas de seguros devem manter em 

arquivo, em suporte digital, a documentação associada à gestão de reclamações e à resposta 

a pedidos de informação ou esclarecimento, em condições de legibilidade idênticas às dos 

documentos originais.

• Registo central de contratos de seguro de vida, de acidentes pessoais e de operações de 
capitalização com beneficiários em caso de morte do segurado ou do subscritor

O Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro, instituiu o registo central de contratos de seguro 

de vida, de acidentes pessoais e de operações de capitalização com beneficiários em caso de 

morte do segurado ou do subscritor. 

Com vista à regulamentação do referido registo, o ISP emitiu, na sequência da Consulta Pública 
n.º 5/2010, a Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de 14 de Outubro11, que estabelece regras 

sobre a periodicidade, forma e termos de transmissão da informação pelas empresas de seguros 

para efeitos do registo central e da respectiva actualização, assim como sobre a forma e termos 

de acesso pelos interessados à informação, aprovando ainda o modelo de certificado de teor dos 

dados constantes do registo.

O regime consagrado prevê que o registo electrónico seja constituído pela plataforma de acesso 

sediada no ISP e pelas informações constantes das bases de dados das empresas de seguros que 

explorem os contratos de seguro e operações de capitalização abrangidos pelo regime. Para 

esse efeito, cada empresa de seguros deve criar e manter uma base de dados compatível com 

a plataforma gerida pelo ISP, que permita o acesso automático e imediato à informação nela 

constante.

Para além do direito de acesso dos respectivos titulares aos dados constantes do registo central 

nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro – incluindo o direito à 

rectificação, apagamento ou bloqueio de dados, nomeadamente devido ao carácter incompleto 

ou inexacto dos mesmos –, após a morte ou declaração de morte presumida do segurado, do 

subscritor ou do portador, qualquer interessado tem direito de acesso aos dados constantes do 

registo central para verificação da sua qualidade de beneficiário de um contrato de seguro ou 

operação de capitalização em que seja segurado, subscritor ou portador uma pessoa determinada, 

desde que preenchidos alguns requisitos procedimentais. Em virtude da natureza confidencial 

dos dados constantes do registo central, o pedido de informação só pode ser apresentado 

pessoalmente nas instalações do ISP ou por via postal.

Comprovada a regularidade do pedido de informação em termos formais, o ISP emite, no prazo 

máximo de cinco ou dez dias úteis após a data de recepção do pedido (conforme o acesso à 

informação seja requerido pelos titulares ou por interessados), certificado do teor dos dados 

constantes do registo, indicando se do registo central consta ou não informação sobre o 

interessado enquanto presumível beneficiário.

10 Publicada no Diário da República n.º 54, 2.ª série, de 18.03.2010.

11  Publicada no Diário da República n.º 209, 2.ª série, de 27.10.2010.
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• Financiamento de planos de pensões de benefícios de saúde através de fundos de pensões

A Norma Regulamentar n.º 12/2010-R, de 22 de Julho,12 foi aprovada na sequência da Consulta 
Pública n.º 4/2010, promovida pelo ISP. Este normativo veio consagrar princípios e regras 

a observar pelas entidades gestoras de fundos de pensões no financiamento de planos de 

benefícios de saúde de benefício definido ou mistos através de fundos de pensões, nos termos e 

para os efeitos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro. Saliente-se que aquele 

texto legal, que fixa o regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões 

e das entidades gestoras de fundos de pensões, acolheu pela primeira vez a possibilidade de 

os fundos de pensões poderem financiar, em determinados termos, responsabilidades com 

benefícios de saúde. 

O normativo em análise permite que as responsabilidades decorrentes dos planos de benefícios 

de saúde pós-emprego, existentes ou a criar, sejam transferidas para veículos de financiamento 

externos às empresas ou entidades que os concedem, assegurando desta forma uma 

autonomização de activos financeiros para cobertura destas responsabilidades e contribuindo 

para o reforço da segurança e garantia dos compromissos assumidos com os respectivos 

participantes e beneficiários.

Nesta sede, é também de mencionar que as soluções contempladas no normativo concretizam 

uma abordagem regulamentar que visa possibilitar a maior abrangência possível de situações e, 

paralelamente, facilitar a adaptação à realidade de cada plano de benefícios de saúde financiado 

através de fundos de pensões.

Por último, importa elencar o conjunto de matérias especificamente abordadas no regulamento, 

a saber: (i) autorização, (ii) pagamento ou reembolso de despesas de saúde, (iii) princípios de 

cálculo das responsabilidades, (iv) montante mínimo de solvência e (v) actuário responsável. No 

tocante ao direito subsidiário e sem prejuízo do disposto no Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, 

de 20 de Janeiro, note-se que aos fundos de pensões que financiem planos de benefícios de 

saúde são aplicáveis as regras constantes daquele diploma que versem sobre fundos de pensões 

fechados e adesões colectivas a fundos de pensões abertos, assim como sobre planos de 

benefício definido ou mistos.

1.2.3 Circulares

Neste campo, e na medida em que o respectivo teor corresponde a matéria de acrescido interesse 

para os consumidores de seguros e fundos de pensões, é de ressaltar a aprovação das seguintes 

circulares do ISP:

Através da Circular n.º 2/2010, de 25 de Fevereiro, e atendendo, entre outros factores, ao relevo 

económico e social dos seguros associados ao crédito à habitação e à publicação do Decreto-Lei

n.º 222/2009, de 11 de Setembro13, o ISP considerou oportuno proceder à divulgação de um 

conjunto de recomendações que convergem para a promoção da unidade do ordenamento 

jurídico, a uniformização de procedimentos, o estabelecimento de um referencial de boas 

práticas e a facilitação do relacionamento entre os seguradores e respectivos tomadores de 

seguros/segurados.

12  Publicada em Diário da República n.º 147, 2.ª série, de 30.07.2010.

13  Com a publicação do Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro, pretendeu-se estabelecer algumas medidas de protecção do consumidor na celebração 

de contratos de seguro de vida associados ao crédito à habitação. Desde logo, o n.º 1 do artigo 5.º daquele diploma determina que, quando a oferta do 

crédito à habitação se encontre subordinada à condição de contratação de um seguro de vida ou quando pretenda propor aos interessados a contratação, 

ainda que facultativa, de um seguro de vida, deve a instituição de crédito propor a contratação de um seguro de vida com o conteúdo mínimo estabelecido 

nos números subsequentes do mesmo artigo. Por sua vez, o n.º 4 do referido artigo 5.º estipula que “o contrato de seguro de vida tem um capital seguro igual ao 

capital em dívida ao abrigo do contrato de crédito à habitação, ao longo de toda a sua vigência”..
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As recomendações em apreço compreendem, genericamente, deveres de informação a cargo 

dos seguradores que são parte em contratos de seguro de vida associados a crédito a habitação 

em vigor, bem como as condições em que tais informações devem ser prestadas. Em concreto, 

o texto corresponde ao seguinte:

 1. Os seguradores que são parte em contratos de seguro de vida associados a crédito a 

habitação em vigor devem informar por escrito os respectivos tomadores de seguros ou os 

segurados, no caso de seguro de grupo contributivo, das condições de um contrato de seguro 

de vida com o conteúdo mínimo, tal como defi nido no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 222/2009, 

de 11 de Setembro, sempre que os respectivos contratos não correspondam a esse conteúdo 

mínimo.

 2 .  A informação deve ser prestada até à próxima data da renovação anual ou data aniversária 

do contrato de seguro de vida.

 3. A informação pode ser prestada directamente ou indirectamente por recurso à(s) 

instituição(ões) de crédito mutuante(s) que sejam tomadoras do contrato de seguro de grupo, 

mediadores do contrato de seguro ou integrem o mesmo grupo económico.

 4 .  Deve o segurador anexar à informação referida no n.º 1, tendo como referência as condições 

do contrato de crédito à habitação associado e as condições de um contrato de seguro de vida 

com o conteúdo mínimo:

a) A indicação do valor do prémio que será devido; ou, não sendo possível,

b) Uma simulação do valor do prémio e respectiva evolução, alertando simultaneamente 

para as variáveis que podem ter impacto no cálculo do prémio em concreto.

 5 .  Caso a opção do tomador do seguro/segurado − devidamente articulada com a instituição 

de crédito mutuante a cujo crédito se encontra associado o seguro de vida−, por sua iniciativa 

ou na sequência da informação prevista nos números anteriores, seja no sentido de alterar o 

teor do contrato de seguro de vida pela adopção do conteúdo mínimo, deve o segurador rever 

o contrato em conformidade, comunicando as alterações à respectiva instituição de crédito.

Adicionalmente, a Circular n.º 2/2010 estabeleceu que os seguradores deveriam ainda, no prazo 

de 30 dias após a data da respectiva divulgação, informar o ISP acerca dos procedimentos 

operacionais adoptados no sentido de acolher as boas práticas identificadas.

Decorrido o prazo fixado na Circular, o ISP efectuou uma análise das respostas recebidas com vista 

a aferir do alinhamento das práticas do mercado com as recomendações emitidas. As principais 

conclusões extraídas no âmbito deste estudo são desenvolvidas no capítulo 3 Actividade de 

Supervisão da Conduta de Mercado.

• Interlocutor perante o Instituto de Seguros de Portugal

No âmbito dos desenvolvimentos regulatórios em sede de consulta de mercado são de citar 

igualmente as Circulares n.º 3/2010 e n.º 4/2010, ambas de 4 de Março, que alteram as Circulares 

n.º 9/2009 (Interlocutor perante o Instituto de Seguros de Portugal) e n.º 1/2009 (Obrigatoriedade 

de existência e disponibilização do livro de reclamações nos estabelecimentos das empresas de 

seguros, mediadores de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões), respectivamente, 

de 5 de Agosto e de 22 de Janeiro. Os ajustamentos efectuados nestas duas Circulares reflectem as 
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alterações introduzidas pela Norma Regulamentar n.º 2/2010-R, de 4 de Março, nomeadamente, 

a substituição do correio electrónico pela plataforma Portal do Consumidor de Seguros e Fundos 

de Pensões – Operadores enquanto meio privilegiado para o contacto entre o ISP e as entidades 

supervisionadas no que se refere à gestão de reclamações e à resposta a pedidos de informação 

ou esclarecimento.

• Reporte relativo à gestão de reclamações

É ainda de assinalar a publicação da Circular n.º 5/2010, de 25 de Março e da Circular n.º 8/2010, 
de 27 de Maio, relacionadas com o reporte relativo à gestão de reclamações. 

Através da Circular n.º 5/2010, de 25 de Março, procurou o ISP contribuir para o esclarecimento 

de algumas dúvidas suscitadas a propósito do relatório relativo à gestão de reclamações, 

obrigação de reporte fixada no artigo 21.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, 

no sentido de assegurar uma aplicação convergente do normativo. Com efeito, foi diferido o 

cumprimento do dever de reporte previsto no n.º 1 daquele artigo para o ano de 2011, com 

referência ao exercício económico de 2010, considerando que, à data, ainda se encontravam em 

fase de desenvolvimento quer as especificações dos dados a reportar, quer os procedimentos a 

implementar para esse efeito. 

A título complementar, a Circular n.º 8/2010, de 27 de Maio, veio posteriormente divulgar o 

modelo de informação que as empresas de seguros devem reportar quanto aos elementos 

de índole estatística a incluir no relatório relativo à gestão de reclamações14. Relembre-se que, 

para além destes elementos, o reporte versa também sobre elementos de natureza qualitativa, 

como, por exemplo, as conclusões extraídas do processo de gestão de reclamações e medidas 

implementadas ou a implementar.

Todas estas iniciativas em matéria de conduta de mercado concorrem para o objectivo da 

desmaterialização dos contactos entre os operadores e a autoridade de supervisão e, para além 

de procurarem garantir maior celeridade e eficácia em benefício dos interesses dos reclamantes, 

pretendem assegurar níveis elevados de qualidade na prossecução das actividades de supervisão 

do sector segurador e dos fundos de pensões. 

• Boas práticas no relacionamento entre empresas de seguros e mediadores de seguros

O ISP difundiu, através da Circular n.º 12/2010, de 23 de Dezembro, um conjunto de 

recomendações a adoptar pelas empresas de seguros e pelos mediadores de seguros no seu 

relacionamento recíproco.

Estas recomendações consubstanciam um conjunto de boas práticas, que pretendem contribuir 

para um relacionamento são e transparente entre as empresas de seguros e os mediadores de 

seguros, reforçando a estabilidade, eficiência e competitividade do sector segurador e dos fundos 

de pensões, com os consequentes benefícios para os consumidores.

As recomendações contidas na Circular encontram-se, assim, divididas em três núcleos: (i) princípios 

gerais; (ii) princípios a observar pelos mediadores de seguros e (iii) princípios a observar pelas 

empresas de seguros.

14  Esta informação é reportada nos termos de instrução informática disponibilizada no Portal ISPnet residente em www.isp.pt.
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No tocante aos princípios gerais, estes consubstanciam boas práticas a adoptar pelas empresas 

de seguros e pelos mediadores de seguros no seu relacionamento recíproco, como, por exemplo, 

a boa fé, a lealdade, a ética, a integridade, o respeito e a cortesia.

Do elenco de boas práticas a observar pelos mediadores de seguros, destaca-se a recomendação 

de manutenção de contactos regulares com os clientes, com o propósito de aferir da adequação 

dos seguros contratados às respectivas necessidades. 

No que se refere, em concreto, aos corretores de seguros, salienta-se a recomendação de 

existência de um mandato formal prévio, conferido pelo tomador do seguro, com vista ao início 

das negociações com as empresas de seguros no quadro da celebração de um contrato de 

seguro.

Já no caso das empresas de seguros, recomenda-se que estas disponibilizem aos mediadores 

de seguros, para conhecimento, as normas e procedimentos de subscrição, assegurando-se que 

esta informação é prontamente actualizada quando seja objecto de modificações. 

É também de ressaltar outra recomendação sobre o dever de as empresas de seguros facultarem 

aos mediadores de seguros formação adequada, bem como informações claras, rigorosas e 

completas sobre os produtos que comercializam, de forma atempada e ajustada às especificidades 

de cada produto e à relação contratual existente.

O grau de implementação das recomendações em análise por parte dos operadores será avaliado 

pelo ISP no âmbito das suas competências de supervisão, no sentido de aferir, face aos resultados 

obtidos, a eventual necessidade de intervenções adicionais neste âmbito.

• Fundos de poupança constituídos sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade de 
seguro do ramo Vida

O ISP, através da Circular n.º 13/2010, de 30 de Dezembro, veio publicitar alguns entendimentos 

por si emitidos face a dúvidas suscitadas, por parte das empresas de seguros, na interpretação 

de disposições legais aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 125/2009, de 22 de Maio. Este diploma adoptou o 

regime jurídico aplicável aos planos de poupança-reforma (PPR), planos de poupança-educação 

(PPE) e planos de poupança-reforma/educação (PPR/E), globalmente designados por “planos 

de poupança”, uma vez que nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do referido diploma, os fundos 

de poupança que financiam aqueles planos podem assumir, entre outras, a forma de fundo 

autónomo de uma modalidade de seguro do ramo Vida.

Em primeiro lugar, o ISP considerou que a exigência legal de os fundos de poupança regulados 

no Decreto-Lei n.º 158/2002, caso tenham natureza seguradora, assumirem a forma de fundo 

autónomo de uma modalidade de seguro do ramo Vida, tem por finalidade garantir a autonomia 

patrimonial dos fundos que financiam um plano de poupança face aos activos representativos 

das provisões técnicas de outros produtos comercializados pela empresa de seguros e aos activos 

que não se encontrem a representar as provisões técnicas.

Assim, o financiamento de mais do que um plano de poupança por um único fundo autónomo 

é uma decisão que compete à empresa de seguros, a adoptar com base na ponderação de 

princípios de eficiência da gestão financeira e das potenciais vantagens – designadamente, em 

termos de rendibilidade – para os participantes.
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Por outro lado, no entender do ISP, considerando as maiores exigências de transparência e as 

especificidades inerentes aos planos de poupança, perante o enquadramento legal aplicável, 

a admissibilidade de dois ou mais planos serem financiados pelo mesmo fundo autónomo 

estará naturalmente condicionada a três requisitos: (i) ser a política de investimento comum a 

todos eles, (ii) serem cumpridas as condições contratadas em cada um dos distintos planos de 

poupança subscritos, nomeadamente no que se refere à participação nos resultados e (iii) serem 

assegurados, pela empresa de seguros, adequados níveis de transparência, nomeadamente no 

que respeita à informação a prestar ao tomador do seguro e, se distinto, ao participante.

1.2.4 Outras iniciativas

Por último, merecem destaque as múltiplas iniciativas legislativas promovidas no âmbito dos 

seguros obrigatórios.

• Seguros obrigatórios

No período em apreço, são de salientar doze iniciativas legislativas referentes a seguros 

obrigatórios, i.e., os instituídos por fonte legal ou regulamentar (nomeadamente, como condição 

de acesso ou exercício exigida para uma determinada profissão ou actividade).

Das doze iniciativas consideradas, é de assinalar que onze se reportam a seguros de 

responsabilidade civil, na maior parte dos casos extracontratual, enquanto apenas uma 

correspondeu a um seguro de acidentes pessoais. Identificam-se, de seguida, os seguros 

obrigatórios considerados:

• Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/A, de 30 de Março – Primeira alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de Agosto (estabelece o regime jurídico de actividades 

sujeitas a licenciamento das câmaras municipais na Região Autónoma dos Açores).

O n.º 5 do artigo 72.º estabelece que a emissão de licença está condicionada à apresentação, por 

parte do requerente, de um recibo de seguro de responsabilidade civil para foguetes e foguetões 

no valor mínimo de 5.000 euros e um recibo de seguro de responsabilidade civil geral, no mesmo 

valor, que se destina a cobrir os danos que ocorram dentro dos limites do percurso do arraial 

ou que sejam motivados por fugas dos animais em todos os casos em que estas não sejam 

imputáveis ao ganadeiro.

• Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril – Estabelece o regime jurídico da mobilidade eléctrica, 

aplicável à organização, acesso e exercício das actividades relativas à mobilidade eléctrica, bem 

como as regras destinadas à criação de uma rede piloto de mobilidade eléctrica.

O n.º 2 do artigo 8.º determina que, para efeitos do processo de licenciamento, o requerimento da 

pessoa colectiva interessada deve incluir prova da existência da apólice de seguro nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 11.º do mesmo diploma. O n.º 2 do artigo 11.º, por sua vez, estabelece 

que o comercializador de electricidade para a mobilidade eléctrica responde civilmente pelos 

danos causados no exercício da sua actividade, devendo essa responsabilidade ser coberta por 

um contrato de seguro de responsabilidade civil, nos termos regulados por portaria conjunta dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da energia.
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• Portaria n.º 268/2010, de 12 de Maio – Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização 

e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da actividade das 

clínicas ou consultórios dentários.

Prevê o artigo 5.º que a responsabilidade civil e profissional, bem como a responsabilidade pela 

actividade das clínicas e consultórios dentários devem ser transferidas para empresas de seguros.

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2010, de 1 de Julho – Aprova a minuta de contrato 

de concessão da exploração, em regime de serviço público, da zona piloto identificada no 

Decreto-Lei n.º 5/2008, de 8 de Janeiro, e da utilização privativa dos recursos hídricos do domínio 

público, para a produção de energia eléctrica a partir da energia das ondas do mar.

O n.º 3 da cláusula 37.ª determina que, a responsabilidade civil da concessionária deve estar 

coberta por seguro, para cobertura dos danos materiais causados em virtude da exploração 

da zona piloto, cujos termos são definidos por portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, da defesa nacional, da energia e do ambiente.

• Portaria n.º 456/2010, de 1 de Julho – Estabelece os requisitos técnicos e financeiros a que fica 

sujeita a atribuição de licença para o exercício da actividade de comercialização de electricidade 

para a mobilidade eléctrica, bem como algumas regras procedimentais aplicáveis à instrução do 

respectivo requerimento.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 artigo 3.º, para o efeito de demonstração do cumprimento dos 

requisitos legalmente estabelecidos, o requerimento para atribuição da licença de comercialização 

de electricidade para a mobilidade eléctrica deve ser instruído com a prova da existência da 

apólice de seguro prevista no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril. Por 

outro lado, a alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º determina que a comunicação prévia prevista no 

n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril, deve ser instruída com a prova da 

existência da apólice de seguro prevista no n.º 2 do artigo 11.º do mesmo diploma. 

• Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho – Estabelece os princípios e as regras necessárias para 

simplificar o livre acesso e exercício das actividades de serviços e transpõe a Directiva n.º 2006/123/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006.

O artigo 40.º procede à alteração dos n.os 1 e 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de 

Abril, passando os mesmos a dispor, respectivamente, que (i) o operador obriga-se a subscrever 

um seguro de responsabilidade civil extracontratual, contratado com uma empresa legalmente 

habilitada a exercer a actividade no território da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, 

com efeitos a partir do início do funcionamento da instalação de incineração ou co-incineração 

de resíduos, nos termos e condições que lhe forem exigidos pela autoridade competente, 

adequado à natureza e dimensão dos riscos a assegurar, e (ii) sempre que se justifique por razões 

de interesse público, designadamente segurança das populações e protecção do ambiente, 

a autoridade competente notifica o operador para que este actualize, em prazo razoável, as 

condições contratuais da apólice de seguro.

• Portaria n.º 615/2010, de 3 de Agosto – Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização 

e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da actividade das 

unidades privadas que tenham por objecto a prestação de serviços médicos e de enfermagem 

em obstetrícia e neonatologia.
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O artigo 5.º estatui que a responsabilidade civil e profissional, bem como a responsabilidade pela 

actividade das unidades privadas com obstetrícia e neonatologia, devem ser transferidas para 

empresas de seguros. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/M, de 20 de Agosto – Define o regime jurídico aplicável 

à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros na Região 

Autónoma da Madeira.

O n.º 5 do artigo 14.º e o n.º 6 do artigo 16.º determinam, respectivamente, que os elementos 

do quadro de especialistas e de auxiliares, os elementos do quadro de reserva, os elementos do 

quadro de honra são incluídos em apólice especial de seguros de acidentes pessoais. Por seu 

turno, o n.º 6 do artigo 15.º determina que os elementos do quadro de reserva devem ainda ser 

incluídos em apólice especial de seguros de acidentes pessoais. O n.º 7 do artigo 29.º determina 

ainda que os infantes e cadetes integram a apólice de seguro do quadro auxiliar do respectivo 

corpo de bombeiros.  

• Portaria n.º 763/2010, de 20 de Agosto – Mantém, para o ano 2010, o valor mínimo do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, previsto na Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho, que aprova 

os procedimentos relativos às inspecções e à manutenção das redes e ramais de distribuição e 

instalações de gás e o Estatuto das Entidades Inspectoras das Redes e Ramais de Distribuição e 

Instalações de Gás.

• Portaria n.º 764/2010, de 20 de Agosto – Mantém, durante o ano 2010, o valor mínimo do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas entidades instaladoras de redes de gás e 

pelas entidades montadoras de aparelhos a gás, conforme estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 263/89, de 17 de Agosto, que aprova o Estatuto das Entidades Instaladoras e Montadoras e 

define os grupos profissionais associados à indústria dos gases combustíveis.

• Portaria n.º 801/2010, de 23 de Agosto – Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização 

e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das unidades privadas de serviços de 

saúde onde se exerça a prática de enfermagem.

De acordo com o disposto no artigo 5.º a responsabilidade civil e profissional, bem como a 

responsabilidade pela actividade dos centros de enfermagem, devem ser transferidas para 

empresas de seguros.

• Portaria n.º 1213/2010, de 2 de Dezembro – Aprova os requisitos para a atribuição e transmissão 

da licença da distribuição local de gás natural, os factores de ponderação dos critérios de selecção 

e avaliação, o respectivo modelo de licença e revoga a Portaria n.º 1296/2006, de 22 de Novembro.

A revogação da Portaria n.º 1296/2006, de 22 de Novembro, não implica a eliminação da 

obrigatoriedade de celebração do seguro obrigatório, uma vez que a alínea c) do n.º 5 do 

artigo 17.º continua a estipular que o titular da licença fica obrigado a dispor de seguro de 

responsabilidade civil nos termos fixados na licença.
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1.3 Enquadramento internacional

1.3.1 Iniciativas legislativas comunitárias 

Em 2010, são de apontar diversos projectos estruturais do foro regulatório com significativo 

impacto no sector segurador e dos fundos de pensões, desenvolvidos no plano comunitário, 

tendo como objectivo o incremento da protecção do consumidor. 

• Reforma da estrutura da supervisão financeira na União Europeia

No ano em apreço, foi concluído o projecto de reforma da arquitectura da supervisão europeia 

do sector financeiro, culminando com a constituição de um Sistema Europeu de Supervisão 

Financeira (SESF), do qual fazem parte: (i) o Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB); (ii) as 

três autoridades de supervisão europeias para as áreas da banca15, dos valores mobiliários e 

mercados16 e dos seguros e pensões17; e, finalmente, (iii) o Comité Conjunto das Autoridades 

Europeias de Supervisão. 

No que se refere à Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA), saliente-se que foi criada pelo Regulamento n.º 1094/2010, do Parlamento Europeu e do 

Conselho18, que produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011. 

Quanto aos objectivos a prosseguir por esta Autoridade, destaca-se a protecção do interesse 

público, em ordem a contribuir para a estabilidade e eficácia do sistema financeiro a curto, médio 

e longo prazo, em benefício da economia europeia e dos respectivos cidadãos e empresas. 

A protecção dos consumidores encontra-se também presente na missão da EIOPA. Com efeito, 

o novo enquadramento (cfr. artigo 9.º) prevê que a Autoridade desempenhe um papel relevante 

na promoção da transparência, da simplicidade e da equidade no mercado no que se refere aos 

produtos e serviços financeiros oferecidos aos consumidores.

No campo da monitorização das actividades financeiras, novas ou existentes, estipula-se que a 

Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma deve constituir um 

Comité para a Inovação Financeira. 

No contexto organizacional da EIOPA, as tarefas que decorrem destas novas atribuições e 

competências serão, sobretudo, acompanhadas pelo Comité de Protecção do Consumidor 

(Committee on Consumer Protection, CCP19), encontrando-se em curso o alargamento do 

respectivo mandato, de modo a incluir a monitorização de actividades financeiras.

• Directiva Solvência II 

Na sequência da aprovação da Directiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento e do Conselho, de 

25 de Novembro, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício 

(correntemente designada “Directiva Solvência II”)20, aplicável a partir de 1 de Novembro de 

15 Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), EBA.

16 Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), ESMA.

17 Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma), EIOPA.

18 JO L 331, de 15.02.2010, pág. 48 e ss.

19 Grupo de trabalho que se ocupa genericamente de questões do foro da protecção do consumidor na área dos seguros e pensões.

20 JO L 335, de 17.12.2009, pág. 1 e ss.
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2012, foram prosseguidos pela Comissão Europeia, durante 2010, os trabalhos preliminares das 

medidas de nível 2, que procuram completar as regras fixadas na Directiva e para os quais o 

Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (CEIOPS) prestou activamente o seu contributo, missão continuada no presente pela 

EIOPA, que lhe sucedeu. 

É de assinalar que a Directiva Solvência II veio consagrar um novo regime de solvência e 

promover a consolidação do normativo que rege o acesso e exercício às actividades de seguro 

directo e resseguro na Comunidade Europeia, a supervisão dos grupos de seguros, bem como o 

saneamento e liquidação das empresas de seguro directo.

No âmbito deste processo regulatório, tendo em conta o enquadramento da nova arquitectura 

da supervisão financeira europeia, designadamente, a aprovação dos regulamentos constitutivos 

das novas Autoridades de Supervisão Europeias, tornou-se necessário proceder a ajustamentos à 

legislação relativa aos serviços financeiros21. 

No sector segurador e dos fundos de pensões, estas alterações foram introduzidas, numa primeira 

fase, através da denominada Directiva Omnibus I22 – que altera, entre outras, a Directiva n.º 2003/41/

CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às actividades e à supervisão 

das instituições de realização de planos de pensões profissionais23 –, encontrando-se actualmente 

em discussão uma proposta de Directiva Omnibus II que consubstancia a segunda fase deste 

processo. Esta proposta de Directiva introduz alterações à Directiva Solvência II, que podem ser 

sintetizadas nas seguintes categorias:

– Defi nição do alcance adequado das normas técnicas como instrumento adicional para 

a convergência da supervisão, tendo em vista a elaboração de um conjunto único de 

regras;

– Integração adequada da possibilidade de as Autoridades Europeias de Supervisão 

resolverem diferendos de uma forma equilibrada nos domínios onde a legislação sectorial 

já preveja processos de tomada de decisão conjunta;

– Alterações de carácter geral, comuns à maior parte da legislação sectorial e que se 

revelam imprescindíveis para operacionalizar a aplicação da Directiva face ao novo 

regime institucional (por exemplo, a substituição da designação dos comités de nível 3 

ou a garantia da criação de canais apropriados para a troca de informações); e

– Alterações adicionais à Directiva Solvência II, merecendo particular destaque a alteração 

da data de aplicação de «1 de Novembro de 2012» para «1 de Janeiro de 2013».

Note-se que esta fase foi ainda marcada pelo desenvolvimento de orientações técnicas de nível 

3 por parte de vários grupos de trabalho do CEIOPS em cumprimento de um plano de acção 

definido para o efeito e, por outro lado, pela preparação das especificações técnicas no quadro do 

5.º exercício de estudo de impacto quantitativo (QIS 5). Adicionalmente, é também de salientar, 

nesta sede, o lançamento de um questionário sobre o grau de preparação das autoridades de 

supervisão no que respeita à implementação do regime que decorre da Directiva em análise.

21 Nomeadamente, com vista a acomodar as competências gerais previstas nos diferentes regulamentos-base, assegurando um conjunto mais harmonizado de 

regras para o sector fi nanceiro e facilitando a partilha de informação microprudencial, quando aplicável.

22 Directiva n.º 2010/78/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010 , que altera as Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 

2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE no que diz respeito às competências da Autoridade 

Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares 

de Reforma) e da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), publicada no JO L 331, de 15.12.2010, 

pág. 120 e ss.

23 JO L 235, de 23.9.2003, pág. 10 e ss.
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• Revisão da Directiva relativa à Mediação de Seguros

Com base no teor do Considerando (139) da Directiva Solvência II e no seguimento do exercício de 

verificação (implementation check) concluído pelo European Insurance and Occupational Pensions 

Committee (EIOPC), o CEIOPS recebeu da Comissão Europeia um convite formal de emissão de 

parecer técnico24 a propósito da revisão da Directiva n.º 2002/92/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros (“Directiva relativa à Mediação 

de Seguros”). O pedido incidiu, no essencial, sobre as seguintes matérias: (i) enquadramento da 

futura Directiva, (ii) âmbito, (iii) dimensão internacional da mediação de seguros, (iv) requisitos 

profissionais, (v) aspectos transfronteiriços da mediação de seguros, (vi) gestão de conflitos de 

interesse e transparência e, por último, (vii) redução de encargos administrativos (incluindo, por 

exemplo, eventuais medidas de simplificação de procedimentos). 

O impulso de rever a Directiva relativa à Mediação de Seguros é justificado quer pelo alcance 

do projecto Solvência II, designadamente, devido ao impacto que o novo conjunto de regras 

acarretará para tomadores de seguros/segurados, quer pela necessidade de reforçar o grau de 

protecção dos consumidores conferido pelo actual regime comunitário. Com vista à consolidação 

do mercado interno de seguros, acresce o objectivo de aumentar o nível de certeza e segurança 

jurídicas no enquadramento aplicável à mediação de seguros, dada a especial relevância deste 

canal de distribuição.

O relatório final, produzido pelo Comité de Protecção do Consumidor do CEIOPS, foi remetido à 

Comissão Europeia em Novembro de 201025.

Posteriormente, e com vista a fomentar o debate das diversas opções em aberto quanto aos 

temas mais relevantes da iniciativa legislativa em preparação, a Comissão Europeia lançou uma 

consulta pública a 26 de Novembro, em paralelo com a organização de uma audição aberta 

e particularmente dirigida aos principais stakeholders (entre os quais, indústria, consumidores, 

respectivos representantes ou autoridades de supervisão nacionais), a 10 de Dezembro, em 

Bruxelas.

• “Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho” (Packaged Retail Investment Products, 
“PRIPs”) 

Em 2009, na sequência da Comunicação emitida sobre o tema por parte da Comissão Europeia26 e 

da divulgação do estudo elaborado pelo CEIOPS intitulado Report on National Measures regarding 

Disclosure Requirements for Unit-Linked Life Insurance Products, which are additional to the Minimum 

Requirements of the CLD and the IMD, o comité de nível 3 do sector dos seguros e fundos de 

pensões articulou, com os seus congéneres Comité das Autoridades Europeias da Supervisão 

Bancária (CEBS) e Comité das Autoridades de Regulamentação dos Mercados Europeus dos 

Valores Mobiliários (CESR), o envio conjunto de três relatórios (um da autoria de cada Comité) 

aos serviços da Comissão Europeia. Nessa altura, o contributo preliminar do CEIOPS, redigido no 

contexto da colaboração com a Comissão, materializou o esforço desenvolvido por uma Task 

Force especificamente constituída para analisar que produtos do sector dos seguros e dos fundos 

de pensões poderiam integrar o conceito de “pacotes de produtos financeiros de retalho” e, 

consequentemente, o âmbito das propostas legislativas comunitárias. 

24 “Request for advice regarding the revision of the Insurance Mediation Directive”.

25 “CEIOPS Advice to the European Commission on the revision of the Insurance Mediation Directive (2002/92/EC)”.

26 Através da Comunicação com a referência COM(2009) 204 fi nal, de 30 de Abril de 2009, a Comissão Europeia anunciou que planeava avançar com um 

projecto de adopção de uma abordagem legislativa “horizontal” (i.e., abrangendo os três sectores fi nanceiros) para todos os tipos de “pacotes de produtos 

fi nanceiros de retalho”, no âmbito da regulação em matéria de conduta de mercado.
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Em 2010, ponderada a natureza transversal da temática em causa, foi constituída a 3L3 Task Force 

on PRIPs, composta por representantes dos três comités de nível 3, no âmbito da qual foi produzido 

um relatório comum sobre o tema, remetido posteriormente aos serviços da Comissão Europeia. 

O documento em apreço versa sobre as diferentes opções debatidas no seio do grupo sobre os 

pontos que integram as três áreas principais a abordar nas futuras propostas, a saber: (i) âmbito, 

(ii) requisitos de transparência/ prestação de informação (e.g., pré-contratual) e (iii) práticas de 

comercialização.

As primeiras propostas legislativas a apresentar por parte da Comissão Europeia quanto a este 

dossiê devem ser conhecidas no decurso de 2011. No contexto da respectiva preparação, 

os serviços da Comissão encomendaram análises de impacto das propostas em estudo e 

promoveram uma consulta pública sobre o tema.

• Sistemas de Garantia de Seguros 

Na sequência da publicação do Livro Branco sobre os Sistemas de Garantia de Seguros (White 

Paper on Insurance Guarantee Schemes, divulgado a 1 de Julho de 2010), a Comissão Europeia 

promoveu uma consulta pública sobre a matéria, com enfoque na criação/manutenção de 

sistemas de garantias nos diferentes Estados membros, sujeitos a um conjunto de regras 

harmonizadas no espaço europeu. No contexto da preparação de eventual intervenção legislativa 

a nível comunitário, esta iniciativa centrou-se no debate das soluções jurídicas em aberto, tendo 

por referência as preferências manifestadas pela Comissão no referido documento.

Note-se que os desenvolvimentos ocorridos desde 200927 em matéria de uma eventual iniciativa 

comunitária neste âmbito foram acompanhados, por parte do CEIOPS, através de uma Task Force 

especificamente criada para o efeito (Task Force on Insurance Guarantee Schemes) e que produziu, 

em 2010, o documento CEIOPS’ Comments on the European Commission’s White Paper on Insurance 

Guarantee Schemes. Este texto foi remetido à Comissão Europeia no quadro da citada consulta 

pública.

• Revisão do acervo comunitário na área das Pensões

Em 2010, a Comissão Europeia lançou o “Livro Verde sobre regimes europeus de pensões 

adequados, sustentáveis e seguros” (Green Paper towards adequate, sustainable and safe European 

pension systems”), submetido a consulta pública, com vista a incentivar o debate sobre o futuro 

dos sistemas de pensões, um dos principais desafios para a União Europeia (UE). Este Livro Verde 

adopta uma abordagem holística e integrada, englobando aspectos de natureza económica, 

social e financeira e interligando as questões de política social e económica com a regulação dos 

mercados financeiros.

Reconhecendo que a crise económica e financeira acentuou a necessidade, nesta área, de 

actuação a nível comunitário, com maiores exigências na melhoria da eficiência e segurança 

dos fundos de pensões, este projecto transversal considera a Estratégia Europa 2020 para o 

crescimento e tem igualmente em vista o desígnio de completar o mercado interno das pensões.

Convirá destacar a abrangência dos temas abordados, tais como, o envelhecimento activo da 

população, o mercado interno para as pensões de reforma, a mobilidade dos benefícios de 

27   É de registar que a Task Force elaborou, em Junho de 2009, o documento “CEIOPS Input to the EC work on Insurance Guarantee Schemes”.



Ac
tiv

id
ad

e 
re

gu
la

tó
ria

48

reforma, os gaps de regulação na União Europeia, o sistema de solvência dos fundos de pensões, 

o risco de insolvência dos associados dos fundos de pensões, a tomada de decisões informadas 

e a governação na UE.

Em concreto, procura-se debater os seguintes assuntos:

– Assegurar um rendimento adequado no período pós-reforma, garantindo 

simultaneamente que os sistemas de pensões são sustentáveis no longo prazo;

– Obter o equilíbrio entre o período de vida activa e a reforma;

– Remover obstáculos de mobilidade entre pessoas que trabalham em diferentes Estados 

membros da UE e obstáculos ao mercado interno de produtos de reforma;

– Aumentar a segurança das pensões de reforma no processo de recuperação da crise 

fi nanceira, tanto a curto como a longo prazo;

– Assegurar maior transparência no que diz respeito às pensões de reforma no sentido de 

viabilizar a tomada de decisões informadas sobre o rendimento disponível na reforma 

por parte dos interessados.

1.3.2 Outras iniciativas 

• Metodologia de classificação e reporte de reclamações e pedidos de informação 

Foi igualmente publicada a Recomendação da Comissão, de 12 de Maio de 2010, relativa à 

utilização de uma metodologia harmonizada para classificar e comunicar queixas e pedidos 

de informação dos consumidores (2010/304/UE)28. Este projecto pressupõe que a análise das 

reclamações efectuadas pelos consumidores constitui uma ferramenta útil e um indicador 

relevante na compreensão do funcionamento do mercado interno.

Nos termos da recomendação, é disponibilizada uma metodologia harmonizada, a utilizar pelos 

organismos responsáveis pelo tratamento de reclamações na União Europeia (e.g., autoridades 

nacionais competentes em matéria de protecção dos consumidores, entidades reguladoras, 

sistemas alternativos de resolução de litígios, provedores e serviços de mediação independentes, 

etc.) para efeitos de classificação e reporte à Comissão. Atendendo a que também os pedidos 

de informação representam um auxiliar importante para o exame pretendido, facilitando uma 

monitorização mais completa do funcionamento do mercado, a metodologia é extensível aos 

pedidos de informação. 

Pelos serviços da Comissão Europeia (DG SANCO), foi organizada uma conferência sobre este 

processo intitulada How can we use consumer complaints to improve consumers’ lives?.

• Proposta de Directiva sobre Direitos dos Consumidores

As discussões em torno da proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 

aos Direitos dos Consumidores29/30, prosseguiram em 2010 no seio dos grupos de trabalho criados 

para o efeito.

28   JO L 136, de 02.06.2010, pág. 1 e ss.

29   Com a referência COM(2008) 614 fi nal (08.10.2008).

30   Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2009, capítulo 1 Actividade Regulatória, pág. 37.
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No que se refere especificamente ao impacto desta proposta no sector segurador e dos fundos 

de pensões, e atendendo ao progresso dos trabalhos em curso, importa destacar as seguintes 

matérias constantes do texto em discussão: (i) âmbito de aplicação, (ii) grau de harmonização, 

(iii) transparência e (iv) cláusulas contratuais. 

• Uso da idade, deficiência, sexo, religião ou crença, raça ou origem étnica e orientação sexual 
no âmbito da prestação de serviços financeiros

Enquanto elemento preparatório de eventual proposta de Directiva sobre a implementação do 

princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas independentemente da idade, deficiência, 

sexo, religião ou crença, raça ou origem étnica e orientação sexual no contexto do sector 

financeiro, foi publicado o texto Study on the use of age, disability, sex, religion or belief, racial or 

ethnic origin and sexual orientation in financial services, in particular in the insurance and banking 

sectors, produzido a solicitação da Comissão Europeia.  

São, ainda, de destacar as seguintes iniciativas:

– Decisão 2010/C 199/02 da Comissão, de 20 de Julho de 2010, que institui um Grupo de 

Utilizadores de Serviços Financeiros31; 

– Comunicação 2010/C 244/01 da Comissão, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento 

(CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação 

entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do 

consumidor32.

1.3.3 Consultas públicas

• Tying e outras práticas comerciais potencialmente desleais no sector dos serviços financeiros 
a retalho

Na sequência do estudo encomendado pela Comissão em 200933, com vista a analisar o impacto de 

diversas práticas comerciais no âmbito dos serviços financeiros de retalho e compreender a razão 

pela qual são utilizadas pelo mercado, foi lançada uma consulta pública intitulada Consultation 

on the Study on tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service 

sector, que se destina a recolher os comentários e reacções às conclusões assinaladas no referido 

estudo, assim como a motivar o debate em torno das questões colocadas naquele texto (por 

exemplo, sobre a eventual necessidade de promover uma intervenção legislativa comunitária 

neste domínio).

No âmbito das consultas públicas de dimensão comunitária, são também de salientar:

– Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract 

Law for consumers and businesses34.

 A Comissão Europeia submeteu a consulta pública um documento que contém opções 

estratégicas relativamente aos possíveis progressos no sentido da autonomização de um 

“direito europeu dos contratos” para os consumidores e as empresas.

31 JO C 199, de 21.07.2010, pág. 12 e ss. 

32 JO C 244, de 10.09.2010, pág. 1 e ss.

33 Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2009, capítulo 1 Actividade Regulatória, pág. 38. 

34 Com a referência COM(2010)348 fi nal.
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– Consultation on reinforcing national sanctioning regimes in the fi nancial sector.

 Com a publicação da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 

ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sob o tema “Reforçar 

o regime de sanções no sector dos serviços fi nanceiros”35, foi promovida uma consulta 

pública sobre as propostas formuladas pela Comissão com o intuito de alcançar uma 

maior convergência e reforçar os sistemas nacionais de sanções. Em concreto, foram 

colocadas duas questões relevantes: a identifi cação de eventuais áreas (i) onde tal 

aproximação não seja viável ou desejável e (ii) relativamente às quais a Comissão deva 

ponderar medidas adicionais. 

– Consultation on the Single Market Act.

 Através desta consulta pública e no seguimento da publicação da Comunicação sobre a 

matéria36, a Comissão procurou incentivar o debate alargado em torno das 50 medidas 

integradas no pacote The Single Market Act, adoptado em Outubro de 2010, antes de 

fi nalizar o documento no âmbito dos procedimentos legislativos formais exigidos para o 

efeito.

1.3.4 Committee on Consumer Protection (CCP) of Committee of European 

Insurance and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS)

Em 201037, o trabalho do CCP centrou-se, prioritariamente, no acompanhamento de dois 

processos regulatórios comunitários já mencionados: 

(i) a revisão da Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, 

relativa à mediação de seguros; 

(ii) os trabalhos preparatórios da iniciativa legislativa que abrange o sector financeiro referente 

aos pacotes de produtos financeiros de retalho.

Para além destas matérias e dando continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido na área 

das reclamações38, o CCP concluiu o estudo dedicado às competências dos seus membros ou 

observadores no tocante ao tratamento de reclamações (CEIOPS report on handling of consumer 

claims).

O CCP apreciou, ainda, o teor da decisão do tribunal da EFTA, de 27 de Janeiro de 2010, Case 

E-4/09 – Inconsult Anstalt v the (Liechtenstein) Financial Market Authority, sobre o conceito de 

“suporte duradouro” (durable medium) previsto na Directiva relativa à mediação de seguros39.

Durante o ano, o CCP seguiu de perto o decorrer das discussões mantidas a nível comunitário 

sobre a reforma da estrutura de supervisão financeira na UE e, em especial, o texto do Regulamento 

que constitui a nova Autoridade Europeia de Supervisão no sector segurador e dos fundos de 

pensões, tendo em vista o impacto nas actividades desenvolvidas no campo da protecção do 

consumidor. 

Entre os novos projectos que integram o programa de trabalho da EIOPA para 2011 neste âmbito, 

são de elencar os que se referem a iniciativas em sede de formação financeira e o desenvolvimento 

de boas práticas relativas ao tratamento de reclamações por parte das empresas de seguros.

35 Com a referência COM(2010)716 fi nal.

36 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a 

Single Market Act For a highly competitive social market economy / 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another”, com a referência 

COM(2010) 608 fi nal/2.

37 Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2009, capítulo 1 Actividade Regulatória, págs. 40 e 41. 

38 Em particular, os vários exercícios de compilação e análise de elementos estatísticos sobre o tratamento de reclamações por parte das autoridades de 

supervisão em cada Estado membro, quanto aos sectores dos seguros, mediação de seguros e fundos de pensões.

39 JO L 9, de 15.02.2003, pág. 3 e ss.
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Entendimentos em matéria de conduta de mercado

2.1 Considerações iniciais 

O ISP emite, no exercício das funções que lhe estão atribuídas, entendimentos sobre a 

implementação do enquadramento legal e regulamentar vigente, procurando garantir uma 

aplicação convergente do mesmo por parte dos operadores supervisionados. 

Desta forma, dando continuidade à iniciativa desenvolvida nos Relatórios de Regulação e 

Supervisão da Conduta de Mercado de 2008 e 2009, incluem-se no presente capítulo alguns 

dos entendimentos formulados pelo ISP em matéria de conduta de mercado, durante o ano em 

referência1.  

2.2 Entendimentos

Âmbito de aplicação da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março 

– Mediação de Seguros

A Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março1, estabelece princípios e regras a observar 

(também) pelos mediadores de seguros na publicidade por estes efectuada. 

No que concerne ao respectivo âmbito de aplicação (artigo 2.º), haverá que atentar 

especificamente no n.º 2 desta disposição regulamentar, que corresponde ao seguinte texto: 

As disposições previstas na presente Norma Regulamentar aplicam-se à publicidade efectuada pelos 

mediadores de seguros que exerçam actividade em território português, considerando-se para o efeito 

a prestação de serviços a pessoas residentes ou estabelecidas em Portugal.

Esclarece o texto regulamentar que um mediador de seguros (independentemente de se 

encontrar registado em Portugal ou noutro Estado membro da União Europeia) exerce a 

actividade de mediação de seguros em território português quando presta serviços a pessoas 

residentes ou estabelecidas em Portugal.

Por seu turno, importa referir o n.º 5 daquele artigo 2.º (fixando um critério delimitador negativo, 

acessório ou complementar do citado critério consagrado no n.º 2 do mesmo artigo e funcionando 

em segunda linha), de acordo com o qual não é aplicável a Norma Regulamentar à publicidade 

efectuada pelos mediadores de seguros, relativa a produtos e serviços que não se encontrem 

sujeitos à supervisão do ISP. Neste sentido, os princípios e as regras do normativo não terão 

aplicação, por exemplo, à publicidade efectuada por mediadores de seguros que assumam a 

qualidade de instituições de crédito, quando a publicidade se refira apenas a produtos bancários 

simples. Pelo contrário, a Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, já se aplicará no 

caso de uma instituição de crédito registada como mediador de seguros que, no âmbito dessa 

sua actividade de mediação de seguros, comercialize produtos de seguros que integrem as 

competências do ISP [i.e., o universo de produtos de seguros, com excepção dos seguros ligados 

a fundos de investimento (unit-linked) e das operações de capitalização ligadas a fundos de 

investimento, porquanto integram actualmente as competências da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) neste domínio].

1  Publicada no Diário da República n.º 58, 2.ª série, de 24.03.2010. 
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Em suma, o teor da Norma Regulamentar aplicar-se-á a mediadores de seguros mesmo que 

registados noutros Estados membros da União Europeia, sempre que a publicidade por estes 

efectuada respeite (também) à actividade de mediação de seguros prestada em território nacional 

(a pessoas residentes ou estabelecidas em Portugal) e estejam em causa produtos e serviços 

que integram as competências (de regulação e de supervisão) do ISP, enquanto autoridade de 

supervisão de seguros e fundos de pensões. 

Note-se, ainda, que os princípios e as regras previstas no normativo em apreço acrescem às que 

decorrem já de legislação e regulamentação geral e especial em matéria de publicidade, tanto 

nacional, como comunitária.

Identifi cação da empresa de seguros na publicidade (fi rma ou denominação) 

No que se refere à questão da identificação do operador nos anúncios publicitários a produtos ou 

serviços comercializados no âmbito da actividade seguradora, conforme requerido nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, resulta 

do texto legal que deve ser indicada de forma clara e inequívoca (…) a identificação (…) incluindo 
a respectiva firma ou denominação e (…) o respectivo logótipo. Isto é, o normativo determina que 

a forma clara e inequívoca de identificar a empresa anunciante será através da sua firma ou 

denominação legal.

Esta exigência legal permite, nomeadamente, identificar se o anunciante é uma empresa de 

seguros (e, neste caso, do ramo Vida ou Não Vida) ou um mediador, nos casos em que os nomes 

abreviados ou mesmo os logótipos são comuns, ou, concretamente, que empresa de seguros 

está em causa.

A exigência legal permite, ainda, saber qual a empresa de seguros anunciante, nos casos em que 

o nome abreviado ou comercial é comum com a empresa-mãe, sucursal ou empresa que opere 

em livre prestação de serviços.

Obrigatoriedade de aposição de menção obrigatória na publicidade

No que diz respeito à menção obrigatória exigida na publicidade a produtos ou serviços 

comercializados no âmbito da actividade seguradora e nos termos do artigo 10.º da Norma 

Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março (Não dispensa a consulta da informação pré-contratual 
e contratual legalmente exigida), entende-se que a mesma deve constar nos casos em que a 

publicidade é feita a produto ou serviço em concreto e é disponibilizada alguma informação 

sobre o seu conteúdo.

Isto porque a informação disponibilizada sobre o produto ou serviço comercializado apenas 

poderá ser devidamente interpretada quando integrada com a restante informação contratual e 

pré-contratual. Desta forma, pretende-se evitar que o destinatário da mensagem crie convicções 

precipitadas e tome a decisão de contratar tendo como principal referência a informação 

publicitária, que é, por natureza, restrita.

Publicidade no ramo Vida – Expressões capital garantido ou rendimento garantido

O n.º 2 do artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, estabelece a 

necessidade de mencionar as condições subjacentes à garantia quando sejam usadas as 

expressões capital garantido ou rendimento garantido.
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Entende-se, a este respeito, que sendo usadas expressões sinónimas e equivalentes às referidas2, 

tais menções devam ser igualmente expressas na mensagem publicitária. 

Aliás, tal exigência já resultará globalmente do artigo 8.º da referida Norma Regulamentar, relativo 

à veracidade e prática comercial enganosa em matéria de publicidade, especificamente, da alínea 

f) do n.º 2 e da alínea b) do n.º 3.

Publicidade na Internet através de links patrocinados

A Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, aplica-se independentemente dos meios 

de difusão utilizados. No entanto, existem meios que contêm algumas especificidades que 

têm que ser consideradas. A aplicação desta Norma Regulamentar a situações que apresentam 

diferenças substanciais relativamente aos meios mais convencionais de difusão da mensagem 

publicitária deve ser feita de forma adequada ao caso concreto.

A publicidade difundida através da Internet é cada vez mais utilizada e contém especificidades 

que exigem soluções adaptadas e que não inviabilizem a sua utilização.

Assim, a elaboração do conteúdo dos links patrocinados3 deve pautar-se pelas mesmas regras 

que são aplicáveis aos anúncios veiculados por qualquer outro meio de difusão, com pequenas 

particularidades. 

Se o anúncio se limitar a uma hiperligação com a designação comercial ou abreviada da empresa 

de seguros, a única regra aplicável corresponde ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º da 

Norma Regulamentar. Assim, a identificação da empresa de seguros deverá ser feita através da 

indicação da sua firma ou denominação e respectivo logótipo. 

No entanto, uma vez que a empresa de seguros se encontra identificada, embora de forma 

sumária, e existindo alguma limitação de espaço no meio utilizado, desde que a hiperligação 

direccione para o correspondente conteúdo publicitário, aceita-se que a identificação completa 

da empresa de seguros e o logótipo possam constar desse conteúdo.

Se o anúncio contiver em si próprio informação publicitária de natureza mais descritiva, devem 

ter-se em conta as regras específicas da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, 

que serão aplicáveis em função do conteúdo dessa mensagem. Assim, dever-se-á garantir 

o cumprimento das regras respeitantes à veracidade, destaque adequado, expressões de uso 

restrito, legibilidade, menções e informações obrigatórias.

O entendimento expresso para os links patrocinados deve ser aplicável, com as necessárias 

adaptações, aos anúncios que por limitações de espaço, intrínsecas ao meio de difusão utilizado, 

não possam conter em si mesmos de uma forma imediata todos os requisitos exigíveis pela 

lei e pela Norma Regulamentar. Ou seja, devem ser sempre respeitadas as regras legais e 

regulamentares, devendo, contudo, o anúncio ser visto e analisado no seu conjunto4, ainda que a 

face imediatamente visível do mesmo não contenha toda a identificação, informação obrigatória, 

menções e restantes exigências em vigor.

2 Refi ra-se, a título de exemplo, “valor garantido”, “rendimento assegurado”.

3 Tratam-se de pequenos anúncios, geralmente em texto, que podem aparecer nos resultados dos motores de busca. 

4 Considera-se, no que se refere aos “links patrocinados”, que o anúncio no seu conjunto seria não só a parte imediatamente visível do mesmo – a hiperligação –, 

como também o conteúdo publicitário para o qual a hiperligação direcciona.   



En
te

nd
im

en
to

s 
em

 m
at

ér
ia

 d
e 

co
nd

ut
a 

de
 m

er
ca

do

56

Divulgação de informações pré-contratuais vs. divulgação de mensagens 

publicitárias 

A Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, veio estabelecer os princípios e regras a 

observar na publicidade efectuada pelas empresas de seguros, mediadores e entidades gestoras 

de fundos de pensões e aplica-se independentemente das formas de comunicação e dos meios 

de difusão utilizados. 

É, no entanto, necessário distinguir as situações em que se está efectivamente perante a 

divulgação de mensagens de natureza publicitária (publicidade comercial), das situações em que 

a informação divulgada não tem essa natureza.  

Uma das questões que se coloca diz respeito à divulgação de informação pré-contratual ou 

contratual, nomeadamente, quando não inserida no âmbito do processo negocial com vista à 

contratação de um seguro. Entende-se, neste caso, que a distribuição deste tipo de informação, 

ainda que nos moldes referidos, não se enquadra no conceito de publicidade nos termos 

legalmente definidos, pelo que a Norma Regulamentar não será, à partida, aplicável.

Neste sentido, independentemente do meio utilizado, se o objectivo do operador for a 

divulgação das condições contratuais que poderão conter de forma destacada, nomeadamente, 

a identificação da empresa de seguros que comercializa o produto e seus contactos e a 

identificação do produto, não se estará perante uma difusão publicitária.

Se, no entanto, o meio utilizado para a divulgação das informações contratuais do produto ao 

invés de conter fórmulas neutras e descritivas compreender também mensagens de natureza 

publicitária, já será necessário o cumprimento dos requisitos exigidos pela Norma Regulamentar.

Informação obrigatória na publicidade realizada por mediador de seguros

No caso de publicidade realizada por mediador de seguros, o n.º 2 do artigo 18.º da Norma 

Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, estabelece como obrigatório que: Em todas as 

mensagens publicitárias, deve ser destacado de forma adequada que o mediador de seguros não 

assume a cobertura de riscos. 

Com a previsão desta obrigação, pretende-se que os destinatários das mensagens publicitárias 

sejam devidamente informados que, caso seja necessário recorrer ao seguro, não é o próprio 

mediador o responsável pelo pagamento das indemnizações. 

Neste caso, é aceitável a utilização de outras fórmulas desde que se deixe claro que é ao segurador 

e não ao mediador que cabe a responsabilidade de assumir o risco cuja cobertura tiver sido 

contratada.

Questionário destinado à apreciação do risco no âmbito dos seguros de saúde e 

de vida

No âmbito do seguro de saúde e de vida, o questionário, que se enquadra na declaração inicial 

do risco, é um elemento decisivo para a celebração do contrato, cabendo ao tomador do seguro 

ou ao segurado, antes dessa celebração, declarar com exactidão todas as circunstâncias que 

conheça e razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo segurador, 

dever que também abrange aquelas cuja menção não seja solicitada naquele documento. 
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No respeitante a esta matéria, regulada no artigo 24.º e seguintes do regime jurídico do contrato 

de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, e sendo fornecido um 

questionário destinado à apreciação do risco, sublinha-se a necessidade de o mesmo dever ser 

preparado com especial cuidado, resultando num documento suficientemente claro e completo, 

que permita ao declarante cumprir a sua obrigação de forma acessível, o que contribuirá para 

evitar situações de anulabilidade da cobertura, limitando o potencial de litigância que deste tipo 

de situações pode decorrer.

Entende-se, pelo exposto, que as questões insertas naquele documento não devem ser expressas 

de modo excessivamente vago, sendo certo que, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 

24.º do RJCS, o segurador, salvo havendo dolo do tomador do seguro ou do segurado com 

o propósito de obter uma vantagem, não pode prevalecer-se De resposta imprecisa a questão 

formulada em termos demasiado genéricos. 

Assim, tendo em vista evitar situações que possam suscitar dúvidas ou induzir a uma deficiente 

interpretação por parte do proponente, as questões colocadas devem ser delimitadas através de 

critérios objectivos, que poderão passar, por exemplo, por períodos de internamento, cirurgias 

associadas ou patologias mais relevantes.

Práticas discriminatórias em razão da defi ciência ou do risco agravado de saúde 

– Âmbito

Encontram-se abrangidos pelo conceito de prática discriminatória, para os efeitos da Lei 

n.º 46/2006, de 28 de Agosto, e do artigo 15.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, tanto a recusa de celebração de contrato, 

como a aplicação de condições diferenciadas que não se esgotam no mero agravamento 

tarifário, abrangendo a diferenciação ao nível das franquias e/ou dos escalões de indemnização, 

dos períodos de carência e das exclusões de coberturas específicas, bem como outros casos que 

impliquem uma diferenciação ou tratamento menos vantajoso face a outra pessoa em situação 

comparável.

No entanto, nos termos do n.º 3 do já referido artigo 15.º do RJCS, «(…) não são proibidas, 

para efeito de celebração, execução e cessação do contrato de seguro, as práticas e técnicas 

de avaliação, selecção e aceitação de riscos próprias do segurador que sejam objectivamente 

fundamentadas, tendo por base dados estatísticos e actuariais rigorosos considerados relevantes 

nos termos dos princípios da técnica seguradora».

Face à conjugação dos artigos 15.º e 216.º do RJCS e à circunstância de o objecto do contrato ser 

o próprio risco de doença, entende o ISP que nos seguros de saúde as doenças pré-existentes 

conhecidas estão cobertas pelo contrato, a menos que exista acordo entre as partes com vista à 

sua exclusão.

No entanto, nos outros tipos de seguro, nomeadamente em produtos de vida-risco, 

entende-se que a exclusão de pré-existências conhecidas – doenças, nomeadamente – carece 

de fundamentação objectiva, de acordo com o atrás referido, não devendo uma doença 

pré-existente ser tratada como risco já verificado. Nestes casos, as exclusões com invocação 

de doenças pré-existentes ou de doenças já manifestadas anteriormente, não se reportando à 

exclusão das próprias doenças, devem também ser objectivamente fundamentadas.
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Tendo em conta o fixado pelo artigo 15.º do RJCS, em particular quanto às práticas e técnicas de 

avaliação, selecção e aceitação de riscos, entende o ISP que no caso de não dispor de elementos 

estatísticos e actuariais suficientes, por razões de dimensão, fiabilidade e/ou consistência, para a 

determinação do rácio entre os factores de risco específicos e os factores de risco de pessoa em 

situação comparável, mas não afectada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde, não 

pode a empresa de seguros deixar de aceitar o risco proposto, à tarifa e nas condições que seriam 

aplicadas à pessoa em situação comparável.

Práticas discriminatórias em razão da defi ciência ou do risco agravado de saúde 

– Fonte dos dados estatísticos e actuariais

Quando os critérios de subscrição aplicáveis aos contratos de seguro resultem de imposição 

pelos resseguradores e sejam fixados em função da sua experiência estatística, considera-se que 

não pode a empresa de seguros deixar de dispor dos dados estatísticos e actuariais, rigorosos 

e relevantes, nos termos dos princípios da técnica seguradora (ainda que provenientes dos 

resseguradores), que, por um lado, possibilitem a determinação do rácio previsto no n.º 4 do 

artigo 15.º do RJCS e, por outro, permitam justificar, de forma objectiva, que as práticas e técnicas 

de avaliação, selecção e aceitação de riscos adoptadas, no caso concreto, não constituem prática 

discriminatória.

No entanto, considera-se admissível, por questões de sigilo, atenta a natureza do negócio, que a 

informação técnica, actuarial e estatística que fundamenta a decisão da empresa de seguros, em 

cada caso concreto, seja directamente disponibilizada ao ISP pelo seu ressegurador, sem prejuízo, 

todavia, da responsabilidade por aquela disponibilização ser sempre da empresa de seguros que 

aceita o risco em seguro directo.

Podem também ser considerados, no âmbito da apreciação de uma eventual prática discriminatória 

por parte do ISP, os dados estatísticos de suporte à decisão da empresa de seguros que tenham 

sido obtidos a partir de estudos realizados por organizações cientificamente reconhecidas.

Práticas discriminatórias em razão da defi ciência ou do risco agravado de saúde 

– Informação sobre o rácio

Sem prejuízo dos deveres previstos nos n.ºs 3 a 6 do artigo 178.º do RJCS, a informação, ao 

proponente, nos termo do n.º 4 do artigo 15.º do RJCS sobre o rácio entre os seus factores de 

risco específicos e os factores de risco de pessoa em situação comparável mas não afectada por 

deficiência ou risco agravado de saúde, em caso de recusa, agravamento de prémio e/ou restrições 

de cobertura, deverá ser efectuada num formato e em linguagem inteligível para não especialistas 

em seguros, podendo assumir a forma de tabelas, gráficos e diagramas acompanhados de 

explicações adequadas, nomeadamente sobre os conceitos técnicos utilizados.

Comércio electrónico

Em particular no que diz respeito ao seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, as 

subscrições que se efectuem por telefonia vocal e via sítio na Internet, mas em que o segurador não 

obrigue à apresentação de quaisquer documentos por parte dos proponentes, são susceptíveis 

de gerar riscos operacionais, designadamente, ao nível de uma possível desconformidade entre 

a matrícula constante do livrete e a presente na apólice emitida. 
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A propósito desta matéria, importa sublinhar o regime aplicável à declaração inicial do risco, 

previsto no artigo 24.º e seguintes do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, bem como o disposto pelo artigo 249.º do Código Civil, 

segundo o qual O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração 

ou através das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dá direito à rectificação desta, onde 

se poderão enquadrar os lapsos simples de transmissão de dados. 

Independentemente da responsabilidade pela informação incorrecta, o segurador poderá, no 

limite, estar a garantir riscos que desconhece, uma vez que não exige documentação de suporte 

à subscrição dos contratos de seguro. 

Nessa medida, e atendendo também ao consignado na alínea d) do n.º 1 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, respeitante ao comércio electrónico, entende-se aconselhável 

que a emissão dos documentos comprovativos do seguro seja precedida da apresentação de cópia 

da documentação da viatura, com vista a evitar situações de natureza fraudulenta ou menos claras.

Adequação das coberturas

No âmbito do seguro de grupo, ainda que o proponente subscreva a declaração individual de 

adesão, documento que deve ser acompanhado de toda a informação imposta pelo regime legal 

vigente (cfr. n.os 1 e 2 do artigo 78.º e artigo 185.º, no caso do seguro de vida, ambos do regime 

jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril), 

entende-se que o conhecimento real dos termos contratuais não se pode extrair tão-só desse 

facto.

A comunicação daquela informação deve ser efectiva, com observação do regime das cláusulas 

contratuais gerais, constante do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, para que o aderente 

fique totalmente elucidado, permitindo-lhe aferir a eventual inadequação das coberturas, todas 

ou em parte, ao seu caso particular. 

Por outro lado, no sentido de prevenir situações ulteriores de litígio, as quais são passíveis de 

protelar, injustificadamente, a regularização dos sinistros participados, poderá ser aconselhável 

que as empresas de seguros implementem procedimentos que permitam verificar, no momento 

da adesão, as condições por si exigidas, avaliando-se, desde logo, a adequação ou não do produto 

a cada caso concreto, em lugar de se relegar tal sindicância para o momento em que o aderente 

exige a satisfação da prestação contratual, ou seja, quando está particularmente vulnerável.

A este propósito, importa também sublinhar o regime aplicável às práticas comerciais desleais, 

consignado no Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março.

Emissão de certifi cado provisório e de certifi cado internacional do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel (1)

De acordo com o disposto pelo n.º 3 do artigo 54.º do regime jurídico do contrato de seguro 

(RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o pagamento por débito em conta 

verifica-se enquanto não ocorrer a condição resolutiva da sua anulação nos termos da lei bancária.

Assim, a emissão do documento comprovativo do contrato de seguro, de harmonia com o n.º 10 

do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, deve ter-se por correcta nos casos 

em que se baseie num tal pagamento antes de verificada a condição resolutiva. 
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Só após a verificação de tal condição é que, nos termos conjugados do previsto no n.º 4 do artigo 

54.º com o previsto no artigo 59.º do RJCS, deve o prémio ter-se por supervenientemente não pago. 

Neste caso, o segurador não incumpre o dever de cautela decorrente do fixado no n.º 10 do artigo 

29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, pelo que não cabe tutelar o valor do documento probatório em 

sobreposição ao princípio do no premium no risk, aplicando-se este em toda a sua plenitude, e não 

estando, portanto, aquele obrigado à cobertura dos sinistros ocorridos no âmbito do contrato.

Emissão de certifi cado provisório e de certifi cado internacional do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel (2)

De acordo com o n.º 2 do artigo 54.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o pagamento do prémio por cheque fica subordinado 

à condição da sua boa cobrança e, verificada esta, considera-se feito na data da recepção daquele, 

com a consequente cobertura dos riscos (cfr. artigo 59.º), a qual retroage à data de início fixada 

pelas partes (cfr. n.º 1 do artigo 42.º).

Tal condição suspensiva significa, como tal, que os seguradores só devem considerar o prémio 

liquidado após boa cobrança do cheque.

Por conseguinte, em conformidade com o n.º 10 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, 

de 21 de Agosto, o qual exige o efectivo pagamento do prémio e não a mera entrega de um 

meio de pagamento, os seguradores só devem emitir os documentos comprovativos da eficácia 

do seguro após a boa cobrança dos cheques recebidos, sob pena de não poderem declinar a 

regularização de um sinistro perante terceiros de boa fé, em caso de falta ou insuficiência de 

provisão.

Assim, no caso em que os seguradores não emitem o documento probatório, aquando da 

entrega do cheque, e se constata posteriormente que o cheque não tem provisão, o pagamento 

do prémio não se chega a verificar, com os efeitos previstos nos artigos 59.º e 61.º do RJCS [ex vi 

n.º 4 do artigo 54.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 57.º].

Nesta situação, não existe cobertura dos riscos, pelo que o segurador não está obrigado à 

regularização dos sinistros que lhe venham a ser participados.

Por último, importa notar que o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, não tem 

carácter supletivo, nem é compatível com convenções entre as partes que coloquem em causa 

o interesse público que esta disposição visa proteger.

Talão de pagamento de multibanco para efeito de comprovação do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel

De acordo com o n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, para efeito 

de comprovação do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel [cfr. alínea a) do 

n.º 1 do artigo 28.º do mesmo diploma legal], o aviso-recibo deve encontrar-se devidamente 

validado através da aposição da vinheta dos CTT ou do segurador, não se prevendo, nessa sede, 

a validação daquele documento através do talão de pagamento multibanco. 

Sem prejuízo do acima referido, considera-se que a presente matéria pode ser apreciada à luz 

de uma interpretação actualista da referida disposição. De facto, e dada a actual relevância 
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sociológica do multibanco enquanto canal de pagamento, é admissível que se equipare o 

respectivo talão (que, assim, funciona como prova de pagamento) à vinheta dos CTT ou da 

empresa de seguros, desde que o aviso-recibo que lhe esteja associado contenha os elementos 

previstos no artigo 4.º da Norma Regulamentar n.º 4/2008-R, de 19 de Março5, ou seja, os fixados 

para a carta verde, constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto. 

Nestas circunstâncias, o aviso-recibo é passível de substituir o certificado provisório, enquanto 

não é emitida a carta verde.

Antecipação da cobrança do prémio de seguro

No âmbito do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, o procedimento de 

antecipação da cobrança do prémio, por meio de débito em conta, antes da data de vencimento, 

poderá visar a salvaguarda dos interesses dos clientes, nomeadamente ao nível da recepção 

atempada dos documentos comprovativos de seguro válido (cfr. n.º 10 do artigo 29.º do 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto).

Porém, e embora não se considere tal prática inadequada, atenta a sua finalidade, 

considera-se imprescindível que o tomador do seguro esteja devidamente informado da mesma, 

designadamente, no momento da formação contratual ou antes de conceder a autorização de 

débito em conta, obtendo-se, assim, o seu acordo.

Modo de efectuar o pagamento do prémio de seguro

Sem prejuízo do direito de cancelamento da autorização de débito em conta que lhe assiste, não 

é legítimo ao tomador, tendo concedido essa autorização em sede de condições particulares, 

exigir do segurador a disponibilização de outro modo de pagamento do prémio [dos previstos 

no n.º 1 do artigo 54.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril] que implique para este um custo, patrimonial ou administrativo, 

adicional, com excepção do numerário, o qual, nos termos do artigo 550.º do Código Civil, tem 

sempre de ser aceite.

O mesmo princípio é aplicável ao momento da celebração do contrato de seguro, ou seja, tendo 

uma dada empresa de seguros unicamente disponível o débito em conta para o presente efeito, 

cuja autorização é concedida no momento do preenchimento da proposta, não é legítimo ao 

tomador, pelos referidos motivos e com excepção do numerário, exigir da empresa de seguros, 

ab initio, a disponibilização de outro modo de pagamento do prémio (dos previstos no n.º 1 do 

artigo 54.º do RJCS).

Seguro de caução ou garantia bancária do corretor de seguros

A alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do regime jurídico da mediação de seguros (RJMS), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, prevê que cada corretor de seguros disponha de 

garantia bancária ou de seguro de caução destinado à cobertura do pagamento de créditos dos 

tomadores de seguros, segurados ou beneficiários face ao corretor e que respeitem aos fundos que 

lhe foram confiados com vista a serem transferidos para essas pessoas e de créditos dos clientes face 

ao corretor, resultantes de fundos que este recebeu com vista a serem transferidos para as empresas 

5 Publicada no Diário da República n.º 69, 2.ª série, de 08.04.2008.
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de seguros para pagamento de prémios relativamente aos quais o corretor não tenha entregue 

simultaneamente o recibo de prémio emitido pela empresa de seguros.

Tais garantias deverão ter um valor mínimo correspondente a 16.803,00 euros, definido pelo 

artigo 13.º-A da Norma Regulamentar n.º  17/2006-R, de 29 de Dezembro, introduzido pela 

Norma Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de Dezembro6, posteriormente alterado pela Norma 

Regulamentar n.º 17/2008-R, de 23 de Dezembro7, e com a actualização prevista pela Circular 

n.º  6/2008, de 10 de Julho, ou, se superior, a 4% sobre a totalidade dos fundos confiados ao 

corretor de seguros pelos tomadores de seguros para serem entregues às empresas de seguros, 

e, por estas, para serem entregues aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários, durante 

o exercício económico precedente, excluindo-se aqueles relativamente aos quais ao corretor de 

seguros foram outorgados, pela empresa de seguros, poderes para o recebimento em seu nome.

No que respeita aos valores de prémios de seguro cobrados pelo corretor, os mesmos apenas 

serão excluídos desse cálculo nas situações em que a empresa de seguros lhe tenha outorgado 

poderes para recebimento em seu nome, podendo tal delegação ser conferida por meio de 

instrumento escrito.

Sempre que não exista uma delegação formal de poderes por parte das empresas de seguros 

para efeitos de cobrança de prémios, e tendo em consideração o objectivo da garantia bancária 

supra referido, será bastante a existência de “guia de remessa”, através da qual a empresa de 

seguros confia ao corretor determinados recibos para cobrança, desde que este, nos termos n.º 4 

do artigo 42.º do RJMS, entregue tais recibos ao tomador aquando do pagamento do prémio.

Intervenção de vários mediadores no contrato de seguro e cobrança de prémios

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, admite a intervenção de vários mediadores de 

seguros no mesmo contrato de seguro, com excepção da categoria de mediador de seguros 

ligado, cuja intervenção nestes moldes só será admissível em situações de co-seguro, embora 

sem autorização para receber prémios. 

Tal colaboração na intermediação de contratos de seguro, exercida nos termos do contrato escrito 

previamente celebrado entre os mediadores, de acordo com o n.º 2 do artigo 39.º do regime 

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

só é permitida, para os agentes de seguros que coloquem o seguro, com o consentimento escrito 

da empresa de seguros, prestado no respectivo contrato de mediação de seguros nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro. 

Estes requisitos são dispensados se os mediadores se encontrarem registados como corretores 

de seguros.

No que respeita à cobrança dos prémios de seguro desses contratos, o agente de seguros apenas 

poderá cobrar os prémios se for para tal autorizado pela empresa de seguros, como decorre do 

n.º 2 do artigo 42.º do RJMS.

Por último, deverá o mediador entregar à empresa de seguros os prémios cobrados directamente, 

através das suas próprias contas “clientes”, nos termos do n.º 5 daquele preceito e do n.º 2 do 

artigo 25.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, pela redacção que lhe foi conferida pela 

6 Publicada como Regulamento nº 19/2008, no Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 11.01.2008.

7 Publicada no Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 13.01.2009.
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Norma Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de Dezembro, não sendo permitida a transferência 

entre mediadores de valores referentes ao contrato de seguro.

Obrigação de prestação de informações excessiva

A obrigação do tomador do seguro, segurado ou beneficiário de, em caso de acidente, autorizar os 

médicos a prestarem todas as informações solicitadas pelo segurador, é excessiva e inadmissível. 

Trata-se de uma cláusula abusiva nos termos da alínea i) do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 446/85, 

de 25 de Outubro, segundo o qual são proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, 

designadamente, as cláusulas contratuais gerais que estabeleçam garantias demasiado elevadas 

ou excessivamente onerosas em face do valor a assegurar. De facto, a obrigação é demasiado 

ampla e onerosa, face às finalidades que se visam assegurar e, portanto, claramente excessiva.

Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel – direito à emissão do 

certifi cado de tarifação restrito à cobertura do seguro obrigatório

O artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, transpõe a 5.ª Directiva do Seguro 

Automóvel (2005/14/CE, de 11 de Maio8: n.º 4 do artigo 4.º, aditando um artigo 4.º-B à 3.ª Directiva 

do Seguro Automóvel, 90/232/CE9, de 14 de Maio), a qual é restrita ao seguro obrigatório e, na 

matéria do certificado de tarifação, visa incrementar a protecção do tomador desse seguro.

Nessa decorrência, e num avanço relativamente ao teor da previsão legal que a precedeu 

(concretamente a do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho), o teor do 

n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, densificou a previsão legal 

estabelecendo de forma clara o direito do tomador do seguro a um certificado de tarifação 

restrito ao seguro obrigatório – não lhe podendo ser imposto pelo segurador um certificado 

relativo não apenas ao seguro obrigatório, mas ainda à cobertura de danos próprios.

Claro que, correspondentemente, o segurador de destino do risco (ou seja, o segurador para 

onde o tomador do seguro pretenda transferir o risco) é igualmente livre (artigo 405.º do Código 

Civil) de solicitar ao candidato a tomador do seguro informação relativa ao histórico da cobertura 

de danos próprios, ainda que o contrato solicitado seja restrito à cobertura obrigatória.

Imputação do dever de verifi car a conformidade de novo contrato de seguro 

celebrado em associação com um contrato de mútuo com as mesmas condições 

de garantia do seguro inicial

Importa atender ao conteúdo do n.º 1 do artigo 97.º do regime jurídico do contrato de seguro 

(RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, que determina que [se] o seguro 

foi constituído em garantia, o tomador do seguro pode celebrar novo contrato de seguro com outro 

segurador, mantendo as mesmas condições de garantia, sem consentimento do credor. Por maioria 

de razão, o mesmo regime se aplicará a seguros associados a um contrato de mútuo que não 

configurem uma garantia, nos quais a regra da proibição de tying entre produtos impedirá a 

introdução de obstáculos contratuais à substituição do segurador. 

8  JO L 149, de 11.6.2005, pág. 14 e ss.

9  JO L 129, de 19.5.1990, pág. 33 e ss.
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Assim sendo, estando a celebração do novo seguro na disponibilidade do tomador do seguro e 

dependendo da sua iniciativa, afigura-se que o ónus de assegurar que se mantêm as condições 

de garantia constantes do seguro original, tal como resulta do artigo 97.º ou as condições 

contratuais estipuladas entre a instituição de crédito e o mutuário/tomador, deve recair sobre 

si e não sobre o segundo segurador. Efectivamente seria desproporcionado exigir que fosse 

o segurador a verificar e a garantir essa conformidade perante a instituição de crédito10. No 

momento da celebração do novo contrato, o tomador do seguro já dispõe [ou deveria dispor 

face ao regime legalmente previsto (cfr. artigos 18.º e ss. e 185.º do RJCS)] dos elementos de 

informação pré-contratual relevantes para aferir da “conformidade” ou “desconformidade” face 

às condições inicialmente contratadas.

Por outro lado e quanto ao dever de informação à instituição de crédito relativamente a ter sido 

celebrado um contrato de seguro com determinadas garantias, considera-se que também neste 

caso o dever deve impender sobre o tomador do seguro (a contraparte do contrato de mútuo) e 

não ao segurador, terceiro face a essa relação contratual.

Tendo o tomador do seguro direito face ao regime legalmente vigente (artigo 34.º do RJCS) a que 

lhe seja entregue a apólice, e estando contratualmente vinculado com a instituição de crédito 

a manter um contrato de seguro com determinadas características, não se vislumbra qualquer 

fundamento para não lhe ser imputável o dever de comunicação à instituição de crédito, 

imputando-o antes a terceiro estranho a essa relação, valendo neste domínio o aforismo jurídico 

ubi commoda, ibi incommoda.

Cumpre assinalar, por último, que os únicos deveres legais de comunicação à instituição de 

crédito a cargo do segurador em contratos desta natureza se reportam a vicissitudes contratuais 

que não seriam de interesse do tomador do seguro comunicar, protegendo, nesse caso, a posição 

do credor. Trata-se do dever de o segurador comunicar a cessação do contrato aos terceiros 

ressalvados no contrato e aos beneficiários com designação irrevogável, desde que identificados 

na apólice (cfr. n.º 2 do artigo 108.º do RJCS) e o dever de o segurador comunicar às instituições 

de crédito as alterações realizadas pelo consumidor aos contratos de seguro de vida utilizados 

como garantia do crédito à habitação (cfr. n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 222/2009, de 

11 de Setembro).

Política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, benefi ciários e 

terceiros lesados e mediação de seguros

A alínea a) do n.º 3 do artigo 4.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, estabelece 

que o órgão de administração da empresa de seguros deve assegurar que a política aprovada 

[política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados] 

considera os canais de distribuição utilizados pela empresa de seguros, garantindo que lhes são 

extensíveis os princípios, regras e procedimentos adoptados no quadro do respectivo relacionamento 

com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.

Nesse sentido, sempre que a comercialização dos produtos ou serviços de seguros seja efectuada 

por mediador de seguros, a empresa de seguros é responsável por assegurar que os princípios, 

regras e procedimentos previstos no referido normativo são respeitados pelos mesmos no seu 

relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados.

10 O que não afasta a sujeição do segurador ao dever especial de esclarecimento constante do artigo 22.º do RJCS e ao dever geral de comercialização de um 

seguro adequado à cobertura expressamente solicitada pelo tomador do seguro.
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No que concerne à gestão de reclamações, o n.º 1 do artigo 8.º do mesmo quadro regulamentar 

determina, por sua vez, que o órgão de administração da empresa de seguros é responsável pela 

aprovação, implementação e monitorização do cumprimento do regulamento de funcionamento 

aplicável à gestão de reclamações.

Acresce que o n.º 2 do artigo 8.º estabelece que o regulamento de funcionamento aprovado 

deve ser consignado em documento escrito, comunicado de forma eficaz a toda a empresa de 

seguros e estar permanentemente disponível e acessível em meio de divulgação interno.

Nos termos da alínea g) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho11, este 

documento deve ser extensivo aos mediadores de seguros ligados e agentes de seguros ao 

serviço da empresa de seguros, ou, em alternativa, deve ser elaborado documento específico 

que contemple a matéria do tratamento das reclamações.

Sublinhe-se, ainda, que a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, permite que 

as empresas de seguros adoptem soluções adaptadas à respectiva dimensão e estrutura interna 

e, bem assim, optem pelo modelo organizacional que melhor se adequa às exigências decorrentes 

da natureza e complexidade das suas operações, não havendo, por isso, uma concretização das 

soluções particulares que devem ser encontradas no âmbito do relacionamento das empresas 

de seguros com os respectivos mediadores.

Provedor do cliente 

Conforme previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, 

de 25 de Junho, as empresas de seguros devem designar um provedor do cliente ou aderir a 

mecanismo extrajudicial de resolução de litígios, informando os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários e terceiros lesados da respectiva identificação, dados de contacto e condições de 

elegibilidade.

O provedor do cliente pode ser designado pela empresa de seguros, por grupo empresarial do 

qual a empresa de seguros faça parte ou por associação empresarial. Contudo, esta designação 

deve obedecer aos princípios estabelecidos no n.º 1 do artigo 12.º do normativo referido, que 

estabelece que as funções de provedor do cliente não podem ser exercidas por entidade ou pessoa 

que se encontre em qualquer situação de conflito de interesses susceptível de afectar a sua isenção de 

análise ou decisão, designadamente por entidade ou pessoa que: 

a) Seja detentora de participação de, pelo menos, 1% do capital social ou dos direitos de voto na 

empresa de seguros em causa ou com esta se encontre numa relação de domínio ou de grupo;

b) Preste serviço distinto do exercício de funções enquanto provedor do cliente ou mantenha um 

contrato de trabalho ou equiparado com empresa de seguros.

Desde que cumpridos os princípios previstos no artigo 131.º-E do regime jurídico de acesso e 

exercício da actividade seguradora e resseguradora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 

17 de Abril e na Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, relativos ao provedor do 

cliente, compete à empresa de seguros, em articulação com o respectivo provedor, definir e 

implementar os restantes aspectos concernentes ao seu relacionamento, designadamente 

quanto à modalidade de vínculo e conteúdo do clausulado contratual.

11 Que estabelece que constitui dever da empresa de seguros: “Dispor de um sistema, cujos princípios de funcionamento estejam consignados em documento escrito 

e sejam divulgados aos mediadores de seguros ligados e agentes de seguros ao seu serviço, que garanta o tratamento equitativo dos clientes, o tratamento dos seus 

dados pessoais e o tratamento das queixas e reclamações”.
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Responsabilidade das empresas de seguros pela actuação do provedor do cliente

O dever de designar um provedor do cliente que exerça as funções legal e regulamentarmente 

delimitadas incumbe à empresa de seguros [cfr. artigo 131.º-E do regime jurídico de acesso e 

exercício da actividade seguradora e resseguradora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 

17 de Abril]. 

Cabe à empresa de seguros, quer por via do contrato que firmar com a entidade que exercerá as 

funções de provedor do cliente, quer por dever assegurar as condições necessárias ao efectivo 

cumprimento dos deveres pelo mesmo, nos termos da alínea c) do n.º 4 do artigo 12.º da Norma 

Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, garantir a divulgação das recomendações – aliás o 

n.º 1 do artigo 15.º do referido enquadramento regulamentar é expresso nesse sentido.

Âmbito subjectivo de aplicação da Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de 14 de 

Outubro

A delimitação do âmbito subjectivo de aplicação da Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de 

14 de Outubro12, decorre do Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro, o qual se destina a 

regulamentar.

Assim, estão abrangidos pelo âmbito de aplicação deste regime: Os seguradores que celebrem 

contratos de seguro de vida, de acidentes pessoais ou operações de capitalização com beneficiários em 

caso de morte do segurado ou do subscritor, em que Portugal seja o Estado membro do compromisso 

(…) (cfr. corpo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro). 

O conceito de Estado membro do compromisso consta da alínea l) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, nos termos da qual corresponderá ao Estado membro 

onde o tomador reside habitualmente ou, caso se trate de uma pessoa colectiva, o Estado 

membro onde está situado o estabelecimento da pessoa colectiva a que o contrato ou operação 

respeitam.

Pelo exposto, estão sujeitas aos deveres inerentes ao funcionamento do registo central de 

contratos de seguro de vida, de acidentes pessoais e de operações de capitalização com 

beneficiários em caso de morte do segurado ou do subscritor, quer as empresas de seguros 

sediadas em Portugal ou sucursais de empresas de seguros sediadas fora da União Europeia, quer 

ainda as empresas de seguros sediadas noutro Estado membro da União Europeia que celebrem 

contratos em que Portugal é o Estado membro do compromisso, independentemente de o 

fazerem ao abrigo de estabelecimento ou em regime de livre prestação de serviços.

Efeitos do exercício de direito de renúncia, no âmbito dos fundos de pensões 

abertos 

Tendo em atenção que o legislador não distinguiu os fundos de pensões abertos para os efeitos 

previstos nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, não introduzindo 

qualquer excepção na aplicação do exercício de direito de renúncia, quer eles funcionem, ou não, 

como suporte de fundos de poupança reforma, entende-se que o direito de renúncia também se 

aplica aos fundos de pensões abertos do regime PPR.

12   Publicada no Diário da República n.º 209, 2.ª série, de 27.10.2010.
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Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 28.º daquele diploma, para efeitos do exercício do direito 

de renúncia, se for a entidade gestora a assumir o risco de investimento e o valor das unidades 

de participação for, à data da renúncia, inferior ao valor da contribuição inicialmente investidos, a 

entidade gestora deve devolver o valor da contribuição (deduzida dos custos de desinvestimento 

devidamente comprovados bem como da comissão de emissão nos termos do n.º 2 do mesmo 

artigo 28.º).

Nesses casos, a entidade gestora está obrigada a ressarcir o fundo das perdas resultantes entre 

o valor da contribuição e a valorização das unidades de participação, devendo o valor do fundo 

ficar exactamente igual, como se não tivesse existido a entrada daquela contribuição.

No caso de, àquela data, o valor das referidas unidades ser superior ao valor da contribuição 

inicialmente investido, o benefício será da entidade gestora.

Caso contrário, se o risco de investimento é assumido pelo contribuinte, deve ser este a beneficiar 

ou suportar todas as alterações no valor das unidades de participação à data do exercício de 

direito de renúncia.

No que se refere ao conceito de custo de desinvestimento, este corresponderá aos custos 

eventualmente resultantes do facto da entidade gestora ter efectuado, com base na contratação, 

investimentos que, atendendo à resolução do contrato e à inerente devolução das contribuições, 

implicaram prejuízos que se entende deverem ficar a cargo do contribuinte renunciante, desde 

que devidamente comprovados.

Idioma a utilizar nas comunicações efectuadas a participantes e benefi ciários

Não prevendo o regime jurídico dos fundos de pensões uma solução específica para o idioma a 

utilizar nas comunicações efectuadas pelas entidades gestoras com participantes e beneficiários 

de fundos de pensões, no âmbito de um plano de pensões transfronteiras será aplicável o 

regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, referente aos contratos à 

distância relativos a serviços financeiros celebrados com consumidores. De facto, nesses casos, 

em princípio, as informações e demais esclarecimentos a prestar aos participantes do plano de 

pensões serão feitas através de comunicações à distância.

Assim, resulta do artigo 9.º do acima referido diploma legal a obrigatoriedade de utilização da 

língua portuguesa em toda a informação que é transmitida a um consumidor português excepto 

quando o consumidor aceite a utilização de outro idioma.
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capítulo 3

Actividade de supervisão da 
conduta de mercado
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Actividade de supervisão da conduta de mercado

3.1 Considerações iniciais

Cabe  ao ISP supervisionar o sector segurador e dos fundos de pensões, na vertente da conduta de 

mercado, de acordo com o estabelecido no seu Estatuto e nos regimes jurídicos aplicáveis a cada 

uma daquelas actividades. As competências no âmbito da supervisão da conduta de mercado 

são exercidas, fundamentalmente, de duas formas – supervisão off-site ou supervisão on-site – 

dependendo da via pela qual se obtém a informação e documentação objecto de análise. 

Assim, na supervisão off-site a informação é solicitada e analisada pelo ISP nas suas instalações, 

enquanto na supervisão on-site o ISP desloca-se às instalações dos operadores. Neste último 

tipo de supervisão, as acções podem ainda revestir duas formas diferentes: credenciadas ou 

cliente-mistério. Nas primeiras, os técnicos do ISP envolvidos na inspecção identificam-se como 

tal, sendo que em muitos casos os operadores tomam previamente conhecimento da acção de 

que irão ser alvo, do seu objectivo e do respectivo plano. Nas designadas por cliente-mistério, os 

técnicos do ISP identificam-se apenas como potenciais clientes.

Nas acções de supervisão off-site é analisada a informação e documentação reportada ao ISP pelos 

operadores visados, normalmente após solicitação específica ou na sequência de determinados 

tipos de reclamação ou denúncia, ou analisada a informação disponibilizada pelos operadores 

nos respectivos sítios na Internet. Cai também neste âmbito a recolha de informação feita através 

de pedido efectuado, por exemplo, mediante carta-circular do ISP.

Importa ainda referir que a análise e apreciação da actividade de supervisão da conduta de 

mercado não podem ser feitas apenas com recurso a elementos puramente estatísticos ou 

quantitativos, devendo também ter-se em consideração os temas que, em função da percepção 

do ISP acerca das práticas de mercado adoptadas pelos operadores, e das formas consideradas 

mais adequadas para a sua abordagem, forem sendo considerados prioritários em cada 

momento

3.2 Actividade de supervisão

Da leitura do quadro 3.11, regista-se que em 2010 houve um aumento generalizado do número 

de acções de supervisão. Com efeito, enquanto em 2009 foram realizadas 728 acções, em 2010 

identificam-se 1.108, revelando uma tendência crescente do total de acções desenvolvidas.

Este aumento de aproximadamente 52% face ao ano anterior foi motivado, sobretudo, pelo 

acréscimo do número de acções off-site, que passaram de 669 acções em 2009 para 1.022 em 

2010. Esta variação expressiva, analisada com maior grau de detalhe no ponto 3.3, é justificada em 

grande parte pelo número de entendimentos divulgados ao mercado em 2010 e de inquéritos 

destinados aos operadores sobre temáticas específicas.

1 As informações estatísticas referidas neste capítulo correspondem aos casos tratados no âmbito de processos abertos durante o ano de 2010, bem como 

àqueles que constituíram novas acções de seguimento em 2010, por parte do ISP, relativamente a processos de anos anteriores.
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Quadro 3.1 Número de acções de supervisão

N.º acções de supervisão 2008 2009 2010
Variação 

2009/2010

Off -site 337 669 1022 52,8%

On-site 52 59 86 45,8%

Total 389 728 1108 52,2%

Merece igualmente destaque o aumento de 46%, relativamente ao ano 2009, no que se refere 

a acções de supervisão on-site, que traduz o reforço da alocação de recursos da estrutura de 

supervisão dedicada especificamente à conduta de mercado em função da definição de 

prioridades nesta área.

É de sublinhar que os dados apresentados não incluem a análise de parte significativa de 

reclamações e denúncias em 2010. No entanto, esta actividade, desenvolvida pela estrutura 

dedicada à supervisão da conduta de mercado de modo regular, suporta também algumas das 

iniciativas do ISP no âmbito do processo de supervisão. Em concreto, em 2010 foram analisados 

465 casos desta natureza, verificando-se um acréscimo em cerca de 30% relativamente a 2009 

(357 casos).

3.2.1 Supervisão off -site

Do conjunto de acções de supervisão da conduta de mercado promovidas em 2010 na 

modalidade off-site, e não obstante a sua incidência em todo o sector segurador e de fundos de 

pensões, são de destacar, pela respectiva relevância, complexidade e recursos envolvidos:

– O acompanhamento do cumprimento dos prazos de regularização de sinistros 

automóveis, previstos no Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto (CPRS);

– O tratamento dos casos reportados ao ISP relativamente aos quais se suscitem questões 

do foro das práticas discriminatórias em razão da defi ciência e/ou do risco agravado de 

saúde; e

– A análise do modelo de negócio utilizado por entidades que asseguram a gestão de uma 

rede de prestadores de cuidados de saúde dentários.

Adicionalmente, foram ainda objecto de análise, entre outros, (i) a monitorização da implementação 

e operacionalização da função autónoma de gestão de reclamações e do provedor do cliente das 

empresas de seguros, estruturas instituídas pela Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de 

Junho2, (ii) o cumprimento dos deveres de divulgação no âmbito do regime da não discriminação 

em função do género, fixado pela Norma Regulamentar n.º 8/2008-R, de 6 de Agosto3, e (iii) as 

medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de 

proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.

Considerando o gráfico 3.1, constata-se que a supervisão do exercício da actividade de mediação 

de seguros constituiu uma das áreas prioritárias no campo da supervisão off-site, atenta a sua 

função de canal privilegiado na distribuição de produtos de seguros. Em particular, incidiram 

sobre esta área 31% das acções off-site, com especial enfoque nas práticas dos corretores de 

seguros.

2 Publicada no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de 07.07.2009.

3 Publicada no Diário da República n.º 157, 2.ª série, de 14.08.2008.
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Gráfico 3.1  Áreas das acções de supervisão off -site 
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Com referência à informação constante do quadro 3.2, conclui-se que a base das acções de 

supervisão off-site realizadas relaciona-se, sobretudo, com a análise de informações reportadas 

pelos operadores, por exemplo, na sequência de inquéritos ou de processos de recolha de 

informação junto dos mesmos. Saliente-se que em sede de alguns deles foram divulgados 

entendimentos do ISP relativamente a temáticas específicas. 

Quanto aos inquéritos, destacam-se as áreas sobre os quais versavam:

– Práticas discriminatórias em razão do género;

– Questionário médico utilizado para efeitos de subscrição de seguros de vida e de doença, 

em particular, no que se refere à utilização de questões formuladas de forma vaga;

– Procedimentos operacionais adoptados pelas empresas de seguros que são parte em 

contratos de seguros de vida associados ao crédito à habitação que não correspondam ao 

conteúdo mínimo defi nido no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro;

– Medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e ao fi nanciamento do terrorismo;

– Informação prestada pelas entidades gestoras aos participantes e benefi ciários de fundos 

de pensões e às comissões de acompanhamento dos planos de pensões;

– Aplicação de códigos de conduta;

– Deveres de divulgação obrigatória dos corretores de seguros e conteúdos disponíveis 

nos respectivos sítios na Internet; e

– Utilização de contas “clientes” e delegação de poderes a mediadores de seguros com 

vista à celebração de contratos em nome e por conta das empresas de seguros, no 

âmbito da cobrança e/ou de regularização de sinistros.

Ponderada esta abordagem, a análise de informações reportadas representou mais de metade 

das acções de supervisão off-site, tendo as mesmas incidido sobre temáticas transversais a vários 

ramos, modalidades ou tipos de seguros e/ou actividades comuns aos operadores.

Por sua vez, os entendimentos, que constituem a segunda modalidade de acções de supervisão 

off-site em 2010, versaram principalmente sobre matérias relativas à mediação de seguros.
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A maior parte dos exames realizados aos sítios na Internet incidiram sobre diversas actividades 

em simultâneo (53%), assumindo, porém, particular relevância, as que foram empreendidas 

especificamente no âmbito de produtos dos ramos Não Vida (27%).

Quadro 3.2  Origem das acções de supervisão off -site 

Supervisão off -site  2010

Sítios na Internet    11,3%

Seguros Vida 16 13,9%

Seguros Não Vida 31 27,0%

Mediação de seguros 7 6,1%

Várias actividades 61 53,0%

Subtotal 115

Entendimentos    32,1%

Seguros Não Vida 74 22,6%

Mediação de seguros 183 55,8%

Várias actividades 71 21,6%

Subtotal 328

Informações reportadas    51,7%

Fundos de Pensões 37 7,0%

Seguros Vida 35 6,6%

Seguros Não Vida 56 10,6%

Mediação de seguros 125 23,7%

Várias actividades 275 52,1%

Subtotal 528

Outras fontes de informação    5,0%

Seguros Vida 10 19,6%

Seguros Não Vida 17 33,3%

Mediação de seguros 2 4,0%

Várias actividades 22 43,1%

Subtotal 51  

 Total 1022   

Comparando os elementos presentes no gráfico 3.2 com a informação do ano anterior, verifica-se que 

as acções de supervisão off-site com base em informações reportadas registaram um incremento 

significativo em 2010, para o qual contribuíram alguns dos inquéritos anteriormente mencionados. 
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Gráfico 3.2  Origem das acções de supervisão off -site
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Entre os temas abordados, salientam-se os seguintes: 

– Deveres de divulgação obrigatória dos corretores de seguros nos seus sítios na Internet 

e importância da actualização e correcção técnica da informação disponível nesses sítios 

(Janeiro);

– Práticas discriminatórias em razão da defi ciência ou de risco agravado de saúde (Fevereiro 

e Junho);

– Utilização de contas “clientes” e delegação, a mediadores de seguros, de poderes para 

celebrar contratos em nome e por conta das empresas de seguros, de cobrança e/ou de 

regularização de sinistros (Maio);

– Emissão dos documentos probatórios da celebração de contratos de seguro obrigatório 

de responsabilidade civil, em especial, quando o pagamento do respectivo prémio é 

efectuado através de cheque ou de transferência bancária (Junho);

– Medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e ao fi nanciamento do terrorismo por parte de empresas 

de seguros que apenas explorem os ramos Não Vida (Setembro).

Atendendo às características específicas das áreas relativamente às quais foi atribuído especial 

enfoque, asseguraram-se as diligências adequadas de supervisão, que incidiram sobre os sítios na 

Internet dos operadores e de outras fontes de informação complementares.
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O quadro 3.3 sintetiza a informação relativa às principais áreas/ temas/ sectores que foram objecto 

das acções de supervisão off-site em 2010, por tipo de acção.

Quadro 3.3  Áreas/ temas/ sectores das acções de supervisão off -site 

Supervisão off -site 2010

Sítios na Internet    

Publicidade 2 1,7%

Publicações obrigatórias 77 67,0%

CPRS 31 27,0%

Mediação - condições de acesso e exercício 2 1,7%

Outros 3 2,6%

Subtotal 115

Entendimentos    

Branqueamento de capitais 49 14,9%

Mediação - condições de acesso e exercício 83 25,3%

Certifi cados provisórios/carta verde 25 7,6%

Discriminação - defi ciência/risco agravado de saúde 71 21,7%

Outras práticas incorrectas 100 30,5%

Subtotal 328

Informações reportadas    

Publicações obrigatórias 178 33,7%

Informação contratual 3 0,6%

Informação durante a vigência do contrato 55 10,4%

Celebração do contrato 15 2,9%

Branqueamento de capitais 168 31,8%

CPRS 55 10,4%

Mediação - condições de acesso e exercício 3 0,6%

Outras situações 51 9,6%

Subtotal 528

Outras fontes de informação    

Publicidade 35 68,6%

Informação pré-contratual 3 5,9%

Informação contratual 4 7,8%

Celebração do contrato 2 4,0%

Outras situações 7 13,7%

Subtotal 51

  Total 1022  

Da observação do quadro anterior pode apurar-se que a análise aos sítios dos operadores na 

Internet versou, sobretudo, sobre as publicações obrigatórias – em particular, os documentos 

de prestação de contas e as condições de pagamento dos valores de resgate e reembolso dos 

seguros e operações de capitalização –, e, ainda, sobre o sistema CPRS, previsto no Decreto-Lei

n.º 291/2007, de 21 de Agosto, bem como sobre a informação que as empresas de seguros 

devem disponibilizar sobre os tempos médios de regularização de sinistros automóveis.
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Relativamente a “Outras práticas incorrectas”, cumpre referir que este item apresenta alguma 

relevância, sobretudo, no que respeita a entendimentos difundidos pelo ISP em 2010. 

No essencial, relaciona-se com a carta-circular sobre os deveres de divulgação obrigatória dos 

corretores de seguros nos respectivos sítios na Internet.

De entre as informações reportadas, assumiram especial significado, no ano em apreço, as áreas 

das publicações obrigatórias ou do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, 

devido, sobretudo, aos inquéritos promovidos sobre esses temas, a que se aludiu anteriormente. 

No primeiro caso, foram efectuadas análises transversais relacionadas com o cumprimento dos 

deveres de divulgação sobre práticas discriminatórias em razão do género e com a divulgação 

dos códigos de conduta adoptados pelas empresas de seguros.

A publicidade representou igualmente uma área a realçar no conjunto das acções de supervisão 

off-site. As acções neste contexto concentraram-se, principalmente, na análise de anúncios de 

cariz publicitário a produtos de seguros e/ou empresas e/ou mediadores de seguros.

3.2.2 Supervisão on-site

Em 2010, as acções de supervisão on-site concorreram, no essencial, para os seguintes objectivos: 

a verificação do cumprimento da legislação e regulamentação pelos operadores supervisionados 

e a avaliação do impacto de recomendações ou orientações emitidas pelo ISP. 

Neste âmbito, foi atribuída especial atenção à análise da aplicação do Decreto-Lei n.º 222/2009, 

11 de Setembro, relativo aos seguros de vida associados ao crédito à habitação, e à Circular 

n.º 10/2009, de 20 de Agosto, relacionada com as condições de pagamento do valor de resgate 

e valor de reembolso dos seguros e operações de capitalização.

Tendo em consideração o universo dos mediadores inscritos junto do ISP e o impacto do 

importante papel que desempenham enquanto canal de distribuição no mercado segurador, 

foi aprofundado o âmbito das acções de supervisão realizadas relativamente às condições 

de exercício da actividade de mediação de seguros e de resseguros. Estas acções incidiram, 

principalmente, sobre: (i) o cumprimento dos deveres de informação dos mediadores de seguros 

perante os seus clientes, (ii) o cumprimento dos deveres de divulgação obrigatória dos corretores 

de seguros nos respectivos sítios na Internet, (iii) os procedimentos associados à delegação de 

poderes para celebrar contratos em nome e por conta das empresas de seguros, de cobrança e/ou de 

regularização de sinistros, assim como (iv) o cumprimento das condições de utilização das contas 

“clientes”.

A título complementar, prosseguiu-se a monitorização do preenchimento dos requisitos legais 

por parte dos elementos do órgão de administração e pelas pessoas directamente envolvidas na 

actividade de mediação de seguros e da validação da verificação efectuada pelas empresas de 

seguros das condições de acesso de mediadores de seguros ligados.

Como resultado deste acompanhamento e a partir da análise do gráfico 3.3, pode concluir-se 

que as acções de supervisão on-site realizadas em 2010 incidiram, em maior número, sobre a 

actividade de mediação de seguros, representando cerca de 44% do número total de inspecções 

efectuadas.
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Gráfico 3.3  Áreas da supervisão on-site 
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Já no que se refere aos seguros dos ramos Não Vida, que corresponderam a 36% das acções 

on-site realizadas, foram examinados o cumprimento dos prazos de regularização de sinistros 

automóveis, por parte das empresas de seguros, bem como das disposições legais relativas à 

prestação de serviços de promoção, informação e apoio aos consumidores e utentes, através de 

centros telefónicos de relacionamento (call centers), de acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2009, 

de 2 de Junho; em especial, no que se refere às comummente designadas seguradoras telefónicas, 

atenta o relevo desta matéria no tipo de operadores em apreço.

São igualmente de destacar as acções on-site relativamente a entidades não autorizadas, no 

sentido de apurar se o modelo de negócio por aquelas adoptado teria enquadramento no 

âmbito da actividade seguradora, tendo sido recolhido diverso material de suporte às análises a 

desenvolver com essa finalidade.

Nas inspecções que incidiram sobre matéria relacionada com seguros e operações do ramo Vida 

efectuadas em 2010, cumpre assinalar, quer a profundidade, quer o âmbito alargado das mesmas. 

Em particular, foram objecto destas acções os seguintes temas:

– Monitorização das práticas relativas aos seguros de vida associados ao crédito à 

habitação e ao consumo, tendo em conta, em especial, o Decreto-Lei n.º 222/2009, de 

11 de Setembro, a Norma Regulamentar n.º 6/2008-R, de 24 de Abril (Regras aplicáveis 

aos seguros de vida com coberturas de morte, invalidez ou desemprego associados a 

contratos de mútuo)4 e a Circular n.º 2/2010, de 25 de Fevereiro, sobre seguros de vida 

associados a contratos de crédito à habitação;

– Análise das condições e dos prazos de pagamento dos valores de resgate e reembolso 

nos seguros e operações de capitalização, atendendo às recomendações emitidas pelo 

ISP na Circular n.º 10/2009, de 20 de Agosto, anteriormente mencionada;

– Monitorização das práticas associadas à distribuição de participação nos resultados nos 

seguros de grupo contributivos; e

– Verifi cação da adopção de medidas de prevenção e repressão do branqueamento de 

capitais e do fi nanciamento do terrorismo.

Da análise do quadro 3.4, constata-se que aproximadamente 62% das acções de supervisão on-site 

realizadas assumiram a forma de cliente-mistério, com particular relevância nos seguros dos ramos 

Não Vida. Em contrapartida, nas acções credenciadas, apresentaram maior preponderância as 

inspecções no âmbito do ramo Vida e no sector da mediação de seguros.

4   Publicada no Diário da República n.º 89, 2.ª série, de 08.05.2008.
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Quadro 3.4  Acções de supervisão on-site

Supervisão on-site 2010

Cliente-mistério   61,6%

Seguros Não Vida 30

Mediação de seguros 23

Subtotal 53

Credenciadas   38,4%

Fundos de Pensões 1

Seguros Vida 16

Seguros Não Vida 1

Mediação de seguros 15

Subtotal 33

 Total 86  

Note-se que, durante este período, foi dada continuidade às acções de supervisão on-site na 

área dos fundos de pensões, sob a forma credenciada, em concreto, no âmbito das informações 

prestadas pelas entidades gestoras aos participantes e beneficiários dos fundos de pensões e às 

comissões de acompanhamento. No entanto, no decurso de 2010, ponderadas as indicações 

recolhidas quanto às práticas dos operadores e a sua relevância, o ISP decidiu abordar este tema 

de forma transversal, tendo enviado às entidades supervisionadas uma carta-circular sobre esta 

matéria.

Comparando os dados de 2010 com os do ano anterior no que respeita à forma das acções de 

supervisão, assinala-se um aumento, tanto nas acções do tipo cliente-mistério, como naquelas 

que se realizaram de modo credenciado. Como se pode observar no gráfico 3.4, as inspecções 

credenciadas registaram uma evolução a destacar.

Gráfico 3.4  Acções de supervisão on-site
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O quadro 3.5 apresenta os assuntos que foram objecto das acções de supervisão on-site em 2010, 

discriminando-os pelas diferentes formas de actuação.

Quadro 3.5  Acções de supervisão on-site por assunto

Supervisão on-site 2010

Cliente-mistério    

Publicidade 2 3,8%

Informação pré-contratual 0 0,0%

Mediação – condições de 

acesso e exercício
11 20,8%

Actividade não autorizada 11 20,8%

Outras práticas incorrectas 25 47,2%

Outros 4 7,5%

Subtotal 53

Credenciadas    

Informação pré-contratual 1 3,0%

Informação contratual 9 27,3%

Informação durante 

a vigiência
1 3,0%

Branqueamento de capitais 3 9,1%

CPRS 1 3,0%

Regularização de sinistros 

e CPRS
4 9,1%

Mediação – condições de 

acesso e exercício
15 45,5%

Subtotal 33

 Total 86  

No que diz respeito às acções do tipo cliente-mistério, o seu número reflecte a monitorização 

consequente da aplicação do Decreto-Lei n.º 134/2009, de 2 de Junho, relativa aos call centers, 

como referido supra. As condições de acesso e exercício da actividade de mediação de seguros 

constituíram, pela sua importância, o assunto mais abordado em 2010 nas acções de supervisão 

on-site, tendo também sido a matéria dominante em termos de número de acções credenciadas.

3.2.3 Principais temas objecto da actividade de supervisão

Nesta sede, identificam-se, com maior detalhe, os principais temas sobre os quais se centraram 

as acções de supervisão em 2010 e que consubstanciam matérias inovadoras em relação aos 

assuntos abordados no período homólogo anterior5.

5 Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2009, capítulo 3 Actividade de Supervisão da Conduta de Mercado, pág. 63. 
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• Seguros de vida associados ao crédito à habitação e ao consumo6

A Norma Regulamentar n.º 6/2008-R, de 24 de Abril, procurou reforçar os mecanismos de 

informação aos tomadores de seguros ou aos segurados, consoante se trate de um seguro 

individual ou de grupo contributivo, de seguros de vida associados ao crédito à habitação e ao 

consumo, no sentido de tornar clara a interligação entre o contrato de seguro e o contrato de 

mútuo, bem como entre os respectivos montantes envolvidos.

Já o Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro, veio estabelecer medidas de protecção do 

consumidor na celebração de contratos de seguro de vida associados ao crédito à habitação, com 

carácter inovador. Com efeito, este tipo de seguros de vida inclui, em regra, uma das seguintes 

modalidades de cobertura:

a) O capital seguro acompanha a evolução do capital em dívida no contrato de crédito à 

habitação, pelo que, em caso de sinistro, a prestação é paga integralmente à instituição 

de crédito mutuante;

b) O capital seguro acompanha a evolução do capital em dívida no contrato de crédito à 

habitação, mas a actualização não é imediata apenas se processando anualmente, pelo 

que, em caso de sinistro, a prestação é repartida entre a instituição de crédito mutuante e 

os benefi ciários designados, ou na ausência destes os herdeiros legais;

c) O capital seguro mantém-se inalterado ao longo da vigência do contrato de crédito à 

habitação, correspondendo ao capital em dívida no início, pelo que, em caso de sinistro, 

a prestação é repartida entre a instituição de crédito mutuante e os benefi ciários 

designados, ou na ausência destes os herdeiros legais. 

Tendo em vista o reforço da transparência neste domínio, este diploma introduziu o dever de 

a instituição de crédito propor a contratação de um seguro de vida com o conteúdo mínimo 

referido naquele diploma, sempre que a oferta do crédito à habitação se encontre subordinada 

à condição de contratação de um seguro de vida ou quando pretenda propor aos interessados 

a contratação, ainda que facultativa, de um seguro de vida. O referido conteúdo mínimo é 

recortado pela lei em três planos: (i) coincidência na produção de efeitos do contrato de seguro 

de vida com o contrato de crédito à habitação; (ii) em caso de pluralidade de mutuários, o capital 

seguro não ultrapassar o capital em dívida; e (iii) o capital seguro ser idêntico ao capital em dívida 

no contrato de crédito à habitação ao longo da sua vigência.

Neste âmbito, o ISP emitiu a Circular n.º 2/2010, de 25 de Fevereiro, recomendando a adopção 

de determinados procedimentos relativamente aos contratos já celebrados à data de entrada 

em vigor do supra referido decreto-lei, no sentido de promover a unidade do ordenamento 

jurídico, uniformizar procedimentos, estabelecer um benchmark de boas práticas e facilitar o 

relacionamento entre os seguradores e respectivos tomadores de seguros/segurados.

Visando verificar o cumprimento da legislação em vigor, bem como a adopção das recomendações 

efectuadas por parte das entidades sujeitas à sua supervisão, o ISP realizou diversas inspecções 

on-site a empresas de seguros, procedendo também à análise da informação reportada na 

sequência da emissão da referida Circular.

6 Sobre esta matéria, Cfr. capítulo 1. Actividade Regulatória do presente Relatório.
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Conforme referido no capítulo 1 Actividade Regulatória, o ISP desenvolveu um estudo sobre a 

implementação das recomendações emitidas neste contexto, designadamente, as constantes da 

mencionada Circular, do qual importa sublinhar as seguintes conclusões7:

– A maioria dos seguradores já havia procedido ou iria proceder ao envio de cartas ou 

notas informativas aos tomadores de seguros com informação sobre o conteúdo mínimo 

de um contrato de seguro de vida que satisfi zesse os requisitos previstos no Decreto-Lei 

n.º 222/2009, de 11 de Setembro, questionando aqueles sobre se pretenderiam alterar 

as condições da sua apólice ou manter o capital seguro constante ao longo da vigência 

do crédito à habitação. É de ressaltar que uma parte signifi cativa dos seguradores que 

adoptaram este procedimento disponibilizou uma simulação-tipo, contendo a evolução 

do prémio ao longo da vigência do contrato.

– Cerca de 1/4 das empresas de seguros responderam que já procediam à actualização 

mensal do prémio em função do capital em dívida, enquanto um número minoritário 

de seguradores afi rmou não lhe ter sido possível, até àquela data, adoptar qualquer 

procedimento. 

– De realçar, ainda, que alguns seguradores dão nota da sua adesão ao “Protocolo sobre 

prestação de informação entre bancos e empresas de seguros no âmbito dos seguros de 

vida associados ao crédito à habitação”, subscrito através da Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS) e da Associação Portuguesa de Bancos (APB).

Adicionalmente, no âmbito da análise das práticas correntes do mercado sobre esta matéria 

e com vista a identificar o impacto da legislação em apreço, o ISP submeteu às empresas de 

seguros que exploram o ramo Vida um questionário que incluía as seguintes perguntas:

– Desde o início de vigência do Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro, em quantos 

contratos de seguro de vida associados ao crédito à habitação o tomador do seguro ou 

o segurado optou pela modalidade de cobertura em que o capital seguro acompanha a 

evolução do capital em dívida no contrato de crédito à habitação?

– Em quantos desses contratos se verifi cou um decréscimo do valor do prémio e, por 

conseguinte, se efectuou o crédito ou o estorno de parte do prémio já pago pelo 

tomador do seguro ou pelo segurado, ou outra forma convencionada para o respectivo 

acerto do valor do prémio? 

– Qual o valor global dos montantes creditados, estornados ou objecto de acerto?

Na sequência do relatório realizado com base nos contributos das empresas de seguros, o 

conjunto de conclusões que os dados coligidos permitiram isolar são os seguintes:

– O tomador do seguro ou o segurado optou pela modalidade de cobertura em que o 

capital seguro acompanha a evolução do capital em dívida no contrato de crédito à 

habitação em 18.758 contratos de seguro de vida associados a crédito a habitação;

– Destes contratos, foi possível obter informação que confi rmou a verifi cação de um 

decréscimo do valor do prémio e, por conseguinte, a existência de crédito ou estorno 

de parte do prémio já pago pelo tomador do seguro ou pelo segurado, ou outra forma 

convencionada para o respectivo acerto do valor do prémio, relativamente a cerca de 

38% dos contratos;

7 Extraídas a partir do exame das respostas recebidas. O prazo de resposta terminou em 27 de Março de 2010.
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– Em 61% dos contratos de seguro em que se registou um decréscimo, o valor global 

dos montantes creditados, estornados ou objecto de acerto, atingiu 157.015,06 euros, 

enquanto nos restantes contratos, pese embora tenha existido um decréscimo do valor 

do prémio, verifi ca-se a diminuição do prémio apenas referente à anuidade seguinte, na 

medida que a alteração de capital é efectuada anualmente.

• Medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens 
de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo

A Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, estabelece o dever de as empresas de seguros e os mediadores 

de seguros – com excepção dos ligados – na medida em que exerçam actividades no âmbito 

do ramo Vida, bem como as sociedades gestoras de fundos de pensões, definirem e aplicarem 

políticas e procedimentos internos que se revelem adequados ao cumprimento dos requisitos 

estabelecidos naquele diploma, de forma a prevenirem, de forma eficaz, o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo.

Neste sentido, um dos deveres que assume maior relevância corresponde ao da formação dos 

dirigentes e empregados, cujas funções sejam relevantes neste contexto.

Na sequência da realização de um questionário anterior sobre esta matéria e após ponderação 

dos respectivos resultados pelo ISP, bem como a necessidade de sublinhar a importância e o 

alcance deste dever junto dos operadores, iniciou-se em 2010 um novo inquérito, abrangendo 

também os corretores e os agentes de seguros com valores de comissões relativas ao ramo 

Vida mais elevados, no quadro do qual foi solicitada informação de diversa natureza sobre as 

operações enquadradas no âmbito do texto legal (designadamente, para efeitos estatísticos), e, 

ainda, cópia dos manuais internos utilizados com vista a assegurar o cumprimento dos deveres 

em apreço.

Através deste inquérito, procurou-se igualmente alertar os operadores para a necessidade de dar 

rigoroso cumprimento à legislação, afigurando-se de destacar duas situações:

– Na comercialização dos produtos de seguros através do canal bancário, o facto de 

os operadores recorrerem a terceiros para garantir o cumprimento dos deveres 

de identifi cação e de diligência não afasta a sua responsabilidade, devendo ser 

disponibilizado acesso imediato à informação relativa à respectiva execução;

– A circunstância de existir, em determinados grupos económicos, uma área de controlo 

e compliance que seja responsável, entre outras funções, por monitorizar a efi cácia 

dos sistemas e procedimentos implementados no seio do grupo no que concerne à 

prevenção e ao combate ao branqueamento de capitais e fi nanciamento do terrorismo, 

não exime os responsáveis de cada uma das entidades do grupo do cumprimento de tais 

deveres, nem justifi ca que por aqueles seja atribuída menor importância a estas matérias.

• Informação prestada pelas entidades gestoras aos participantes e beneficiários dos 
fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos abertos e às comissões de 
acompanhamento dos respectivos planos de pensões

Após reflexão sobre os resultados de solicitação anterior relativa a dados relacionados com o 

cumprimento dos deveres de informação por parte dos operadores, bem como de acções de 

supervisão on-site desenvolvidas, o ISP lançou, em 2010, um novo inquérito com o objectivo de 

aferir o grau de observância por parte das entidades supervisionadas, assim como de eventuais 

dificuldades na sua operacionalização.
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Por outro lado, visou-se ainda com este inquérito esclarecer que, nos casos em que seja firmado 

acordo no sentido de a informação a prestar aos participantes ser facultada pelo associado ou 

pela comissão de acompanhamento, a entidade gestora é responsável pela implementação de 

sistemas de controlo que permitam confirmar se a obrigação em causa é observada, de forma 

adequada, pelas entidades a que recorre.

Para além disso, com este inquérito procurou-se alertar as entidades gestoras para a necessidade 

de facultar às comissões de acompanhamento, entre outros elementos relevantes para o bom 

desempenho das respectivas funções, a composição da carteira de investimentos, de modo a 

permitir a verificação da implementação da política de investimento, tal como previsto na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, na redacção introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio.

• Condições de pagamento dos valores de resgate e reembolso nos seguros e operações de 
capitalização

Através da Circular n.º 10/2009, de 20 de Agosto, o ISP difundiu um conjunto de princípios e 

orientações tendentes à adopção de procedimentos convergentes por parte das empresas 

de seguros em matéria de pagamento do valor de resgate e do valor de reembolso visando 

assegurar que os montantes devidos a tomadores de seguros ou subscritores em seguros de 

capitalização e operações de capitalização são disponibilizados com eficiência e celeridade.

Neste contexto, foram desencadeadas diversas acções de supervisão on-site com o objectivo 

de aferir o acolhimento das recomendações em causa por parte dos operadores, em especial, 

no que concerne às condições contratuais dos produtos em comercialização. Adicionalmente, 

procurou-se avaliar a implementação no âmbito dos procedimentos relacionados com o 

pagamento do valor de resgate e reembolso. 

Por último, procedeu-se, ainda, ao acompanhamento da publicação, nos sítios das empresas de 

seguros na Internet, ou dos respectivos grupos, das condições de pagamento do valor de resgate 

e reembolso, nomeadamente, as diligências e os documentos exigíveis, assim como os prazos 

estabelecidos para o efeito.

• Códigos de Conduta

Nos termos do n.º 1 do artigo 122.º-E do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, que aprova 

o regime jurídico de acesso e exercício da actividade seguradora e resseguradora (RJAS)8, as 

empresas de seguros devem adoptar e monitorizar o cumprimento de códigos de conduta que 

estabeleçam linhas de orientação em matéria de ética profissional, incluindo princípios para a 

gestão de conflitos de interesses, aplicáveis aos membros dos órgãos de administração e aos 

respectivos trabalhadores e colaboradores. 

A consagração legal do referido dever considera não só o teor de recomendações que o Fundo 

Monetário Internacional formulou, em 2006, no âmbito do Financial Sector Assessment Program, 

como também as iniciativas de Better Regulation do sector financeiro, articuladas no seio do 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF). 

8 Republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro e posteriormente alterado pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 

de Maio. 



Ac
tiv

id
ad

e 
de

 s
up

er
vi

sã
o 

da
 c

on
du

ta
 d

e 
m

er
ca

do

85

Conforme decorre do quadro da Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro 

(Princípios aplicáveis ao desenvolvimento dos sistemas de gestão de riscos e de controlo 

interno das empresas de seguros)9, e da Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril (Orientação Técnica 

– Desenvolvimento dos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno das empresas de 

seguros), o dever em análise consubstancia uma matéria de especial relevo para o correcto 

desenvolvimento deste tipo de sistemas nas empresas de seguros, assumindo particular 

importância no plano do risco operacional.

Consideradas as diligências de pesquisa off-site sobre este tema o ISP considerou oportuno 

especificar o regime em questão e respectivas implicações junto das empresas de seguros com 

sede social em Portugal, bem como das sucursais de empresas de seguros não nacionais, através 

de carta-circular.

No seguimento do tratamento das respostas recebidas, concluiu-se que todas as empresas de 

seguros dispunham de um código de conduta, cuja divulgação foi possível comprovar.

No entanto, verificou-se que nem todas as empresas de seguros detêm um sítio na Internet 

autónomo, recorrendo frequentemente ao sítio institucional do correspondente grupo 

empresarial. A este respeito, é de referir que não existe qualquer disposição legal ou regulamentar 

expressa que imponha a manutenção de um sítio na Internet autónomo, pese embora tal possa 

ser entendido como apropriado, na medida em que contribui para um grau mais elevado 

de transparência, uma maior facilidade na consulta da informação disponível por parte dos 

clientes e terceiros, e corresponder a um meio facilitador do cumprimento de outros deveres de 

divulgação/publicação. 

• Mediação de seguros

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º  359/2007, de 2 de 

Novembro, e respectiva regulamentação10, definiram um conjunto de deveres a observar pelos 

mediadores e pelas empresas de seguros e que regem a distribuição de produtos de seguros 

com recurso à mediação.

Conforme referido no Plano Estratégico do ISP para 2010-2011, tais deveres permitem reforçar a 

protecção dos consumidores e contribuir para o incremento da profissionalização e valorização 

da actividade de mediação de seguros, pelo que esta área justifica o reforço das acções de 

supervisão on-site e de verificação off-site do cumprimento daqueles deveres.

A este respeito, convirá salientar que, em 2010, foi dada particular atenção aos corretores de 

seguros e a mediadores de seguros com peso significativo no segmento de distribuição a 

particulares e/ou àqueles que foram objecto de um número expressivo de reclamações e 

denúncias ou, ainda, atendendo ao teor das mesmas.

Noutra perspectiva, sendo da responsabilidade das empresas de seguros verificar as condições 

de acesso à actividade dos mediadores de seguros ligados, foram igualmente desenvolvidas 

acções on-site, no sentido de conferir a instrução de tais processos.

9  Publicada como Regulamento n.º 83/2005, no Diário da República n.º 241, 2.ª série, de 19.12.2005.

10   Em especial, a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, publicada como Regulamento n.º 16/2007 no Diário da República n.º 20, 2.ª série, de 

29.01.2007, com as alterações que lhe foram subsequentemente introduzidas.
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Relativamente às análises transversais no âmbito da supervisão de conduta de mercado, é 

de distinguir a divulgação de duas cartas-circulares especificamente dirigidas à actividade de 

mediação de seguros:

– Carta-circular destinada aos corretores de seguros, mediante a qual foram abordados os 

respectivos deveres de divulgação obrigatória, de informação ao público em geral, através dos 

seus sítios na Internet;

Consubstanciando os sítios na Internet uma fonte de informação importante para os clientes e 

consumidores de seguros em geral, foi salientada a importância da actualização da informação 

disponível nos mesmos, face às disposições legais e regulamentares aplicáveis às actividades 

seguradora, de fundos de pensões e de mediação de seguros, assim como a sua correcção técnica.

– Carta-circular dirigida às empresas de seguros acerca dos actos que os mediadores realizam 

em sua representação, realçando o signifi cado da existência de procedimentos que 

contribuam para um elevado nível de efi cácia e transparência, salvaguardando a reputação 

das mesmas.

Nesta sede, foram recolhidos elementos sobre a utilização de contas “clientes”, bem como sobre 

as regras e procedimentos no contexto da delegação de poderes aos mediadores com vista à 

celebração de contratos em nome e por conta das empresas de seguros, à cobrança de prémios 

e/ou à regularização de sinistros.

Cabendo aos mediadores de seguros o dever de prestar contas nos termos legal e contratualmente 

estabelecidos, destacou-se a importância de as empresas de seguros assegurarem as condições 

adequadas para o cabal cumprimento, por estes, das disposições relacionadas com a 

movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro (especialmente, quanto às regras que 

regem o funcionamento das contas “clientes”).

Ainda no que respeita à mediação de seguros, e em função da supervisão da conduta de mercado 

com origem em reclamações e denúncias, foram realizadas acções de verificação directa sob 

forma de cliente-mistério.

• Regularização de sinistros automóveis

Controlo de prazos

O artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, determina que as empresas de seguros, 

no âmbito da regularização de sinistros que envolvam danos materiais, devem i) proceder ao 

primeiro contacto com o tomador do seguro, com o segurado ou com o terceiro lesado no prazo 

de dois dias úteis, marcando as peritagens necessárias, ii) concluir as peritagens no prazo dos 

oito dias úteis seguintes ao fim do prazo mencionado na alínea anterior ou no prazo máximo 

de doze dias úteis em caso de necessidade de desmontagem, iii) disponibilizar os relatórios das 

peritagens nos quatro dias úteis após a sua conclusão, bem como dos relatórios de averiguação 

indispensáveis à sua compreensão e iv) comunicar a assunção, ou não, da responsabilidade no 

prazo de trinta dias úteis a contar do termo do prazo fixado para proceder ao primeiro contacto.

Estes prazos podem, com excepção do que se refere ao primeiro contacto, ser reduzidos a 

metade na hipótese de existir declaração amigável de acidente automóvel ou duplicar quando 

ocorram factores climatéricos excepcionais ou um número de acidentes anormalmente elevado 

em simultâneo.
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Já o artigo 37.º do mesmo diploma estabelece os deveres de diligência e prontidão das 

empresas de seguros na regularização de sinistros que envolvam danos corporais, prevendo-se 

que a empresa de seguros: i) informe o lesado se entende necessário proceder a exame de 

avaliação do dano corporal por perito médico, num prazo não superior a vinte dias a contar 

do pedido de indemnização por ele efectuado ou, no prazo de sessenta dias a contar da data 

da comunicação do sinistro, caso o pedido indemnizatório não tenha ainda sido efectuado; 

ii) disponibilize ao lesado o exame de avaliação do dano corporal previsto na alínea anterior 

no prazo máximo de dez dias a contar da sua recepção e iii) comunique a assunção, ou 

não, da responsabilidade, no prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data do pedido de 

indemnização, se tiver sido entretanto emitido o relatório de alta clínica (caso haja lugar) e/ou 

o dano seja totalmente quantificável.

No quadro da verificação do cumprimento dos prazos de regularização de sinistros automóveis, 

as empresas de seguros, nos termos da Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro 

(Regulamentação do regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel)11, 

posteriormente alterada pelas Normas Regulamentares n.º 7/2009-R, de 14 de Maio12, e 

n.º 17/2010-R, de 18 de Novembro13, devem constituir um registo relativo aos prazos aplicáveis a 

cada um dos sinistros por si geridos.

Nos termos do artigo 5.º daquela Norma Regulamentar, esta informação deve ser reportada para 

efeitos de supervisão. De facto, o exame deste registo tem um papel significativo no âmbito 

da supervisão da conduta de mercado, proporcionando informação indispensável para um 

acompanhamento adequado, por parte do ISP, dos níveis de cumprimento pelos diversos 

operadores no que concerne à regularização de sinistros automóveis.

Nesta sede, importa aludir à informação já publicada no Relatório de Regulação e Supervisão 

da Conduta de Mercado (2009)14, no sentido de proceder genericamente, à analise da evolução 

registada até à data, e que consta do quadro 3.6.

Quadro 3.6 Nível de cumprimento de prazos de regularização de sinistros automóveis

Sinistros com danos exclusivamente materiais 

Período
Total de 

processos
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Global

1º Q 2008 142.417 99,28% 99,89% 99,99% 99,70% 99,29% 95,78% 99,59%

2º Q 2008 143.125 99,57% 99,79% 99,99% 99,66% 99,22% 98,44% 99,71%

3º Q 2008 175.184 99,68% 99,77% 99,99% 99,71% 99,05% 98,34% 99,73%

Total 2008 460.726 99,52% 99,81% 99,99% 99,69% 99,18% 97,59% 99,68%

1º S 2009 241.677 99,64% 99,90% 99,99% 99,76% 99,89% 98,30% 99,77%

2º S 2009 249.944 99,40% 99,87% 99,99% 99,61% 99,89% 97,32% 99,63%

Total 2009 491.621 99,52% 99,88% 99,99% 99,68% 99,89% 97,81% 99,70%

1º S 2010 256.927 99,16% 99,99% 99,99% 99,69% 100,00% 96,39% 99,59%

2º S 2010 243.927 99,66% 99,99% 100,00% 99,86% 100,00% 97,63% 99,81%

Total 2010 500.854 99,40% 99,99% 99,99% 99,77% 100,00% 96,96% 99,70%

Legenda: P1: Primeiro contacto do segurador; P2: Conclusão das peritagens; P3: Disponibilização dos relatórios de peritagem; P4: Comunicação da assunção ou 

não da responsabilidade; P5: Comunicação da decisão final; P6: Último pagamento da indemnização.

11  Publicada em Diário da República n.º 20, 2.ª série, de 29.01.2008.

12  Publicada em Diário da República n.º 105, 2.ª série, de 01.06.2009.

13  Publicada em Diário da República n.º 241, 2.ª série, de 15.12.2010.

14 Cfr. capítulo 3 Actividade de Supervisão da Conduta de Mercado, pág. 63.
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Assim, em 2010, verifica-se a manutenção de um nível muito expressivo de observância dos 

prazos aplicáveis à regularização de sinistros com danos exclusivamente materiais por parte do 

mercado segurador português. Em concreto, de uma forma agregada, foram respeitados 99,70% 

dos prazos15, valor idêntico ao registado em 2009, tendo o número de processos reportados 

aumentado 1,9% entre aqueles dois períodos. Todavia, é de assinalar que no 2.º semestre de 

2010 se constatou um nível superior de cumprimento global, 99,81% dos prazos, reflexo de uma 

melhoria em todos os prazos individuais aplicáveis.

De uma forma geral, constatam-se maiores níveis de observância, por parte dos operadores, no 

quadro da comunicação final, quanto à assunção da responsabilidade, quando são apresentados 

à empresa de seguros dados adicionais sobre o sinistro16, bem como da conclusão da peritagem 

e disponibilização dos respectivos relatórios ao lesado. O grau de cumprimento foi, em 2010, de 

100%, 99,99% e 99,99%, respectivamente.

Por sua vez, e tal como se apurou em 2009, o mercado apresenta um nível também muito elevado 

de cumprimento, embora ligeiramente menor, no âmbito do primeiro contacto para marcação 

das peritagens (99,40%) e do pagamento da indemnização ao lesado (96,96%).

No entanto, quanto a este último prazo, é de salientar que, de acordo com o n.º 3 do artigo 43.º 

do Decreto-Lei n.º 291/2007, nos casos em que a empresa de seguros não proceda à liquidação 

da indemnização devida em oito dias úteis, incorre no pagamento de juros de mora, no dobro da 

taxa legal, o que mitiga o efeito daquele incumprimento junto do lesado.

Atendendo às alterações introduzidas nos sistemas informáticos, quer das empresas de seguros, 

quer da própria autoridade de supervisão, decorrentes da inclusão no registo atrás mencionado 

dos prazos observados para a regularização de sinistros com danos exclusivamente corporais 

ou com danos corporais e materiais, na sequência da aprovação da Norma Regulamentar 

n.º 7/2009-R, de 14 de Maio, considerou-se que o seu tratamento estatístico seria efectuado a 

partir de 2010.

Deste modo, e no que se refere aos prazos aplicáveis aos sinistros que tenham danos corporais, os 

quadros 3.7 e 3.8 permitem, desde logo, concluir que o número de processos naquelas condições 

é bastante reduzido, por comparação com aquele que consta do quadro 3.6. 

Contudo, é de sublinhar que, pelo menos parte deste efeito decorre da regulamentação aplicável, 

na medida em que a aplicação do regime de regularização a esses sinistros está dependente 

da existência de um pedido indemnizatório, nas condições17 previstas no artigo 4.º da Norma 

Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro. Por este motivo, a proporção dos sinistros com 

danos corporais, no total de sinistros automóveis, presente nesta análise, e que se pode visualizar 

também no gráfico 3.5, é consideravelmente inferior aos cerca de 6% que parecem resultar da 

análise transversal do mercado no âmbito do seguro automóvel.

15 É de sublinhar que o número de prazos a observar não é igual em todos os processos. Por exemplo, nos sinistros com danos exclusivamente materiais, 

existem casos em que a empresa de seguros, pelo montante envolvido ou pelas características do processo, dispensa a realização de peritagem (10,4% dos 

casos em 2010). Verifi ca-se, também, que apenas existe pagamento de indemnização directamente ao lesado em 10,9% dos casos, processando-se, nos 

restantes, e caso a empresa de seguros tenha assumido a responsabilidade, o pagamento directamente a terceiros prestadores de serviços, o qual não se 

encontra abrangido pelas regras do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto. Em consequência, o número de prazos a observar em 2010 foi de 1.956.119, o 

que origina uma média de apenas 3,9 prazos por processo de sinistro de danos materiais, apesar dos 6 prazos considerados.

16 Nas situações em que a empresa de seguros assuma a responsabilidade pelo sinistro, contrariando a posição do tomador do seguro ou do segurado, e 

quando estes apresentem informação adicional relativamente às circunstâncias em que o sinistro ocorreu, com vista a uma reapreciação do mesmo, deve a 

empresa de seguros comunicar a sua decisão fi nal no prazo de dois dias úteis após a apresentação daquelas informações (cfr. n.º 5 do artigo 36.º do Decreto-

Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto), correspondendo a P5.

17 A saber, “Para o efeito do regime de regularização do dano corporal, o pedido indemnizatório tem de ser escrito, datado, identifi car o sinistro a que se reporta e 

referir-se a danos corporais, devendo ainda indicar a despesa em cujo pedido de pagamento se consubstancia”. Como tal, a empresa de seguros apenas deverá 

explicitar como pedido indemnizatório, para os efeitos do regime de regularização do dano corporal, o pedido que preencha os requisitos formais elencados 

naquela disposição, desde que este seja apresentado até ao momento em que é efectuada a primeira, ou a única, comunicação sobre a assunção ou não 

da responsabilidade. Por conseguinte, considera-se que as solicitações apresentadas pelo lesado em momento posterior àquela comunicação assumem um 

carácter distinto do pedido indemnizatório, tal como é defi nido pela Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro, não devendo relevar para 

efeitos de reporte.
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Gráfico 3.5 Prazos de regularização de sinistros automóveis

Por tipologia de sinistros

1,4% 0,8%

97,8%

Materiais e corporais

Corporais

Materiais

Feita esta ressalva, verifica-se que, apesar de a regularização de sinistros com danos corporais, 

nos moldes do sistema CPRS, ser mais recente, e de os processos serem tendencialmente mais 

complexos, o nível médio de cumprimento, nos sinistros com danos exclusivamente corporais, é 

mesmo superior ao constatado para aqueles que apenas apresentaram danos materiais (99,81% 

e 99,70%, respectivamente).

Para esta situação influiu de forma significativa o elevado nível de cumprimento dos prazos 

fixados para disponibilização do relatório do exame de avaliação corporal, para a comunicação da 

assunção, ou não, da responsabilidade consolidada e para a prestação de informação, ao lesado, 

sobre a necessidade de proceder a exame de avaliação do dano corporal, situando-se em 100%, 

99,88% e 99,88%, respectivamente.

Quadro 3.7 Nível de cumprimento de prazos de regularização de sinistros automóveis

Sinistros com danos exclusivamente corporais

Período
Total de 

processos
P7 P8 P9 P10 P11 Global

1º S 2010 2.442 99,85% 100,00% 99,79% 99,92% 99,77% 99,84%

2º S 2010 2.158 99,91% 100,00% 99,72% 99,84% 99,59% 99,78%

Total 2010 4.600 99,88% 100,00% 99,76% 99,88% 99,68% 99,81%

Legenda: P7: Informação sobre a necessidade de proceder a exame de avaliação do dano corporal; P8: Disponibilização do relatório do exame de avaliação 

corporal; P9: Comunicação da assunção ou não da responsabilidade – danos corporais; P10: Comunicação da assunção da responsabilidade consolidada; 

P11: Último pagamento da indemnização (corporais).

Por sua vez, o nível médio de cumprimento dos prazos aplicáveis aos sinistros dos quais 

resultaram os dois tipos de danos apresenta um indicador também elevado (99,25%), embora 

menos expressivo do que o registado para os conjuntos agora mencionados.

Em termos individuais, merecem especial referência os níveis registados no cumprimento dos 

prazos aplicáveis à comunicação da decisão final após prestação de informação adicional pelo 

tomador do seguro ou pelo segurado18 e à disponibilização dos relatórios de peritagem, não se 

tendo verificado em ambos qualquer incumprimento.

18 É de notar, contudo, que apenas houve lugar a comunicação da decisão fi nal após prestação de informação adicional pelo tomador de seguro ou pelo 

segurado em 81 dos 5.590 processos.

 Também se verifi cou no conjunto dos sinistros com danos corporais e materiais um número médio de prazos inferior aos 7 prazos considerados a priori, e que 

se situou em 5,2 prazos.
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Quadro 3.8 Nível de cumprimento de prazos de regularização de sinistros automóveis

Sinistros com danos materiais e corporais

Período
Total de 

processos
P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Global

1º S 2010 2.912 98,02% 99,92% 99,72% 100,00% 99,62% 100,00% 97,23% 99,30%

2º S 2010 2.678 97,50% 99,96% 99,80% 100,00% 99,74% 100,00% 96,27% 99,19%

Total 2010 5.590 97,75% 99,94% 99,76% 100,00% 99,68% 100,00% 96,76% 99,25%

Legenda: P12: Primeiro contacto para obtenção de autorização para regularização dos danos materiais; P13: Contacto para marcação de peritagens; 

P14: Conclusão das peritagens; P15: Disponibilização dos relatórios da peritagem; P16: Comunicação da assunção ou não da responsabilidade; P17: Comunicação 

da decisão fi nal após prestação de informação adicional pelo tomador de seguro ou segurado; P18: Último pagamento da indemnização (materiais).

Com vista ao acompanhamento destas matérias e com base na experiência adquirida e na análise 

dos níveis de incumprimento detectados, o ISP diligenciou no sentido de promover, a partir do 

final de 2010, reuniões com os órgãos de administração das empresas de seguros, no âmbito das 

quais foram apreciadas as vicissitudes com que os operadores se depararam no ano transacto 

e as medidas já implementadas ou a implementar no sentido de garantir a continuação de 

elevados níveis de cumprimento dos prazos de regularização de sinistros automóveis, conforme 

referido supra.

Assim, e não obstante o nível global de cumprimento de 99,69% dos mais de 2 milhões de 

prazos efectivamente considerado ser muito elevado, justifica-se a identificação das dificuldades 

reveladas pelas empresas de seguros, que se sistematizam da seguinte forma:

– Consequências, ao nível da organização e dos processos, resultantes de fusões dos 

operadores neste segmento de negócio;

– Efeitos climatéricos excepcionais, localizados no tempo, com especial impacto ao nível 

da frequência de sinistros;

– Alteração, por vezes profunda, dos sistemas de informação, em especial nos casos de 

fusões, nos quais, para além da integração daqueles sistemas, existe lugar à migração dos 

dados;

– Integração completa, no sistema CPRS, dos prazos aplicáveis aos sinistros com danos 

corporais;

– Mudança de prestadores de serviços em outsourcing;

– Em alguns casos, crescimento demasiado rápido da carteira.

Por outro lado, e em sentido inverso, terá contribuído para o nível de cumprimento verificado a 

centralização na gestão de sinistros relativamente a dois operadores que possuíam anteriormente 

uma estrutura mais descentralizada, apoiada na sua rede de mediação, por exemplo.

Tempos médios

Ainda no domínio da supervisão off-site, cumpre destacar o acompanhamento, por parte do ISP, 

dos tempos médios de regularização de sinistros no âmbito do seguro de responsabilidade civil 

automóvel, área especialmente relevante no que se refere ao relacionamento das empresas de 
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seguros com os seus clientes e consumidores em geral. De acordo com o disposto no n.º 9 do 

artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, a empresa de seguros deve disponibilizar, 

a qualquer interessado, informação sobre os tempos médios de regularização de sinistros.

Considerando o princípio de protecção do lesado que subjaz ao regime aplicável a este seguro 

obrigatório, pretende-se, com o dever de divulgação dos prazos médios de regularização de 

sinistros, facilitar a comparabilidade desses elementos pelo público em geral. 

Os elementos de suporte à elaboração dos gráficos seguidamente apresentados foi obtida 

mediante recurso à informação divulgada pelas empresas de seguros, nos sítios na Internet ou 

em resposta a solicitação específica do ISP.

Assim, é de referir que cerca de 23 empresas de seguros19 disponibilizaram elementos relativos a 

2010, não sendo possível obter informação actualizada quanto a três empresas de seguros, sendo 

que, desse conjunto, duas não disponibilizam quaisquer dados no respectivo sítio na Internet, 

enquanto uma apenas divulga informação datada de 200920. 

Gráfico 3.6 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis por tipo de prazos na cobertura de danos próprios

Danos materiais (em dias)
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Da leitura do gráfico supra pode aferir-se, com base nos elementos globalmente disponibilizados 

pelas empresas de seguros21, que os tempos médios de regularização de sinistros envolvendo 

danos materiais relativos ao segurado são, para todas as acções indicadas, inferiores aos prazos 

legais, acompanhando a tendência registada em 2009.

Importa igualmente destacar, no prazo relativo à Comunicação de assunção da responsabilidade, 

uma diminuição em relação ao ano anterior, situando-se em 2010 nos dez dias úteis e que 

confronta com o prazo legal de 30 dias úteis. Por seu turno, também no prazo relativo ao Primeiro 

contacto se verifica uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior.

19 O estudo realizado incidiu maioritariamente, numa primeira fase, nas empresas de seguros sediadas em Portugal e que comercializam o seguro obrigatório 

de responsabilidade civil automóvel, sendo objectivo do ISP proceder a uma avaliação detalhada do cumprimento destes requisitos pelas sucursais a operar 

em Portugal, em período subsequente.

20 Consulta aos sítios na Internet efectuada a 31 de Março de 2011.

21 Para efeitos da presente análise, foi efectuada uma média entre os tempos médios com declaração amigável de acidente automóvel e sem declaração 

amigável de acidente automóvel, sempre que as empresas de seguros divulguem informação com recurso a esta distinção. Esta circunstância justifi ca o facto 

de alguns dos elementos desagregados apresentados para este efeito poderem não corresponder aos tempos médios divulgados, de forma autónoma, pelas 

empresas de seguros.
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Gráfico 3.7 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis na cobertura de danos próprios, por operador
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Relativamente aos dados desagregados de cada uma das empresas de seguros consideradas, 
e com base no gráfico supra22/23, é de assinalar que, tal como em 2009, a maior parte dos 
tempos médios praticados pelas empresas de seguros registam tempos inferiores aos prazos 
legais. Contudo, a análise destes elementos suporta a conclusão de que a média dos tempos 
de regularização de sinistros observados pelas empresas de seguros é influenciada pelos prazos 
praticados por um pequeno número de empresas que se desviam consideravelmente da média.

Gráfico 3.8 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis na cobertura de responsabilidade civil, por tipo de prazos 
Danos materiais (em dias)
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22 Note-se que, em relação ao prazo referente à conclusão das peritagens, foi assumida, para efeitos de elaboração do presente gráfi co, uma média entre os 
prazos praticados quanto à conclusão da peritagem com e sem desmontagem. Esta circunstância justifi ca o facto de alguns dos elementos desagregados 
apresentados para este efeito poderem não corresponder aos tempos médios divulgados, de forma autónoma, pelas empresas de seguros

23 Convirá salientar que as empresas de seguros Chartis, Lusitania, N Seguros e Sagres não referem o critério utilizado para a contagem dos prazos, facto que 
pode infl uenciar os tempos médios que se encontram grafi camente representados, de forma desagregada.
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Gráfico 3.9 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis na cobertura de responsabilidade civil, por operador
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Quanto aos gráficos 3.8 e 3.9 relativos aos tempos médios de regularização de sinistros automóveis 

com danos materiais, no âmbito da categoria responsabilidade civil, é de assinalar que nos prazos 

praticados pelas empresas de seguros se mantem a evolução no sentido do decréscimo dos 

tempos médios registados face a 2009, em especial, no que se refere à assunção, ou não, da 

responsabilidade e ao Último pagamento.

Na perspectiva dos elementos desagregados, constata-se que, com excepção de um pequeno 

grupo de empresas de seguros, verifica-se um alinhamento relativo dos tempos observados pela 

maioria dos operadores. 

Gráfico 3.10 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis na cobertura de responsabilidade civil, por tipo de prazos
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Gráfico 3.11 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis na cobertura de responsabilidade civil, por operador
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No que respeita aos danos corporais e atendendo aos tempos anteriormente citados – mais 
alargados do que os previstos para os danos materiais no que respeita, nomeadamente, ao prazo 
para comunicação, ou não, da assunção da responsabilidade24 (quarenta e cinco dias) –, apura-se que 
os tempos médios de regularização de sinistros observados pelas empresas de seguros ficam, em 
geral, aquém dos prazos legais. 

Analisando os elementos representados no gráfico25, isolados por empresa de seguros, foi 
eliminada a menção aos tempos médios para solicitação de exame corporal, dado que as 
empresas de seguros em apreço recorreram a métodos diferenciados para efeitos do respectivo 
cálculo.  

Em relação aos dados apresentados em 2009, afigura-se de destacar uma significativa diminuição 
dos prazos médios no contexto da Solicitação do exame corporal, ao passo que se verifica um 
aumento dos prazos relativos à Comunicação de assunção da responsabilidade.

24  No tratamento dos dados apresentados, foram tidos em consideração, quando as empresas de seguros não isolam os tempos relativos à decisão fi nal, os 
prazos indicados como responsabilidade consolidada.

25  É de referir que, por força do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, os prazos para a regularização dos danos corporais são contados 
com base em dias consecutivos, pelo que importa salientar que algumas empresas de seguros (e.g., CA Seguros, Logo e Generali) utilizam, nos dados 
disponibilizados publicamente, o critério de dias úteis, tanto para os danos materiais como para danos corporais, facto que pode infl uenciar os tempos 
médios que se encontram grafi camente representados no que respeita a estes últimos, de forma desagregada.
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Gráfico 3.12 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis, por tipo de prazos
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Gráfico 3.13 Tempos médios de regularização de sinistros automóveis, por tipo de operador
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Face ao dever legalmente consagrado de as empresas de seguros facultarem os tempos 

médios de regularização de sinistros a qualquer interessado, é oportuno abordar a temática das 

políticas e dos procedimentos implementados pelas empresas de seguros com o intuito de dar 

cumprimento a este dever de divulgação de informação.

Com efeito, partindo do exame efectuado, concluiu-se que a maioria (cerca de 88%) dos 

operadores objecto deste exercício promove a publicação dos tempos médios de regularização 

de sinistros nos seus sítios na Internet ou em sítio de grupo empresarial do qual faça parte.

Deste universo de operadores, cerca de 26% disponibiliza dados relativos aos danos materiais e 

aos corporais, enquanto aproximadamente 13% divulga somente os dados referentes aos danos 

materiais.
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Na sequência do que se apurou em inquérito dirigido às empresas de seguros em 2009, convirá 

notar que, de acordo com as respostas recebidas, alguns operadores facultam a informação sobre 

os tempos médios praticados no contexto da regularização de sinistros a título de informação 

pré-contratual. Note-se que esta prática facilita a comparação entre os dados referentes a 

cada uma das empresas de seguros, contribuindo, deste modo, para uma maior transparência, 

permitindo que o consumidor de seguros possa considerar esta informação no momento de 

formar a sua decisão sobre que seguro contratar. Através da análise das respostas recebidas, 

afigura-se ainda de sublinhar que muitas empresas asseguram a distribuição da informação em 

apreço aos canais a que recorrem para efeitos de distribuição/ comercialização dos seus produtos, 

porquanto, desta forma, está garantida a acessibilidade a estes dados, a todo o momento, por 

parte de qualquer interessado.

Examinando os elementos apresentados nos gráficos anteriores quanto aos tempos médios 

de regularização de sinistros divulgados pelos operadores, haverá que realçar as seguintes 

conclusões:

– Tal como em 2009, a maioria das empresas de seguros apresenta, para todos os tipos de 

sinistros, tempos médios de regularização inferiores aos legalmente exigidos;

– Registou-se, ainda, uma diminuição de 60% nos tempos médios globais objecto deste 

exercício;

– Cerca de 65% dos operadores apresenta a informação em causa, nos termos das 

recomendações emitidas pelo ISP, nos respectivos sítios na Internet;

– Do universo de empresas de seguros que divulga os tempos médios de regularização de 

sinistros nos respectivos sítios na Internet ou em sítio de grupo empresarial do qual faça 

parte, cerca de 39% disponibiliza também os dados relativos a 2008 e 2009, enquanto 

26% divulga os dados de 2009 e 2010 e 35% apenas publica os dados de 2010;

– Não obstante, a informação se encontrar disponível, na maior parte das situações, deve 

ser sublinhada a importância da sua periódica actualização, nomeadamente, até ao fi nal 

do mês de Janeiro, no que se refere à informação respeitante ao ano transacto;

– Por outro lado, convirá relembrar a necessidade de esta informação se encontrar em local 

visível e facilmente acessível por parte dos consumidores, o que nem sempre se verifi ca;

– Finalmente, do tratamento estatístico efectuado, constata-se a utilidade de uma maior 

harmonização na parametrização e no modo de apresentação da informação sobre 

tempos médios, que contribua para facilitar a sua leitura e compreensão e permita a 

comparabilidade.
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Enforcement

4.1 Considerações iniciais

No âmbito das acções de supervisão e na prossecução da sua missão, o ISP verifica o cumprimento 

do normativo vigente no sector segurador e dos fundos de pensões. Neste contexto, da 

actividade desenvolvida em 2010, destacam-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 cancelamento do registo dos mediadores 

de seguros; (iii) a instrução e instauração de processos contra-ordenacionais relativos à prática 

de ilícitos enquadráveis no domínio da conduta de mercado, com vista à aplicação de sanções.

Importa referir que a análise dos elementos apresentados de seguida permite concluir que na 

área do enforcement se mantém a tendência de intensificação da actuação do ISP já registada 

nos últimos anos.

4.2 Recomendações e determinações específi cas

Nos termos do artigo 5.º do seu Estatuto1 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.

As recomendações são sobretudo emitidas 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.

Em casos de maior gravidade, são dirigidas determinações específicas ao operador, impondo 

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

deverão ser implementados e o prazo para a sua conclusão.

O quadro 4.1 ilustra o número de instruções emitidas pelo ISP em 2010. Destaque-se que, entre 

as 768 instruções, a maioria corresponde a determinações específicas (456, em comparação com 

312 recomendações), invertendo-se a tendência assinalada em 2009. 

Quadro 4.1 Instruções emitidas pelo ISP

Instruções emitidas pelo ISP 2009 2010

Recomendações 271 312

Determinações específi cas 18 456

TOTAL 289 768

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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Tendo em conta os resultados do ano anterior, conclui-se que as instruções emitidas em 2010 

registaram no seu conjunto um aumento muito significativo, principalmente, no que respeita 

à variação do número de determinações específicas (entre as quais se salientam as divulgadas 

através de carta-circular).

Mediante a análise do gráfico 4.1, destaca-se que a maior parte das recomendações dirigidas às 

entidades supervisionadas visaram os mediadores de seguros, sendo igualmente de salientar as 

que decorreram da análise de procedimentos transversais a vários ramos de seguro. Entre estas 

últimas, haverá que distinguir as que se enquadram no âmbito da monitorização do cumprimento 

das disposições constantes da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, relativa a 

Conduta de mercado2 (em especial, no que se refere à gestão de reclamações e ao provedor do 

cliente das empresas de seguros).

Gráfico 4.1 Recomendações por matéria
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No que respeita aos ramos Não Vida e tendo em conta a diversidade de riscos que estão abrangidos 

pela respectiva classificação legal, importa também identificar os principais ramos, grupos de 

ramos ou modalidades que foram objecto de recomendações, apresentados no gráfico 4.2.

O estudo do gráfico permite constatar a importância da Responsabilidade civil veículos terrestres 

motor e Seguro automóvel que globalmente absorvem mais de 3/4 das recomendações emitidas. 

Esta circunstância é justificada, entre outros motivos, pelo papel preponderante daqueles 

segmentos de negócio no mercado segurador nacional.

Gráfico 4.2 Recomendações por ramos, grupos de ramos ou modalidades – Seguros Não Vida
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2  Publicada no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de 07.07.2009.
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Já no que concerne às determinações específicas, é de ressaltar que a actividade de mediação 
de seguros foi objecto de especial acompanhamento em 2010 (cfr. gráfico 4.3 infra). Estas acções 
incidiram, nomeadamente, sobre o seguinte elenco de temas: (i) utilização de contas “clientes” 
pelos mediadores de seguros e (ii) prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo (em especial, no âmbito da actuação de corretores e agentes de seguros com 
maior nível de comissionamento no ramo Vida).

Gráfico 4.3 Determinações específi cas por matéria
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Por seu turno, as determinações específicas emitidas pelo ISP em 2010 sobre temáticas transversais 
a vários ramos, modalidades ou tipos de seguros e/ou actividades comuns aos operadores, 
representaram 28,5% do respectivo universo. Estas correspondem, sobretudo, a determinações 
efectuadas no contexto da implementação de códigos de conduta pelas empresas de seguros, 
assim como da adopção de medidas de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo por empresas de seguros de vida e mistas e por sociedades gestoras 
de fundos de pensões.

Embora com menor expressão quando comparada com as matérias anteriores, refira-se que 
a actividade de fundos de pensões foi abordada em 8,6% das determinações específicas, com 
particular enfoque na área do cumprimento dos deveres de informação perante os participantes 
e beneficiários e as comissões de acompanhamento dos planos de pensões.

No contexto dos ramos Não Vida, assumem especial preponderância as determinações específicas 
que o ISP efectuou no âmbito do ramo Responsabilidade civil veículos terrestres motor, sendo 
igualmente de enunciar as que foram dirigidas aos operadores relativamente a procedimentos 
em uso no ramo Doença e no Seguro de incêndio e outros danos.

Gráfico 4.4 Determinações específi cas por ramos, grupos de ramos ou modalidades – Seguros Não Vida
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Para uma análise mais detalhada, note-se que algumas das recomendações do ISP, entre as 

emitidas em 2010, podem ser encontradas no sítio da autoridade de supervisão na Internet 

(especificamente, 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 o cancelamento e suspensão de registo possam ser efectuados a pedido expresso 

do mediador de seguros, dirigido ao ISP, quando este 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 âmbito de um processo 

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

perspectiva dos operadores envolvidos, uma dimensão que reforça o carácter coercivo do regime 

legal e regulamentar aplicável, fazendo prevalecer os objectivos de prevenção geral e especial 

que lhes estão subjacentes.

De assinalar que a suspensão ou cancelamento do registo podem ser adicionalmente impostos 

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

Por outro lado, de acordo com o artigo 55.º do RJMS, o ISP tem a possibilidade de suspender o 

registo do mediador de seguros: i) quando passe a exercer funções incompatíveis, nos termos da 

lei, com o exercício da actividade de mediação ou cargos públicos, caso em que deve, nos 30 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 ligado com uma ou com várias 

empresas de seguros, através do qual cada uma delas assume inteira responsabilidade pela sua 

actividade, sendo cancelado o registo se, no prazo máximo de um ano, não celebrar qualquer 

contrato novo. 

Por seu turno, desconsiderando o cancelamento do registo a pedido do mediador de seguros, 

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

e conforme ilustrado no gráfico 4.7, 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 da actividade de mediação; iii) impossibilidade, por um 

período de tempo superior a 90 dias, de o ISP contactar o mediador, por via postal ou por e-mail 

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

Nesta sede, durante o ano em apreço, o ISP procedeu ao cancelamento de 2.652 registos, o que 

equivale a, aproximadamente, 70% do total de suspensões e cancelamentos efectuados (e 83% 

do universo de cancelamentos). 
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Gráfico 4.5 Suspensões e cancelamentos de registos 
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A leitura do gráfico seguinte permite apurar que, contrariamente ao que se verificou em 2009, 

a maioria das suspensões e cancelamentos de registo no ano 2010 teve como origem Reporte 

empresas seguros e já não Impossibilidade de contacto.

Gráfico 4.6 Origem das suspensões/cancelamentos de registo 
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Relativamente aos motivos inerentes ao cancelamento oficioso do registo, é de ressaltar que 

mais de metade destes (55%) resultou do incumprimento do dever de manutenção de contrato 

de seguro de responsabilidade civil válido. Na verdade, uma das condições de acesso e exercício 

às categorias de agente de seguros e corretor de seguros consiste, 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 do RJMS, na obrigação de 

dispor, à data do início da actividade, de um seguro de responsabilidade civil profissional que 

abranja todo o território da União Europeia 

Além disso, cerca de 19% dos cancelamentos de registo efectuados em 2010 reportaram-se à 

impossibilidade, por um período de tempo superior a 90 dias, de o ISP contactar o mediador, por 

via postal ou por e-mail. 

Quanto aos demais cancelamentos, 15% resultaram de diversas verificações do registo, incluindo 

a falta da manutenção de contrato com uma empresa de seguros e quase 11% relacionam-se 

com a falta superveniente de outras condições de acesso/exercício. 
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No que se refere às suspensões de registo, todas foram motivadas por falta de celebração de 
contrato com empresa de seguros.

Neste contexto, haverá que sublinhar que, não obstante a análise dos motivos que subjazem às 
suspensões e aos cancelamentos de registo dos mediadores não indiciar matérias específicas 
da área da conduta de mercado, o controlo das situações visadas é reputado de essencial para 
efeitos do exercício eficaz das funções cometidas ao ISP no quadro da supervisão do sector e 
essencial para a adequada tutela dos consumidores.

A actividade da mediação de seguros, canal privilegiado na comercialização e distribuição de 
produtos e serviços de seguros, corresponde a uma actividade legalmente reservada a quem 
preencha um conjunto de requisitos fit and proper, pelo que requer uma averiguação permanente 
da manutenção das respectivas condições de acesso e exercício.

Gráfico 4.7 Motivos de cancelamento ofi cioso 
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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. De igual forma, os regimes sectoriais aplicáveis às entidades sob supervisão do 
ISP cometem-lhe as correspectivas competências contra-ordenacionais. 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 relacionados com os processos de 
contra-ordenação cuja instrução se iniciou em 2010, bem como as sanções aplicadas e transitadas 
em julgado, no mesmo período. 

Apesar de o presente Relatório se centrar na regulação e supervisão da conduta de mercado 
foram igualmente incluídos, para efeitos de análise integrada dos dados apresentados, elementos 
respeitantes aos processos de contra-ordenação iniciados em matérias que não se inserem nesse 
domínio. 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 2010, bem como nas 
sanções aplicadas e transitadas em julgado no mesmo ano.
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Atendendo às competências sancionatórias do ISP, revela-se igualmente conveniente referir que, 
em 2009, 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, desde esse período, quaisquer decisões judiciais 
referentes 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 quadro do regime de regularização de sinistros do ramo 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 quadro do regime de regularização de sinistros podem assim 
ser consultadas no sítio do ISP na Internet, em http://www.isp.pt/NR/exeres/CCAD07DC-8E74-
4FFD-9CCF-32B10D68895F.htm?ano=2010.

Em 2010, o ISP instaurou 240 processos no contexto do exercício das suas competências 
contra-ordenacionais, distribuídos pelas matérias referidas no gráfico 4.8, cuja leitura permite 
constatar que a maioria corresponde, tal como em 2009, a Outras matérias – categoria que reúne 
processos relativos a acidentes de trabalho, a condições de acesso e exercício da actividade 
seguradora e a mediação de seguros3, os quais foram agrupados numa categoria específica, dado 
que abordam temas que não se enquadram directamente no âmbito do relacionamento entre 
operadores e consumidores.

Já os dados relacionados com as categorias Livro de reclamações, Mediação de seguros e 
Regularização de sinistros do ramo automóvel são objecto de tratamento mais detalhado, em 
virtude de constituírem matérias tipicamente integradas na área da conduta de mercado, sendo 
analisados, de forma desagregada, nas secções 4.4.1 a 4.4.3 seguintes.

Gráfico 4.8 Processos de contra-ordenação instaurados
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3  Importa destacar que, relativamente a Mediação de seguros, foram incluídas na categoria “Outras matérias” para efeitos de apresentação dos dados 
estatísticos inseridos neste capítulo, em virtude de não constituírem questões com impacto directo no domínio da conduta de mercado, entre outros, (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, (ii) a inobservância dos 
deveres de publicação dos documentos de prestação de contas, conforme previsto na alínea e) do artigo 35.º do RJMS ou (iii) a não conformação com o dever 
do mediador de seguros prestar ao ISP, nos prazos fi xados, todos os esclarecimentos necessários ao desempenho das suas funções de supervisão, nos termos 
da alínea a) do artigo 34.º daquele regime. 
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O gráfico 4.8 supra representa o conjunto de processos de contra-ordenação instaurados em 

2010, por área. Com efeito, os dados apresentados permitem constatar que mais de 38% reporta 

a temas que se integram no domínio da conduta de mercado. Note-se que, em relação a 2009, 

apura-se um incremento considerável, quer no conjunto dos processos instaurados, quer em 

cada uma das matérias identificadas. A título ilustrativo, refiram-se os casos das temáticas Livro 

de reclamações (com um aumento de 8 para 17 processos) e Mediação de seguros (de 8 para 10).

Por sua vez, o gráfico 4.9 representa as sanções aplicadas e transitadas em julgado no ano 

transacto, acompanhando a tendência de incremento anteriormente constatada. Na verdade, 

importa destacar que, em 2010, são identificados mais 57 casos de sanções aplicadas e 

transitadas em julgado do que em 2009. Tal como no gráfico anterior, o aumento verifica-se 

também ao nível de cada uma das categorias em concreto, sendo de destacar o total de 

sanções aplicadas no que concerne às categorias Mediação de seguros e Regularização de 

sinistros do ramo automóvel. 

Gráfico 4.9 Sanções aplicadas e transitadas em julgado por assunto e número

8
18

13

104

Livro de reclamações 

Mediação de seguros

Regularização de sinistros 

do ramo automóvel

Outras matérias

Tendo em consideração os elementos representados no quadro 4.2 seguinte, conclui-se que 

o valor global das coimas aplicadas em sede de processos de contra-ordenação é superior na 

área da Regularização de sinistros do ramo automóvel, devendo ainda ser sublinhado o valor das 

aplicadas no âmbito da Mediação de seguros, respectivamente, de 71.890 e 61.000 euros.

Quadro 4.2 Sanções aplicadas e transitadas em julgado por assunto e valor das coimas aplicadas

Valor (euros)

Livro de reclamações 1.000

Mediação de seguros 61.000

Regularização de sinistros do ramo automóvel 71.890

Outros 30.204

Total 164.094
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4.4.1 Livro de reclamações

O Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro4, com a redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, 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 de 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;

– Afixar 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 que 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, nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 11.º do citado Decreto-Lei, 

ao ISP, 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 

2010, bem como as sanções aplicadas e transitadas em julgado no mesmo ano.

Relativamente ao gráfico 4.10, constata-se que, em 2010, o ISP instaurou um total de 17 processos 

de contra-ordenação com origem no incumprimento dos deveres previstos no Decreto-Lei 

n.º 156/2005, de 15 de Setembro, o que constitui um aumento considerável quando comparado 

com os elementos de 2009 (8 processos).

4  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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Em concreto, o gráfico seguinte facilita a identificação destes processos por tipo de incumprimento. 

Cumpre salientar, da respectiva leitura, o não cumprimento pelas entidades supervisionadas da 

obrigação de remeter ao ISP o original da folha de reclamação, que equivale a mais de 70% dos 

processos instaurados. 

Gráfico 4.10  Processos de contra-ordenação instaurados – Livro de reclamações 
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No seguimento do exame do conjunto de processos de contra-ordenação instaurados em 2010 

ou transitados de anos anteriores, resultou a aplicação de 7 sanções, já transitadas em julgado, 

com a natureza de admoestação ou coima e segmentadas pelas categorias já utilizadas no gráfico 

anterior.

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. 

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

conduta de mercado, assinalando-se, em particular, as disposições incumpridas que 

foram fundamento para a instauração de processos de contra-ordenação em 2010:

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

diploma, entre os quais se destacam, designadamente 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);
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– O incumprimento, pelo mediador de seguros, dos deveres previstos no artigo 

42.º quanto à movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro, em 

particular, no âmbito da instauração de processos de contra-ordenação, os 

previstos no n.º 1 segundo o qual 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» ;

Relativamente aos processos de contra-ordenação que o ISP instaurou nesta área em 2010, os 

tipos de incumprimento em matéria de conduta de mercado encontram-se distribuidos pelas 

categorias de deveres representadas no gráfico 4.11. Neste âmbito, afigura-se de realçar: (i) o 

aumento do número de processos de contra-ordenação relativamente ao período homólogo 

precedente; (ii) o facto de o maior número de violações de deveres legais corresponder a Deveres 

gerais do mediador de seguros (50%) e, por último, (iii) a circunstância de parte dos processos se 

referir à não conformação dos mediadores de seguros com novas categorias de deveres, como é 

o caso de Menções obrigatórias na publicidade e documentação comercial.

Gráfico 4.11  Processos de contra-ordenação instaurados – Mediação de seguros
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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.

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. 
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Para efeitos da instauração de processos de contra-ordenação em 2010 é sobretudo 

de salientar o incumprimento das 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 seu n.º 1, 

conforme explicitado em maior detalhe no capítulo 5. Actividade de supervisão;

–  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 

ou os danos sofridos não sejam totalmente quantificáveis;

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

particular no n.º 1 segundo o qual 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, nos termos do qual, 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.

Neste domínio, é de realçar que o ISP instaurou 66 processos de contra-ordenação em matéria 

de regularização de sinistros do ramo automóvel, valor superior ao de 2009 (49). Acompanhando 

a tendência do ano transacto, também em 2010 a maioria destes processos diz respeito ao não 

cumprimento por deveres de diligência e prontidão na regularização de sinistros.

No referente a 2010, convirá salientar o facto de terem sido aplicadas 9 coimas já 

transitadas em julgado, no valor de 16.500 euros, que se referem genericamente a incumprimento 

de prazos (Deveres de diligência e prontidão). 
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Análise da evolução das reclamações

5.1 Enquadramento

No presente capítulo descrevem-se as características essenciais do sistema de tratamento de 

reclamações do ISP, relatam-se as iniciativas desenvolvidas em 2010 no que a este se refere e 

analisam-se os dados estatísticos relativos às reclamações apreciadas pelo ISP. Paralelamente, 

apresenta-se um conjunto de exemplos de reclamações e a apreciação dos mesmos, e, por 

último, assinala-se a intervenção dos provedores dos participantes e beneficiários para as adesões 

individuais aos fundos de pensões abertos no respeitante a esta matéria.

5.2 Gestão de reclamações pelo ISP 

5.2.1 Considerações gerais

Os objectivos estabelecidos para o sistema de tratamento de reclamações implementado 

pelo ISP podem ser sintetizados, genericamente, a uma intervenção com vista à tentativa de 

conciliação dos interesses das partes envolvidas (em regra, reclamante e operador) e a uma 

actuação conducente à recolha e posterior análise de informação relativa à conduta das entidades 

supervisionadas. 

Com efeito, as conclusões formuladas a partir do confronto do teor da reclamação com o 

enquadramento jurídico aplicável e do seu exame à luz dos padrões de comportamento exigíveis 

em matéria de conduta de mercado servirão de base para a ponderação da eventual adopção de 

medidas no quadro das competências legais de supervisão do ISP. 

Na prática, a apreciação de uma reclamação pode justificar o início de algumas diligências em 

matéria de supervisão, on-site e off-site. Por outro lado, do seu estudo pode resultar a identificação 

de uma prática proibida e sancionável. Adicionalmente, a informação recolhida nesta sede é 

também objecto de reflexão para efeitos de promoção de eventuais iniciativas regulatórias.

No contexto da gestão das reclamações que lhe são remetidas, o ISP adoptou uma noção 

abrangente de reclamação, muito próxima da que consta da alínea a) do artigo 3.º da Norma 

Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, sobre conduta de mercado1 (i.e., Manifestação 

de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de insatisfação em 

relação aos serviços prestados por esta, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, 

apresentada por tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados. Não se inserem 

no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação contratual, as 

comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação 

ou esclarecimento).

O acesso ao sistema disponibilizado pelo ISP é gratuito e abrange todas as reclamações que digam 

respeito a operadores, produtos e serviços supervisionados pelo Instituto. Caso se verifique que 

uma reclamação não integra as suas atribuições mas, ao invés, as de outra entidade ou autoridade 

de supervisão, procede-se ao respectivo reencaminhamento. É de salientar ainda que, embora 

o ISP não tome decisões vinculativas sobre os casos apreciados, o parecer que transmite quanto 

às questões analisadas desempenha um papel relevante na resolução dos conflitos subjacentes.

1 Publicada no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de 07.07.2009.
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As reclamações podem ser dirigidas directamente ao ISP ou, em alternativa, através do recurso 

ao livro de reclamações. No primeiro caso, o reclamante tem ao seu dispor diversas opções, na 

medida em que o ISP não requer procedimentos específicos para o efeito. Na verdade, estas 

são habitualmente formuladas através de correio postal, fax, correio electrónico ou mediante 

o preenchimento de formulário próprio disponível no sítio do ISP na Internet e no Portal do 

Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões. 

Acresce que, sem prejuízo dos elementos mínimos que permitem o tratamento das reclamações, 

o ISP não estabelece restrições nem no que diz respeito ao tipo de reclamante, que pode 

corresponder a qualquer interessado, nem em função da matéria em apreço. Por outro lado, 

também não são definidas condições para apresentação de uma reclamação. Assim, não se 

atende, por exemplo, ao tempo decorrido entre a data a que os factos expostos remontam e o 

momento da concretização da reclamação, nem se exige que o reclamante se dirija previamente 

ao operador em questão. 

Todavia, cumpre sublinhar que, actualmente, na sequência das alterações legislativas e 

regulamentares verificadas em 2009 todas as empresas de seguros devem atribuir uma função 

autónoma especificamente dedicada ao tratamento das reclamações. Assim, ao reclamante 

assiste a possibilidade de contactar directamente aquela estrutura no sentido de ver satisfeita a sua 

pretensão. Para além daquela, foi igualmente implementada a figura do provedor do cliente das 

empresas de seguros, instância que tem a seu cargo, como segundo nível de apreciação, a análise 

das reclamações que lhe sejam submetidas por tomadores de seguros, segurados, beneficiários 

e terceiros lesados. Não obstante os elementos estatísticos apresentados no presente capítulo 

revelarem, desde já, uma intensa actividade destas estruturas, e tendo em conta a sua recente 

implementação, é expectável que o crescente recurso ao tratamento interno das reclamações 

por parte dos operadores – cuja monitorização continuará a ser acompanhada pelo ISP – venha 

a registar, no futuro, uma ainda maior expressão. 

Finalmente, é de assinalar que os procedimentos internos fixados para o tratamento das 

reclamações recepcionadas pelo ISP consideram as orientações definidas nos protocolos de 

cooperação subscritos pelas autoridades de supervisão nacionais no seio do Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS), hoje Autoridade Europeia de 

Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), que se referem aos 

sectores em apreço2. Em estudo, encontra-se a viabilidade de, na medida do possível, alinhar o 

sistema implementado com as recomendações comunitárias emitidas neste âmbito. 

5.2.2 Principais desenvolvimentos

Esta área continua a ser reconhecida pelo ISP como uma prioridade estratégica, dado que 

corresponde a matéria central em sede de conduta de mercado.

Em 2010, haverá que destacar a este nível a consolidação de diversos projectos que o ISP vinha 

desenvolvendo com vista a possibilitar aos reclamantes e aos operadores um acesso mais 

simples e célere ao sistema de gestão de reclamações, bem como a permitir a recolha de dados 

estatísticos que facilitassem a análise do funcionamento do sistema implementado.

2 Em concreto, o General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union (Siena Protocol; 

cfr. Part VII – Handling of Policyholder Complaints), o Protocol relating to the cooperation of the competent authorities of the Member States of the European 

Union in particular concerning the application of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on Insurance Mediation 

(Luxembourg Protocol; cfr. Part. IV, Treatment of Complaints) e o Protocol relating to the collaboration of the relevant competent authorities of the Member States 

of the European Union in particular in the application of the Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and 

supervision of institutions for occupational retirement provisions (IORPs) operating cross-border activity (Budapest Protocol; cfr. Part 4 – Complaints from members 

and benefi ciaries e Appendix 7), referentes, respectivamente, aos sectores dos seguros, da mediação dos seguros e dos fundos de pensões. 



A
ná

lis
e 

da
 e

vo
lu

çã
o 

da
s 

re
cl

am
aç

õe
s

115

Desde logo, a nível interno, destaca-se a optimização da nova matriz utilizada no contexto da 

gestão de reclamações. Por outro lado, atingiu-se em 2010 o objectivo de tornar operacional 

uma aplicação informática de suporte à gestão de reclamações através da qual a autoridade de 

supervisão e os interlocutores designados pelas empresas de seguros e as entidades gestoras de 

fundos de pensões comunicam no quadro do tratamento de reclamações. 

5.3 Análise das reclamações recepcionadas

5.3.1 Apresentação de dados estatísticos e respectiva apreciação

Em seguida, apresentam-se os elementos estatísticos recolhidos para efeitos de divulgação no 

âmbito do presente relatório, ilustrando o universo das reclamações tratadas pelo ISP durante o 

ano 2010. 

5.3.2 Evolução do número de reclamações

O ISP analisou, em 2010, um total de 9.000 reclamações (contra 6.968 em 2009), tendo cerca de 

30% sido apresentadas através do livro de reclamações (no ano anterior, 34%), disponível nos 

estabelecimentos das entidades supervisionadas.

Note-se que os dados utilizados para ilustrar graficamente a evolução do número de reclamações 

(quadro 5.1 e gráfico 5.1) dizem respeito a processos abertos (i.e., iniciados) desde 2005. Já os 

elementos subsequentes respeitam a processos encerrados (ou seja, concluídos) em 2010 ou 

2009, consoante o caso.

Assim, comparando com o ano anterior, pode constatar-se uma variação de 29% no número 

global de reclamações analisadas pelo ISP.

De igual modo, é mantida a tendência de crescente utilização do livro de reclamações como 

instrumento facilitador do registo de reclamações.

Quadro 5.1  Evolução das reclamações apresentadas ao ISP  (processos iniciados)

Reclamações 
recebidas via livro de 

reclamações

Reclamações 
recebidas 

directamente no ISP
Total Variação

2006 1.252 1.933 3.185 124%

2007 1.721 2.895 4.616 45%

2008 1.935 3.312 5.247 14%

2009 2.338 4.630 6.968 33%

2010 2.706 6.294 9.000 29%
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Gráfico 5.1  Evolução das reclamações apresentadas ao ISP 
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Relativamente aos dados que constam do quadro 5.1 e gráfico 5.1, é de realçar que o número de 

reclamações apresentadas directamente ao ISP mantém-se consideravelmente superior àquele 

que se verifica no que concerne a utilização do livro de reclamações. Terá particular interesse 

acompanhar esta evolução, sobretudo, atendendo às novas exigências que decorrem da Norma 

Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho; designadamente, quanto ao funcionamento das 

estruturas recém-instituídas, a saber, a função autónoma de gestão de reclamações e o provedor 

do cliente.

Quadro 5.2  Distribuição das reclamações por ramos, em valores absolutos  (processos concluídos)

  2010
N.º

Variação
(em %)

Vida 1.125 1,7%

Seguro de vida 782 15,2%

PPR/E 216 22,7%

Operações de capitalização 67 -46,8%

Seguros ligados a fundos de investimento 39 -55,2%

Operações de gestão de fundos colectivos de reforma 

(fundos de pensões) 
21 -44,7%

Não Vida 7.211 34,6%

Seguro automóvel 4.660 29,1%

Seguro de incêndio e outros danos 1.058 92,4%

Seguro de saúde 500 11,9%

Seguro de acidentes de trabalho 424 40,4%

Seguro de responsabilidade civil 203 36,2%

Seguro de acidentes pessoais 156 20,0%

Seguro de assistência 99 23,8%

Seguro de perdas pecuniárias 67 36,7%

Seguro financeiro (crédito e caução) 21 -25,0%

Seguro marítimo 14 75,0%

Seguro de protecção jurídica 9 200,0%

Seguro de colheitas e pecuário   -100,0%

Não se aplica 275 -6,5%

Total geral 8.611 27,4%
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Sobre a Distribuição das reclamações por ramos, em valores absolutos, é de assinalar que se mantém 

a tendência de 2009, no que respeita aos ramos que geraram mais reclamações. Deste modo, no 

quadro dos ramos Vida e Não Vida, o ISP recepcionou um maior número de casos nos temas 

Seguro automóvel, seguindo-se o Seguro de incêndio e outros danos e, por último, o Seguro de vida.

O gráfico 5.2 representa a distribuição das reclamações por ramos, em valores percentuais, análise 

que se aprofunda nos gráficos seguintes.

Gráfico 5.2  Distribuição das reclamações por ramos, em valores percentuais 
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3%

Não Vida
84%

Vida
13%

Por sua vez, o quadro 5.3 traduz a distribuição das reclamações por ramos, em valores relativos 

dos prémios. Com base na respectiva leitura, assinala-se que, em 2010, por cada cem milhões de 

euros de prémios, foram apresentadas 49 reclamações. 

Quadro 5.3  Distribuição e variação das reclamações por ramos, em valores relativos (prémios) 

   
Número de reclamações por cada 
cem milhões de euros em prémios

Ramo Vida   9

Ramos Não Vida Automóvel 270

  Responsabilidade civil geral 155

  Incêndio/multirriscos 138

  Doença 92

  Outros ramos 79

  Acidentes 69

Total geral   49

Os gráficos 5.3 a 5.6 reflectem a distribuição do rácio de reclamações por prémios (em milhões de 

euros) nos ramos Vida e Não Vida. Entende-se por rácio, neste contexto, a divisão do número de 

reclamações face a cada milhão de euros em prémios. 

Da análise do gráfico 5.3 constata-se que a maior parte das empresas de seguros mantém um 

rácio de reclamações inferior à média.
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Gráfico 5.3  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) 

Empresas de seguros do ramo Vida, com volume de prémios superior a um milhão de euros e o 

número de reclamações mensais, em média, superior a um.
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Gráfico 5.4  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) 

Empresas de seguros do ramo Vida, com volume de prémios inferior a um milhão de euros e/ou o 

número de reclamações mensais, em média, inferior a um.
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Gráfico 5.5  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) 

Empresas de seguros dos ramos Não Vida, com volume de prémios superior a um milhão de euros 

e o número de reclamações mensais, em média, superior a um
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Gráfico 5.6  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros)

Empresas de seguros dos ramos Não Vida, com volume de prémios inferior a um milhão de euros 

e/ou o número de reclamações mensais, em média, inferior a um.
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5.3.3 Distribuição das reclamações por matéria objecto de reclamação

Os parágrafos  e gráficos seguintes evidenciam as matérias que motivaram as reclamações em 2010.

Gráfico 5.7  Distribuição das reclamações por matéria objecto de reclamação 
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A temática Sinistro mantém-se como aquela que origina mais reclamações (62%). Em seguida, 

surgem as reclamações referentes ao Conteúdo/vigência do contrato (16%), à Cessação do contrato 

(7%) e ao Prémio (5%).

A representação gráfica infra ilustra a distribuição das reclamações relativas a sinistros, por matéria 

objecto de reclamação.
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Cumpre destacar que a tendência do ano anterior também se verifica em 2010, no que diz 

respeito às matérias que justificaram um maior volume de reclamações. Deste modo, são de 

ressaltar as temáticas da Regularização de sinistros, Definição de responsabilidades e Indemnização, 

que, no seu conjunto, correspondem a 95% dos processos analisados neste âmbito.

Gráfico 5.8  Distribuição das reclamações por matéria objecto de reclamação – sinistro
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Considerando o número significativo de reclamações relacionado com a Regularização de sinistros, 

foram repartidas as 2.302 reclamações relativas a este tema, por tipo de assunto. Desta forma, é 

possível concluir que 46% se relaciona com a Morosidade na regularização do sinistro, 34% com 

os Prazos para regularização do sinistro (automóvel), e, finalmente, 16% estão relacionados com 

Informação sobre regularização do sinistro.

Gráfico 5.9  Distribuição das reclamações por matéria objecto de reclamação – sinistro
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5.3.4 Distribuição das reclamações por ramo e tipo de seguro

Cumpre igualmente mencionar a distribuição das reclamações recebidas pelo ISP, no que 

concerne às entidades que supervisiona, por ramo, tipo ou modalidade de seguro. 

Deste modo, saliente-se que aproximadamente 84% das participações dirigidas ao ISP se reportam 

a seguros dos ramos Não Vida, enquanto 13% dizem respeito ao ramo Vida e 3% não se aplica o 

ramo, tipo ou modalidade de seguro.
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Quadro 5.4  Distribuição das reclamações por ramos, tipo ou modalidade de seguro – em número, percentagem e 

variação, em comparação com 2009

 N.º % Variação

Vida 1.125 13,1% 1,7%

Seguro de vida 782 9,1% 15,2%

PPR/E 216 2,5% 22,7%

Operações de capitalização 67 0,8% -46,8%

Seguros ligados a fundos de investimento 39 0,5% -55,2%

Operações de gestão de fundos colectivos de reforma

     (Fundos de pensões) 
21 0,2% -44,7%

Não Vida 7.211 83,7% 34,6%

Seguro automóvel 4.660 54,1% 29,1%

Seguro de incêndio e outros danos 1.058 12,3% 92,4%

Seguro de saúde 500 5,8% 11,9%

Seguro de acidentes de trabalho 424 4,9% 40,4%

Seguro de responsabilidade civil 203 2,4% 36,2%

Seguro de acidentes pessoais 156 1,8% 20,0%

Seguro de assistência 99 1,1% 23,8%

Seguro de perdas pecuniárias 67 0,8% 36,7%

Seguro fi nanceiro (crédito e caução) 21 0,2% -25,0%

Seguro marítimo 14 0,2% 75,0%

Seguro de protecção jurídica 9 0,1% 200,0%

Seguro de colheitas e pecuário 0,0% -100,0%

Não se aplica 275 3,2% -6,5%

Total geral 8.611 100,0% 27,4%

5.3.5 Tipo/qualidade do reclamante

Prosseguindo a análise das reclamações recebidas pelo ISP respeitantes aos operadores 

supervisionados, convirá abordar o Tipo/qualidade de reclamante, na medida em que essa 

informação releva para a cabal compreensão da realidade em apreço. 

Saliente-se que em 63% dos casos as reclamações foram efectuadas por Clientes do operador (a 

maioria dos quais na qualidade de Tomador do seguro), enquanto nos demais as participações 

foram realizadas por terceiros.

Gráfico 5.10 Distribuição de reclamações – qualidade do reclamante
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5.3.6 Desfecho dos processos de reclamação

Para finalizar o estudo dos dados estatísticos disponíveis sobre a gestão de reclamações por parte 

da autoridade de supervisão, importa atender à conclusão dos respectivos processos. 

O quadro 5.5 ilustra, de uma forma global, a síntese dos desfechos dos processos examinados 

em 2010.

Quadro 5.5 Distribuição de reclamações – desfecho dos processos de reclamação (geral)

 
2010 Variação 

para 2009
N.º %

Reclamações apresentadas ao ISP sem prévia avaliação do operador 5.310 61,7% 35,3%

Com resposta favorável 2.997 34,8% 38,4%

Com resposta desfavorável 2.313 26,9% 31,6%

Reclamações apresentadas ao ISP após tomada de posição do operador 3.301 38,3% 16,5%

Com resposta desfavorável 1.741 20,2% 17,3%

Com resposta favorável 1.560 18,1% 15,6%

Total geral 8.611 100,0% 27,4%

Através da leitura do gráfico 5.11, conclui-se que, na maior parte das reclamações apresentadas 

junto do ISP (5.310), o operador não havia avaliado previamente o caso.  

Gráfico 5.11 Distribuição de reclamações – desfecho dos processos de reclamação
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38%
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É de destacar que, de acordo com o gráfico seguinte e em linha com a tendência verificada nos 

anos anteriores, em 53% das situações, a pretensão do reclamante foi satisfeita.

Gráfico 5.12 Distribuição de reclamações – sentido do desfecho da reclamação
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Já o gráfico 5.13 permite relacionar o sentido do desfecho dos processos apresentados junto do 
ISP (i.e., favorável vs desfavorável) com a circunstância de as reclamações terem sido apresentadas 
ao ISP sem que o operador tenha previamente efectuado uma primeira apreciação da reclamação 
(primeira posição) ou quando se trata de uma reapreciação (posição após reanálise).

Gráfico 5.13 Distribuição de reclamações – Informação sobre a posição da entidade
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5.3.7 Apreciação de dados estatísticos sobre o tratamento de reclamações pelo 

ISP: conclusões 

Os dados estatísticos apresentados permitem retirar as conclusões que de seguida se indicam, 
respeitantes à gestão de processos de reclamações dirigidos ao ISP:

– Os processos de reclamações abertos pelo ISP em 2010 registam um acréscimo de 29%. 
De salientar que em 2009 se verifi cou um aumento de 33% em relação ao ano anterior;

– O número de reclamações apresentadas directamente ao ISP mantém-se superior ao 
total registado no livro de reclamações. Contudo, é de ressaltar que as reclamações 
apresentadas através daquele instrumento específi co correspondem a 30% do universo 
de reclamações geridas (34%, em 2009);

– Em termos globais, em 2010 foram apresentadas 49 reclamações, por cada 100 milhões 
de euros em prémios (em 2009, 47);

– Relativamente ao rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) nos ramos 
Vida e Não Vida, apura-se que a maioria dos operadores tem um rácio de reclamações 
inferior à média;

– As áreas que originaram maior número de reclamações integram-se nos ramos Não Vida, 
no seguro automóvel (4.660) e no seguro de incêndio e outros danos (1.058), ao passo que 
no ramo Vida se destaca o seguro de vida (782);
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– Atendendo aos motivos que estão na origem das reclamações, identifi cam-se, como 

predominantes, tal como no ano anterior: (i) sinistro (em particular, a regularização de 

sinistros); (ii) conteúdo/vigência do contrato (especifi camente, as questões relativas 

a cumprimento e incumprimento contratual) e (iii) cessação do contrato (em especial, 

assuntos relacionados com o estorno do prémio por cessação antecipada ou erro no 

cálculo do estorno);

– Quanto ao tipo/qualidade do reclamante, verifi ca-se que a maioria das reclamações é 

dirigida por clientes e, neste conjunto, os tomadores de seguros;

– As pretensões dos reclamantes foram satisfeitas na maioria dos processos de reclamação 

(53%), acompanhando a tendência de 2009.

5.4 Exemplos de reclamações e respectiva apreciação

Tal como na edição anterior do presente Relatório, seleccionam-se alguns temas que se justifica 

serem divulgados, pela respectiva relevância do ponto de vista dos credores específicos de 

seguros e de fundos de pensões, assim como por corresponderem a temas frequentemente 

apreciados pela autoridade de supervisão na gestão dos processos de reclamações.

5.4.1 Seguro de responsabilidade civil automóvel

Exemplo 1

O tomador do seguro reclama porque o certifi cado provisório que lhe foi entregue só tem 

o prazo de 10 dias e ainda não recebeu a carta verde. 

Apreciação

O certifi cado provisório constitui um dos documentos comprovativos de seguro válido 

e efi caz em Portugal, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 28.º do Decreto-Lei 

n.º 291/2007, de 21 de Agosto. Tal certifi cado servirá enquanto documento provisório 

até à entrega do certifi cado internacional de seguro (“carta verde”) ao tomador do 

seguro, caso este não seja entregue no momento da aceitação do contrato.

O n.º 3 do artigo 29.º deste diploma legal prevê que o certifi cado provisório deverá 

ser emitido após o pagamento do prémio e com o prazo de 60 dias, uma vez que tal 

período corresponde ao prazo máximo para envio da carta verde pelo segurador.

Exemplo 2

O segurador não aceita o sinistro por falsas declarações quanto ao condutor habitual e o 

tomador do seguro não concorda. 

Apreciação

Atento o disposto no n.º 1 do artigo 24.º do regime jurídico do contrato de seguro 

(RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, impende sobre o 

tomador do seguro, antes da celebração do contrato, a obrigação de declarar 

com exactidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por 

signifi cativas para a apreciação do risco pelo segurador. 
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No âmbito do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, a informação 

a prestar ao segurador sobre a identifi cação do condutor habitual da viatura constitui 

um dos factores essenciais à apreciação do risco. 

Tendo o tomador do seguro prestado intencionalmente falsas declarações no 

preenchimento da proposta, verifi car-se-á um incumprimento doloso do dever 

referido anteriormente, sendo o contrato anulável mediante declaração enviada pelo 

segurador ao tomador do seguro (n.º 1 do artigo 25.º do RJCS).

As consequências legais previstas para o incumprimento do dever de declarar 

com exactidão as circunstâncias relevantes para a apreciação do risco revelam a 

importância de responder com verdade ao questionado pelo segurador e de declarar 

outros elementos que o interessado em celebrar o seguro considere importantes 

para tal avaliação.

Ocorrendo um sinistro e tendo existido omissão dolosa quanto às informações sobre 

a identifi cação do condutor habitual, o segurador não está obrigado a cobrir o sinistro 

se, até à data do mesmo, não teve conhecimento de tal incumprimento (n.º 3 do 

artigo 25.º do RJCS). Caso já tivesse conhecimento de tal situação antes de ocorrido 

o sinistro, continua sem a obrigação de cobrir as despesas decorrentes do mesmo, 

se estiver dentro do prazo de três meses que o segurador dispõe para remeter a 

declaração prevista no n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal. 

5.4.2 Seguro de acidentes de trabalho

Exemplo 3

O lesado reclama por discordar do médico nomeado pelo segurador.

Apreciação

A entidade responsável pela reparação tem o direito de designar o médico assistente 

do sinistrado (cfr. artigo 28.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro). No entanto, o 

sinistrado ou a entidade responsável, mediante consulta prévia ao sinistrado, têm o 

direito de não se conformar com as resoluções do médico assistente ou de quem 

legalmente o substituir (nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 98/2009).

Porém, encontram-se previstas situações em que o sinistrado pode recorrer ao médico 

(de acordo com o n.º 2 do artigo 28.º do mesmo diploma legal): 

a) se o empregador ou quem o represente não se encontrar no local do 

acidente e houver urgência nos socorros;

b)  se a entidade responsável não nomear médico assistente ou enquanto o 

não fi zer;

c) se a entidade responsável renunciar ao direito de escolher o médico 

assistente;

d) se lhe for dada alta sem estar curado, devendo, neste caso, requerer exame 

pelo perito do tribunal.

Nos casos em que haja necessidade de cirurgia de alto risco, bem como nos casos 

em que possa correr risco de vida como consequência da intervenção cirúrgica, o 

sinistrado tem igualmente direito a escolher o médico-cirurgião.
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Por último, a lei prevê igualmente formas de solucionar divergências que resultem da 

escolha do médico-cirurgião ou das resoluções do médico assistente. 

Tais soluções poderão passar por uma conferência de médicos, a requerimento do 

sinistrado, da entidade responsável, do médico assistente ou do substituto legal 

deste. Caso não fi que sanada, a divergência poderá ser solucionada recorrendo às 

formas previstas n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 98/2009, a saber:

a) Havendo internamento hospitalar, pelo respectivo director clínico ou pelo 

médico que o deva substituir, se ele for o médico assistente;

b) Não havendo internamento hospitalar, pelo perito médico do tribunal 

do trabalho da área onde o sinistrado se encontra, por determinação do 

Ministério Público, a solicitação de qualquer dos interessados.

Exemplo 4

A empresa reclama por o segurador não assumir um sinistro com um trabalhador que não 

constava das folhas de férias. 

Apreciação

Nos termos do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, a 

responsabilidade pela reparação e demais encargos decorrentes de acidentes de 

trabalho caberá ao empregador, pessoa singular ou colectiva de direito privado ou de 

direito público não abrangida por legislação especial.

No entanto, tal empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação 

de acidentes de trabalho e doenças profi ssionais para entidades legalmente 

autorizadas a celebrar este seguro (cfr. n.º 5 do artigo 283.º do Código do Trabalho e o 

n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 98/2009). 

Para que o contrato de seguro de acidentes de trabalho seja considerado válido para 

um trabalhador específi co, o respectivo tomador deverá informar o segurador sobre 

quais os trabalhadores ao seu serviço que pretende segurar junto dessa empresa, 

atento os deveres de informação previstos no n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico 

do Contrato de Seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril.

A “Pessoa Segura” será então “o trabalhador por conta de outrem, ao serviço do 

tomador do seguro, titular do interesse seguro, bem como os administradores, 

directores, gerentes ou equiparados, quando remunerados” [alínea d) da cláusula 1.ª 

do Anexo à Norma Regulamentar n.º 1/2009-R, de 8 de Janeiro].

Face ao exposto, não constando da apólice de seguro a identifi cação da pessoa 

segura, não será exigível ao segurador a assunção da responsabilidade relativamente 

aos sinistros que afectem tal trabalhador.

Para além do dever de proceder à identifi cação do trabalhador, impende ainda sobre 

o tomador a obrigação de dar conhecimento ao segurador, até ao dia 15 de cada 

mês, do “teor das declarações do seu pessoal remetidas à Segurança Social, relativas 

às retribuições pagas no mês anterior, devendo ser mencionada a totalidade das 

remunerações previstas na lei como integrando a retribuição para efeito de cálculo 

da reparação por acidente de trabalho, devendo ainda ser indicados os praticantes, 

os aprendizes e os estagiários” [alínea a) do n.º 1 da cláusula 24.ª do Anexo à Norma 

Regulamentar n.º 1/2009-R].
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Por sua vez, o n.º 1 da Condição Especial 01 da mesma Norma Regulamentar prevê o 

seguinte:

“Nos termos desta condição especial, e de acordo com o disposto na alínea b) da 

cláusula 5.ª das condições gerais, estão cobertos pelo contrato os trabalhadores ao 

serviço do tomador do seguro na unidade produtiva identifi cada nas condições 

particulares, de acordo com as folhas de retribuições periodicamente enviadas ao 

segurador nos termos da alínea a) do n.º 1 da cláusula 24.ª das condições gerais”.

5.4.3 Seguro de saúde

Exemplo 5

O tomador do seguro entregou proposta de contratação de seguro de saúde e decorreram 

30 dias sem que o segurador tenha enviado os documentos da apólice. 

Apreciação

Em regra, o silêncio não vale como declaração negocial (artigo 218.º do Código Civil). 

Contudo, a lei estabeleceu uma excepção no que diz respeito à celebração de um 

contrato de seguro.

Assim, em caso de silêncio do segurador, o contrato de seguro individual em que 

o tomador seja uma pessoa singular tem-se por concluído nos termos propostos 

decorrido o prazo de 14 dias contado da recepção da proposta [n.º 1 do artigo 27.º do 

Regime Jurídico do Contrato de Seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, 

de 16 de Abril]. 

A proposta deverá ser apresentada em impresso do próprio segurador, devidamente 

preenchido, acompanhado dos documentos que aquele tenha indicado como 

necessários e entregado ou recebido no local indicado pelo segurador (segunda 

parte do artigo acima referido).

O segurador pode escusar-se à aplicação deste regime, caso demonstre que não 

celebraria, em caso algum, um contrato com as características da proposta (n.º 4 do 

artigo 27.º do RJCS).

A apólice deve ser entregue ao tomador do seguro no momento da celebração do 

contrato.

Quando não seja possível entregar a apólice no momento da celebração, o segurador 

deve proceder ao seu envio no prazo de 14 dias após a contratação, salvo existindo 

motivo justifi cado que o impeça (n.º 1 do artigo 34.º do RJCS).

Antes da entrega da apólice só são oponíveis ao tomador do seguro as cláusulas 

que constem de documento escrito por ele assinado ou que lhe tenham sido 

anteriormente entregues (n.º 4 do artigo acima referido) e após a entrega da apólice 

só lhe são oponíveis as cláusulas que dela constem.

Decorrido o prazo em que apólice deva ser entregue e enquanto o não for, o tomador 

do seguro tem direito a resolver o contrato, com direito à devolução da totalidade do 

prémio pago (n.º 6 do mesmo artigo).
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5.5 Reclamações apreciadas pelos provedores dos participantes e 

benefi ciários dos fundos de pensões e recomendações emitidas

5.5.1 Considerações gerais

A figura do provedor dos participantes e beneficiários, estrutura de governação dos fundos 

de pensões, foi introduzida no ordenamento jurídico português com a entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro (cfr. artigo 54.º, complementado pelas disposições que 

o concretizam, na Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio3).

Nos termos do n.º 6 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro e do artigo 38.º 

da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, as recomendações emitidas pelo provedor 

são objecto de divulgação, com periodicidade anual, através de um dos seguintes meios: 

(i) sítio do ISP na Internet (do qual constará a hiperligação para o sítio onde as recomendações 

são publicitadas, a comunicar pelas entidades gestoras, sempre que o sejam noutros locais); 

(ii) sítio da entidade gestora na Internet (ou, se esta não dispuser de sítio autónomo, em área 

expressamente reservada e devidamente assinalada em sítio institucional de grupo empresarial 

do qual a entidade faça parte); ou (iii) sítio na Internet da associação de entidades gestoras de 

fundos de pensões, caso o provedor seja nomeado por esta.

No sítio do ISP na Internet, em secção dedicada ao provedor dos participantes e dos beneficiários, 

encontram-se reunidos os contactos dos provedores das entidades gestoras e, bem assim, as 

recomendações reportadas e que se referem aos anos de 2007 a 2010. 

5.5.2 Apresentação e análise dos dados referentes às recomendações 

A título preliminar, convirá destacar que as recomendações reportadas ao ISP entre 2007 e 

2010 dizem respeito às que foram emitidas pelo provedor dos participantes e beneficiários 

designado pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios 

(APFIPP) – abrangendo nove entidades gestoras, uma das quais não Associada da APFIPP 

e que corresponde a empresa de seguros4 –, sendo de concluir que não foram formuladas 

recomendações, no período em referência, por parte dos demais provedores instituídos.

Gráfico 5.14 Número de recomendações por entidade gestora
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3 Publicada no Diário da República n.º 44, 2.ª série, de 03.03.2008.

4 Note-se que o peso dos montantes geridos pelas entidades gestoras em apreço é de, aproximadamente, 88,4% dos montantes geridos no que respeita ao 

universo de fundos abertos com adesões colectivas/individuais e, exclusivamente, com adesões individuais.  
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O gráfico 5.22 anterior ilustra o número de recomendações emitidas pelo provedor designado 

pela APFIPP. Cerca de seis entidades gestoras (entre nove) foram destinatárias de recomendações 

no período em referência.

Gráfico 5.15 Objecto da recomendação
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Ponderados os motivos das reclamações apresentadas por participantes ou beneficiários, 

identifica-se, no gráfico anterior, o conjunto de fundamentos que estiveram na base do elenco 

de recomendações efectuadas entre 2007 e 2010. Mantêm-se os motivos que dão origem a 

reclamações nesta sede. A saber: (i) falta de informação sobre os direitos relacionados com o 

pagamento dos benefícios; (ii) procedimentos de reembolso e (iii) comissões de transferência. 

Gráfico 5.16 Posição da entidade gestora
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Através dos dados apresentados no gráfico 5.16, verifica-se que, em 2010, as entidades gestoras 

acataram, em todas as situações, integralmente as recomendações formuladas pelo provedor.

Quanto aos três casos em que se registou o não acolhimento das recomendações produzidas 

pelo provedor, os operadores em apreço haviam referido, ainda assim, que o teor da reclamação 

e a intervenção do provedor representaram uma oportunidade de reflexão sobre a avaliação 

dos procedimentos implementados (no contexto da ponderação da respectiva reorganização), 

ou que os factos alegados na reclamação sub judice e que fundamentaram a recomendação do 

provedor não correspondem à leitura que o operador efectuou relativamente aos mesmos.
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5.6 Gestão de reclamações por parte das empresas de seguros e 

respectivos provedores do cliente

Nos termos do artigo 131.º-D do regime jurídico de acesso e exercício da actividade seguradora 

e resseguradora (RJAS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril5, as empresas 

de seguros devem instituir uma função autónoma responsável pela gestão de reclamações 

que constitua um ponto centralizado de recepção e resposta. Paralelamente, esta disposição 

estabelece os princípios indispensáveis ao bom funcionamento desta estrutura. Por seu turno, o 

artigo 131.º-E daquele regime, fixa o dever de designação de um provedor do cliente por parte 

das empresas de seguros. 

O provedor do cliente, no contexto do sistema global de gestão de reclamações, representa 

uma segunda instância de apreciação das reclamações efectuadas por tomadores de seguros, 

segurados e beneficiários e terceiros lesados. Podem ser remetidas ao provedor as reclamações a 

que a empresa de seguros não tenha respondido no prazo máximo de 20 dias após a respectiva 

recepção ou, na hipótese de ter sido formulada uma resposta por esta no prazo fixado, o 

reclamante discorde do seu sentido. Importa ainda acrescentar que são ressalvados os casos que 

sejam de especial complexidade, relativamente aos quais o referido prazo máximo é prorrogado 

para 30 dias. 

Já a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, veio fixar os princípios a observar pelas 

empresas de seguros na operacionalização dos referidos deveres, permitindo que estas adoptem 

soluções adequadas à dimensão e estrutura interna e, também, que optem pelo modelo 

organizacional que melhor se adequa às exigências decorrentes da natureza e complexidade das 

respectivas operações.

Assim, nos termos do artigo 21.º deste normativo, as empresas de seguros devem remeter ao 

ISP, até ao final do mês de Fevereiro e para efeitos de supervisão da conduta de mercado, um 

relatório relativo à gestão de reclamações com referência ao exercício económico anterior (cfr. a 

referência a este regime no capítulo 1 Actividade Regulatória). Estabelece ainda a referida Norma 

Regulamentar que o relatório em apreço deve incluir não apenas elementos de índole estatística, 

mas também elementos de índole quantitativa, nomeadamente, as conclusões extraídas do 

processo de gestão de reclamações, assim como as medidas implementadas ou a implementar 

por parte da empresa de seguros na sequência da análise efectuada. 

Através da Circular n.º 8/2010, de 27 de Maio, referente a esta matéria, o ISP divulgou o modelo 

de informação a observar pelos operadores no que concerne ao reporte de dados de natureza 

estatística e que foi utilizado pela primeira vez em 2011 para efeitos de reporte das reclamações 

recebidas em 2010.

5.6.1 Medidas implementadas

A análise preliminar dos elementos de índole qualitativa possibilita a identificação do conjunto 

das medidas implementadas pelas empresas de seguros em reflexo do processo de tratamento 

das reclamações.

5 Em concreto, estas disposições foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, que republicou o regime geral de acesso e exercício à 

actividade seguradora e resseguradora, atendendo às alterações motivadas pela transposição para o ordenamento jurídico nacional da Directiva n.º 2005/68/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro (publicada no JO L 323 de 9.12.2005, pág. 1 e ss.), sobre o resseguro, e, sobretudo, aos 

ajustamentos decorrentes da revisão pontual das matérias relativas ao sistema de governo e à conduta de mercado. 
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Procedimentos de gestão de reclamações

Diversas empresas de seguros atestam ter implementado medidas de revisão e normalização 

de procedimentos no âmbito do tratamento e seguimento das reclamações e dos processos de 

disponibilização da informação sobre sinistros. 

Destaca-se, igualmente, que alguns operadores afirmam ter promovido actualizações nas suas 

aplicações informáticas de gestão de reclamações, bem como nos serviços de atendimento 

telefónico e recepção de reclamações. A título de exemplo, refira-se que vários afirmam ter 

investido no alargamento dos canais de recepção de reclamação alternativos ao contacto 

telefónico, como o correio electrónico, o fax e o correio postal. 

No mesmo sentido, uma empresa de seguros indica que foram incluídas alterações nos guiões e 

conteúdos de suporte, de modo a simplificar o processo de comunicação. Outro operador refere 

a criação de um serviço de mensagens de texto (Short Message Service, SMS) para informação ao 

cliente em diversas fases do processo. 

No campo específico das melhorias nas aplicações informáticas, um operador realça a criação 

de uma área dedicada ao “Apoio ao cliente” no respectivo sítio na Internet, enquanto outro 

procedeu à centralização da informação num único sistema informático com acesso digital à 

documentação relativa ao processo de sinistro, procurando promover uma maior eficiência/eficácia 

na regularização dos mesmos. 

Importa acrescentar que algumas empresas de seguros verificaram que parte significativa das 

reclamações apresentadas dizia respeito a atrasos no pagamento, devido a questões de natureza 

informática, tendo tal conclusão impulsionado a decisão de implementar melhorias no sistema 

informático. 

Ainda no contexto da melhoria de procedimentos, um operador afirma que, atendendo a que, 

no seu caso, as reclamações diziam maioritariamente respeito à gestão de sinistros e à assistência 

em viagem, instituiu um controlo de qualidade adicional antes da remessa da carta de resposta 

ao cliente. Merece destaque, a este propósito, a medida implementada por um segurador 

relativamente a todos os processos de reclamação concluídos em sentido total ou parcialmente 

favorável ao cliente, remeter “notas de inconformidade” para as áreas responsáveis, com vista ao 

desencadeamento de uma reflexão interna sobre a qualidade dos procedimentos em curso e de 

modo a aferir da sua adequação às necessidades dos clientes.

Ao nível da reorganização interna, uma empresa de seguros introduziu melhorias na equipa de 

gestão de reclamações, especialmente no processo de acompanhamento e feedback do estado 

de resolução junto do reclamante, visando contribuir para o melhoramento da gestão dos 

processos pendentes. 

Por último, cumpre acrescentar que algumas empresas de seguros, face à análise das reclamações 

recebidas, decidiram reforçar as equipas de colaboradores, tanto na área de atendimento, quanto 

na de gestão de sinistros. Ainda neste âmbito, duas empresas de seguros referem que, tendo 

em conta a maior necessidade de apoio jurídico à gestão de processos de sinistro, procederam 

à contratação de juristas para o desempenho de funções de aconselhamento e apoio, quer na 

gestão de reclamações, quer na definição de responsabilidades.
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Prazos

Neste contexto, é importante referir que algumas empresas de seguros implementaram medidas 

tendo em vista a manutenção dos actuais tempos médios de resposta às reclamações. Por outro 

lado, um número considerável de operadores refere ter adoptado medidas relacionadas com a 

redução e agilização dos prazos de resposta à reclamação. 

Destaca-se, a título de exemplo, o estabelecimento de prazos rigorosos para a resposta às 

reclamações, bem como o aumento do controlo e da visibilidade de métricas nos tempos de 

resposta. 

Um operador dá ainda nota da elaboração de uma carta-tipo que é enviada ao reclamante e 

da qual consta a data de recepção da reclamação, o prazo de resposta, a justificação legal e 

regulamentar desse prazo e a informação de que a resposta será dada com a maior brevidade 

possível. 

Outra empresa de seguros optou por definir um tempo de resposta ao cliente de 48 horas, 

aplicável a todas as reclamações, independentemente de terem sido recebidas por escrito ou 

por telefone.

Relativamente ao cumprimento de prazos, algumas empresas de seguros disponibilizaram, via 

sítio na Internet, o acesso ao ciclo de vida dos processos em curso, quer para segurados, quer 

para terceiros. Um operador acrescenta que o acesso a estes conteúdos permitirá a visualização 

das etapas do tratamento e da regularização de um sinistro, além de possibilitar ao lesado a 

apresentação de pedidos / solicitações directamente ao respectivo gestor de sinistros.

Informação a prestar pelo segurador e formação interna

Grande parte das medidas implementadas pelas empresas de seguros nestes dois vectores 

assumiu como ponto de partida a conclusão de que um número significativo das questões 

suscitadas pelos reclamantes se prende com um desconhecimento das características e do 

funcionamento dos produtos contratados, nomeadamente, ao nível dos critérios de elegibilidade 

e das exclusões das coberturas das apólices contratadas. 

Neste sentido, algumas empresas de seguros informam ter procedido a diversas reuniões entre 

os seus colaboradores responsáveis pela subscrição e mediadores de seguros com os quais 

operam, por forma a promover o cabal cumprimento dos deveres de informação pré-contratual 

e de esclarecimento.

A implementação de melhorias na comunicação com os clientes foi, de igual forma, promovida 

através da realização de acções de formação interna desenvolvidas no seio de algumas empresas 

de seguros. 

Estas formações incidiram, num conjunto alargado de situações, nas áreas reputadas como mais 

críticas pelos operadores, como é o caso do seguro automóvel e do seguro de saúde. Nalguns 

casos, é referido que se procurou centrar as acções formativas na unificação e sistematização 

da informação a prestar aos clientes e terceiros lesados. Algumas empresas de seguros indicam 

realizar com frequência estas acções de formação junto das suas equipas. 
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Monitorização e supervisão da publicidade

6.1. Considerações iniciais

Na qualidade de autoridade competente em sede de regulação e de supervisão do sector 

segurador e dos fundos de pensões e sem prejuízo das competências legalmente atribuídas a 

outras entidades, inclui-se, no elenco de atribuições do ISP, fiscalizar o cumprimento do regime 

aplicável em matéria de publicidade. Assim, nos termos do artigo 2.º da Norma Regulamentar 

n.º 3/2010-R, de 18 de Março, integram o conjunto de operadores sujeitos à supervisão: as 

empresas de seguros, os mediadores e as entidades gestoras de fundos de pensões1.

Desde logo, refira-se que o ISP recorre a um mecanismo de monitorização sistemática da 

publicidade2 divulgada através de televisão, rádio, imprensa e cartazes, associado a procedimentos 

internos que permitem a análise dos anúncios recebidos diariamente, com vista à apreciação 

do material publicitário difundido pelas entidades supervisionadas, à luz das regras legais e 

regulamentares em vigor. 

Neste contexto, cumpre destacar que, em simultâneo com o exame do material publicitário, têm 

vindo a ser aperfeiçoados os instrumentos de classificação e registo de dados. Salienta-se a relevância 

do reforço destas ferramentas, na medida em que, com carácter sistemático e partindo de critérios 

de classificação unitários, possibilitam a obtenção de informação estatística fiel e completa sobre 

esta realidade. Por outro lado, para além de uma perspectiva objectiva e abrangente, a facilidade 

de aceder ao histórico dos resultados do estudo dos elementos em apreço contribui para a 

harmonização de critérios de análise da publicidade na área dos seguros e fundos de pensões.

6.2 Apresentação de elementos estatísticos e respectiva apreciação 

6.2.1 Dados gerais sobre a publicidade monitorizada 

O quadro 6.1 reflecte a evolução da actividade de monitorização de material publicitário 

difundido no quadro das competências do ISP neste domínio. Deste modo, na comparação com 

a estatística relativa a 2009 e a 2010, apura-se que o número de anúncios apreciados aumentou 

24,2%. 

Quadro 6.1 Evolução dos anúncios monitorizados (2009-2010)

2010 2009 Variação

533 429 24,2%

Em seguida, são examinados os dados relacionados com a publicidade efectuada no sector 

segurador e dos fundos de pensões em 2010, segmentando-se a análise em duas partes. Em 

primeiro lugar, alude-se à repartição em função do tipo de anúncio e do tipo de seguro em 

causa e, subsequentemente, atende-se à classificação que tem em conta a referência principal, 

ou acessória, a seguros e fundos de pensões.

1 Nos termos do regime jurídico aplicável (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, com as alterações que lhe foram subsequentemente 

introduzidas), sociedades gestoras de fundos de pensões ou empresas de seguros autorizadas a explorar o ramo Vida e que possuam estabelecimento em 

Portugal (cfr. n.º 1 do artigo 32.º daquele diploma).

2 É de salientar que o sistema de monitorização da publicidade contempla um registo de dados que assenta numa “Matriz de Classifi cação da Publicidade 

Monitorizada”, a par de uma “Matriz de Classifi cação de Irregularidades”.
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6.2.1.1 Análise da publicidade em função do tipo de anúncio e do tipo de 

seguro/fundo de pensões 

No que concerne aos critérios subjacentes à classificação adoptada, descrevem-se as principais 

categorias utilizadas:

– Não Vida: compreende seguros dos ramos Não Vida, divididos pelas subcategorias 

apresentadas no quadro 6.2;

– Vida: respeita a seguros ou operações do ramo Vida, individualizados nas subcategorias 

anteriormente mencionadas, sendo de ressalvar a natureza específi ca dos anúncios 

relativos a fundos de pensões e a PPR/E.

No que diz respeito à forma de apresentação de elementos quantitativos, cumpre realçar a 

opção de enquadrar os dados referentes aos anúncios relativos à actividade de gestão de 

fundos de pensões (no âmbito do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro3), meramente 

para este efeito, na rubrica Operações de gestão de fundos colectivos de reforma. Esta opção 

justifica-se pelo número relativamente reduzido de acções publicitárias promovidas no 

campo dos produtos de pensões que se inserem na competência do ISP4. Por outro lado, 

sobressai ainda a integração da subcategoria PPR/E na área Vida, pese embora estes produtos 

(planos de poupança-reforma/educação) poderem ser constituídos sob diversas formas, nos 

termos do regime jurídico aplicável (i.e., contrato de seguro, fundo de pensões ou fundo de 

investimento5).

– Mistos: corresponde a acções publicitárias alusivas a mais do que um ramo, tipo ou 

modalidade de seguro;

– Institucional: engloba a publicidade relativa à actividade desenvolvida pelos operadores 

(a saber, empresas de seguros, mediadores de seguros e sociedades gestoras de fundos 

de pensões) e que não se refere a produtos ou serviços determinados; 

– Patrocínio: integra a publicidade respeitante a anúncios em que a entidade 

supervisionada assume a qualidade de patrocinadora de um programa ou evento.

O quadro 6.2 e o gráfico 6.1 traduzem a distribuição do material publicitário recebido e 

analisado no âmbito do sistema de monitorização da publicidade pela repartição previamente 

elencada. 

3 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro.

4 Com efeito, em virtude da transferência legal e parcial de competências, do ISP para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ocorrida em 

2007, foram atribuídas a esta última autoridade de supervisão atribuições específi cas no que concerne à regulação e à supervisão de deveres de conduta 

relativos aos contratos de adesão individual a fundos de pensões abertos.

5 Em concreto, dispõe o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 125/2009, de 22 de Maio, que os fundos de 

poupança podem assumir “a forma de fundo de investimento mobiliário, de fundo de pensões ou, equiparadamente, de fundo autónomo de uma modalidade de 

seguro do ramo «Vida»”.
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Quadro 6.2 Distribuição de anúncios publicitários em função do tipo de anúncio e do tipo de seguro/fundo de 

pensões

 N.º %

Não Vida 346 64,9%

Seguro automóvel 147 27,6%

Seguro de acidentes pessoais 78 14,6%

Seguro de saúde 50 9,4%

Seguro perdas pecuniárias 35 6,6%

Seguro de incêndio e outros danos 12 2,3%

Seguro marítimo 8 1,5%

Seguro de responsabilidade civil 7 1,3%

Seguro financeiro (crédito e caução) 6 1,1%

Seguro assistência 2 0,4%

Seguro de acidentes de trabalho 1 0,2%

Vida 67 12,6%

PPR/E (fundos de pensões/seguro) 52 9,8%

Seguro de vida 13 2,4%

Operações de gestão de fundos colectivos de reforma (ou fundos de pensões) 2 0,4%

Mistos 28 5,3%

Institucional 58 10,9%

Patrocínio 34 6,4%

Total geral 533 100,0%

Gráfico 6.1 Distribuição de anúncios publicitários em função do tipo de anúncio 

Não Vida
65% 

Vida
13%

Institucional
11%

Patrocínio
6%

Mistos
5%
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O conjunto de elementos estatísticos anteriores compreende o total de anúncios recebidos que 

integram o âmbito de supervisão do ISP. Da análise desses elementos, apura-se que os anúncios 

respeitantes aos produtos e serviços das categorias Não Vida, Vida e Mistos correspondem a cerca 

de 83% (441 anúncios) do universo examinado. 

Os anúncios relativos à publicidade efectuada sem referência específica a produtos ou serviços 

(agrupados em Institucional e Patrocínio) equivalem a, aproximadamente, 17% dos anúncios 

analisados (92). 

Da leitura do quadro e gráfico anteriores, é ainda possível apurar que a maioria dos anúncios a 

produtos ou serviços comercializados se integram na categoria Não Vida, perfazendo um total 

de 346 anúncios. Seguem-se 67 anúncios que se inserem em Vida e, finalmente, 28 anúncios 

referentes à classificação Mistos.

No que respeita à distribuição do material publicitário sem referência específica a produtos ou 

serviços, 58 anúncios assumiram a natureza Institucional, e 34 a Patrocínio.

6.2.1.2 Análise da monitorização da publicidade em função da referência 

principal ou acessória a seguros e fundos de pensões

Paralelamente à qualificação por tipo de anúncio e por tipo de produto, é feita a classificação 

de todos os anúncios publicitários em função de estes efectuarem uma referência principal ou 

acessória a seguros e fundos de pensões. 

Deste modo, os critérios subjacentes às categorias adoptadas são os seguintes:

– Referência principal a seguros/fundos de pensões: quando os produtos ou serviços de 

seguros e fundos de pensões surgem publicitados, nos anúncios em causa, a título 

principal;

– Referência acessória a seguros/fundos de pensões: sempre que, no material publicitário, 

os produtos ou serviços de seguros e 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).

Nos anúncios com referência principal a seguros e fundos de pensões, apenas poderão revestir 

a natureza de anunciantes as empresas de seguros, os mediadores e as sociedades gestoras de 

fundos de pensões legalmente autorizadas para o exercício da respectiva actividade.

Tratando-se de anúncios com referência secundária a seguros e fundos de pensões, a publicidade 

é promovida por entidades de natureza diversa (como, por exemplo, agências de viagens). Pode, 

ainda, ocorrer que os anúncios sejam impulsionados por outras entidades de cariz financeiro, 

inscritas como mediadores de seguros, que anunciam produtos ou serviços de seguros e fundos 

de pensões acessoriamente a outros produtos financeiros que comercializem a título principal 

(e.g., instituições bancárias). 

O gráfico seguinte traduz o total de anúncios examinado pelo ISP, distribuídos pelas categorias 

Referência principal a seguros/fundos de pensões e Referência acessória a seguros/fundos de pensões.
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Gráfico 6.2  Distribuição de anúncios publicitários em função da referência principal ou acessória a seguros e Fundos 

de pensões

Referência principal
a seguros/fundos de pensões

65%    

Referência acessória
a seguros/fundos de pensões

35%    

Desta forma, é de realçar que predomina o material publicitário com referência principal a seguros 

e fundos de pensões (345), enquanto os anúncios com referência acessória a seguros e fundos de 

pensões correspondem a 188.

Quadro 6.3 Distribuição de anúncios publicitários com referência principal a seguros e fundos de pensões em 

função do tipo de anúncio e tipo de seguro/fundo de pensões

 N.º %

Não Vida 190 55,1%

Seguro automóvel 109 31,6%

Seguro de saúde 50 14,5%

Seguro de incêndio e outros danos 11 3,2%

Seguro marítimo 7 2,0%

Seguro de acidentes pessoais 6 1,7%

Seguro de responsabilidade civil 4 1,2%

Seguro financeiro (crédito e caução) 2 0,6%

Seguro de acidentes de trabalho 1 0,3%

Vida 47 13,6%

PPR/E (fundos de pensões/seguro) 34 9,9%

Seguro de vida 11 3,2%

Operações de gestão de fundos colectivos de reforma (ou fundos de pensões) 2 0,6%

Mistos 16 4,6%

Institucional 58 16,8%

Patrocínio 34 9,9%

Total geral 345 100,0%

No que concerne à publicidade realizada com referência principal a seguros e fundos de pensões, 

os anúncios respeitantes aos produtos ou serviços comercializados no âmbito Não Vida, Vida 

e Mistos totalizam 73% (perfazendo 253). Já os anúncios relativos à publicidade efectuada sem 

referência específica a produtos ou serviços (Institucional e Patrocínio) equivalem a 27% (92 

anúncios) do universo examinado. 
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A maioria dos anúncios a produtos ou serviços comercializados no quadro das competências do 
ISP integram-se na categoria Não Vida, perfazendo um total de 190 anúncios (55%). Por sua vez, 
correspondem à categoria Vida 47 anúncios (14%), enquanto 16 são relativos à categoria Mistos 
(5%).

Nos seguros dos ramos Não Vida, distingue-se o Seguro automóvel, com 109 anúncios (32%) e o 
Seguro de saúde, com 50 anúncios (15%). No ramo Vida, sobressaem os anúncios relativos a PPR/E 

(fundos de pensões/seguro) com um total de 34 anúncios (10%), seguidos dos relativos ao Seguro 

de vida com 11 anúncios (3%).

Quando comparado o universo dos anúncios monitorizados pelo ISP (533), com os que contêm 
referência principal a seguros e fundos de pensões (65% daqueles), verifica-se que existe uma 
tendência idêntica em termos de distribuição, mais precisamente no que toca ao tipo de anúncio 
em causa, isto é, predomina a publicidade no quadro Não Vida, seguida de Vida, e, por fim, 
Mistos. Este padrão também é confirmado pela distribuição relativa aos anúncios com referência 
acessória a seguros e fundos de pensões, tal como comprovam os elementos apresentados no 
quadro seguinte.

Quadro 6.4 Distribuição de anúncios publicitários com referência acessória a seguros e fundos de pensões em 
função do tipo de anúncio e tipo de seguro/fundo de pensões

 N.º %

Não Vida 156 83,0%

Seguro de acidentes pessoais 72 38,3%

Seguro automóvel 38 20,2%

Seguro perdas pecuniárias 35 18,6%

Seguro financeiro (crédito e caução) 4 2,1%

Seguro de responsabilidade civil 3 1,6%

Seguro assistência 2 1,1%

Seguro marítimo 1 0,5%

Seguro de incêndio e outros danos 1 0,5%

Vida 20 10,6%

PPR/E (fundos de pensões/seguro) 18 9,6%

Seguro de vida 2 1,1%

Mistos 12 6,4%

Total geral 188 100,0%

A publicidade com referência acessória a seguros e fundos de pensões pode ser classificada em 
Não Vida, Vida e Mistos, na medida em que as categorias Patrocínio e Institucional não são 
susceptíveis de utilização neste âmbito, porquanto estes casos não envolvem, por definição, 
publicidade relativa à actividade desenvolvida pelos operadores ou anúncios em que a entidade 
supervisionada surge como patrocinadora de um programa ou evento.

Atenta a distribuição do tipo de produto/serviço nos ramos Não Vida, conclui-se que o seguro de 

acidentes pessoais ocupa o primeiro lugar, com 72 anúncios, seguido do seguro automóvel, com 
38. No âmbito do material publicitário com referência principal a seguros e fundos de pensões, é 
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o seguro automóvel o destinatário de mais anúncios, ao passo que, no que concerne à publicidade 
com referência acessória a seguros e fundos de pensões, é o seguro de acidentes pessoais que 
concentra mais anúncios.

No que concerne aos anúncios do ramo Vida, a categoria mais visada é o PPR/E (Fundos de 

pensões/seguro) com 18 anúncios, seguido de seguro de vida, que regista 2 anúncios.

6.2.2 Dados sobre a identifi cação de situações irregulares   

6.2.2.1 Considerações gerais

No âmbito da monitorização da publicidade pelo ISP, importa distinguir dois períodos, separados 
pela entrada em vigor da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março. 

Assim, entre 1 de Janeiro e 18 de Junho de 20106, a monitorização da publicidade foi realizada 
tendo por base o ordenamento jurídico vigente nessa altura, de que se destaca o Código da 
Publicidade7, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 
26 de Março. Deste diploma, que estabelece o regime aplicável às práticas comerciais desleais das 
empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes, durante ou após uma transacção 
comercial relativa a um bem ou serviço, resultam ajustamentos significativos ao Código da 
Publicidade, por exemplo, no âmbito da publicidade enganosa.

A partir de 18 de Junho de 2010, cumpre ressaltar as exigências que decorrem da entrada em vigor 
da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, quer no que diz respeito à identificação de 
anunciantes, operadores, produtos e serviços, quer no que diz respeito ao elenco de informações 
obrigatórias. 

Por outro lado, importa salientar que a classificação estatística é baseada num conjunto de 
pressupostos. Entre estes, sublinham-se o facto de ser considerado não apenas cada anúncio, 
mas também a campanha publicitária em que o mesmo se integre ou a circunstância de, num 
anúncio, poder existir mais do que um operador (e de natureza diferente; e.g. empresa de 
seguros/mediador) envolvido na qualidade de anunciante.

À data da entrada em vigor das novas regras em matéria de publicidade no sector segurador e 
dos fundos de pensões, verifica-se que o mercado ainda não havia assimilado integralmente as 
consequências do normativo recente, nomeadamente, no que diz respeito ao cumprimento dos 
requisitos formais de identificação, o que originou um número significativo de casos que não 
observavam os requisitos exigidos. 

6.2.2.2 Distribuição de campanhas, número de anúncios e situações 

irregulares por meses 

No que diz respeito aos dados constantes do quadro 6.5, é de salientar a identificação de 187 
situações irregulares em 2010, que correspondem a 84 anúncios, difundidos no âmbito de 56 
campanhas publicitárias. A este respeito, assinala-se que a ponderação do elemento “campanha” 
para fins estatísticos releva na medida em que é usual, no quadro de cada uma, a concepção e 
produção de vários anúncios para os diferentes meios (e.g., televisão, rádio, imprensa e cartazes). 

6 Data de entrada em vigor da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, nos termos do respectivo artigo 20.º.
7 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, com outras alterações que lhe foram subsequentemente introduzidas.
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Nesse sentido, poderá verificar-se a desconformidade com um determinado requisito legal e/ou 
regulamentar em todos os anúncios divulgados numa só campanha, motivando a contabilização 
como mais do que uma situação irregular. 

Quadro 6.5 Distribuição das situações irregulares por meses

Meses

 N.º de 

campanhas  N.º de anúncios

N.º de 

situações 

irregulares

Junho* 1 3 5

Julho 8 16 79

Agosto 8 8 17

Setembro 6 10 11

Outubro 14 21 24

Novembro 10 13 38

Dezembro 9 13 13

Total 56 84 187
*Atendendo à data de entrada em vigor da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março.

6.2.2.3  Distribuição do número de anúncios e irregularidades por tipo de 

seguro/fundo de pensões

Quadro 6.6 Distribuição de anúncios e situações irregulares por tipo de anúncio e tipo de produto/serviço

 
 N.º anúncios N.º de situações 

irregulares 

Não Vida 45 116

Seguro automóvel 19 25

Seguro de acidentes pessoais 4 51

Seguro de incêndio e outros danos 4 14

Seguro de saúde 8 10

Seguro financeiro (crédito e caução) 2 3

Seguro marítimo 5 10

Seguro de responsabilidade civil 2 2

Seguro de acidentes de trabalho 1 1

Vida 12 31

PPR/E (fundos de pensões/seguro) 7 23

Seguro de vida 5 8

Institucional 13 26

Patrocínio 12 12

Mistos 2 2

Total geral 84 187
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No que diz respeito aos dados constantes do quadro 6.6, é possível retirar as seguintes conclusões:

– No seu conjunto, os anúncios com situações irregulares associados ao ramo Vida e aos 
ramos Não Vida totalizam 78,6%;

– Desses, verifi ca-se um maior número de situações que não se conformam com o regime 
jurídico em vigor nos ramos Não Vida (62%), onde também se regista um maior número 
de anúncios, no confronto com os do ramo Vida (16,6%);

– Por outro lado, no quadro dos ramos Não Vida destacam-se os casos irregulares no seguro 
automóvel (25, em 19 anúncios);

– Já no ramo Vida, salientam-se as situações relacionadas com PPR (fundos de pensões/seguro) 
(23, em 7 anúncios).

6.2.2.4 Distribuição de irregularidades por tipo de operador

Gráfico 6.3 Distribuição de situações irregulares por tipo de operador

Empresa de seguros

60% 

Mediador de seguros

40%  

No que diz respeito à distribuição de situações irregulares por operadores, constata-se que 
estas reportam, na sua maioria (112), a empresas de seguros, enquanto as demais (75) a 
mediadores de seguros. Nenhum caso se verifica relativamente a entidades gestoras de fundos 
de pensões.

Sobre esta circunstância, relembre-se a regra geral consagrada na Norma Regulamentar em 
análise sobre a repartição de responsabilidades entre os dois operadores. Com efeito, e sem 
prejuízo das disposições especificamente aplicáveis aos mediadores de seguros (capítulo IV 
do normativo), nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, As empresas de seguros e as entidades gestoras 

de fundos de pensões devem assegurar que os princípios e regras (…) são cumpridos em toda a 

publicidade efectuada à respectiva actividade, independentemente de assumirem, ou não, a posição 

de anunciante, excepto quando não tenham prévio conhecimento da mensagem publicitária 

veiculada.
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6.2.2.5 Distribuição de situações irregulares por matéria

Quadro 6.7 Distribuição de situações irregulares por matéria

Operador
N.º de 

situações 
irregulares

Empresa de seguros 112

Identificação 83

Informações obrigatórias 21

Práticas comerciais desleais 8

Mediador de seguros 75

Informações obrigatórias 36

Identificação 33

Práticas comerciais desleais 6

Total geral 187

Quanto às categorias utilizadas no quadro anterior, cumpre esclarecer o seguinte:

– Sobre a identifi cação do operador, que deve constar de todas as mensagens publicitárias, 

varia consoante a publicidade realizada por empresa de seguros8 ou mediador9. Na 

medida em que os elementos identifi cativos exigidos em relação ao mediador de seguros 

são mais numerosos (em comparação com os aplicáveis à empresa de seguros), um 

incumprimento nesta categoria implica sempre um maior número de casos irregulares 

quando se tratar deste tipo de operador;

– Por seu turno, a categoria Informações obrigatórias subdivide-se em informações da 

empresa de seguros e informações respeitantes ao mediador de seguros. No que se 

refere às primeiras, sobressai, quando aplicável, a menção constante do artigo 12.º da 

Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março10. No caso do mediador de seguros, 

as informações obrigatórias dizem respeito, sobretudo, (i) aos poderes conferidos pela 

empresa de seguros no âmbito da celebração de contratos, (ii) à autorização ou não para 

recebimento de prémios ou (iii) à informação de que o mediador não assume a cobertura 

de riscos. A esta informação mínima acresce a informação que estes operadores devem 

prestar sobre o(s) ramo(s) autorizados e, caso aplicável, a empresa de seguros com quem 

trabalham. Deste modo, também nesta sede, porquanto as exigências de informação são 

mais específi cas e em maior número no caso dos mediadores, um anúncio publicitário 

deste operador que não observe os dispositivos legais e regulamentares nesta matéria, 

caracteriza-se por um número de incumprimentos consideravelmente superior ao de um 

anúncio de uma empresa de seguros;

– Sobre as práticas comerciais desleais, é necessário salientar que dizem respeito a práticas 

consideradas enganosas em matéria de publicidade. Contudo, para que se considere que 

a publicidade analisada integra uma prática comercial desleal não é necessário que induza 

efectivamente em erro os destinatários da mensagem com o intuito de provocar uma 

percepção distorcida sobre a realidade, bastando que a forma como são apresentadas, 

por acção, omissão ou dissimulação, seja susceptível de provocar esse engano.

8 Cfr. artigo 5.º da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março.

9 Cfr. o número 6 do artigo 47.º do regime jurídico da mediação de seguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, com as alterações que lhe 

foram subsequentemente introduzidas e, ainda, artigo 17.º da Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março

10 Ou seja, a menção de que a informação divulgada “Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida”.
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Feitas as observações prévias, e analisando o quadro 6.8, convirá realçar que, no contexto das 

situações irregulares identificadas nos anúncios relativos à empresa de seguros, distinguem-se os 

relativos à Identificação (44%), seguidos dos respeitantes às Informações obrigatórias (11%) e, por 

último, os incumprimentos referentes a Práticas comerciais desleais (4%).  

Acrescente-se, ainda, que, no que concerne à publicidade realizada por mediador, o maior 

número de incumprimentos verifica-se em relação a Informações obrigatórias (19%), seguido de 

falta ou insuficiência de elementos identificativos (quase 18 %) e, finalmente, Práticas comerciais 

desleais (3%).

Assim, e tendo em conta a publicidade realizada pelos dois tipos de operadores no seu conjunto, 

importa assinalar que cerca de 62% das desconformidades detectadas versam sobre a falta 

ou insuficiência da identificação dos operadores, seguindo-se as irregularidades relativas a 

Informações obrigatórias com aproximadamente 30% e, por fim, cerca de 7% dizem respeito a 

práticas comerciais desleais.

6.2.2.6 Distribuição de situações irregulares por tipo de operador

Gráfi co 6.4 Distribuição de situações irregulares por tipo de operador
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Como decorre do gráfico anterior, os casos em que, com maior frequência, a publicidade das 

empresas de seguros se revela desconforme com o regime jurídico aplicável dizem respeito à 

Identificação. No caso dos mediadores, prevalecem as situações irregulares relativas às Informações 

obrigatórias seguidas, de perto, das irregularidades relativas à Identificação.

6.3 Conclusões

A entrada em vigor do novo normativo em matéria de publicidade representou um marco  

importante em 2010. Com efeito, a Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, veio 

completar o regime jurídico específico a que as empresas de seguros, mediadores de seguros e 

entidades gestoras de fundos de pensões devem obedecer (e que concretiza os diplomas legais 

de cariz genérico e/ou sectorial que versam sobre este tema).

Pese embora, numa fase inicial, se registar alguma dificuldade de adaptação dos operadores 

às novas exigências – nomeadamente, no que diz respeito ao acréscimo de requisitos formais 

relativos à identificação e informações adicionais que devem obrigatoriamente constar 

dos anúncios publicitários –, notou-se uma diferença de paradigma após identificação das 

irregularidades à luz do novo enquadramento e intervenção subsequente junto do mercado, no 

sentido de as mesmas serem devidamente corrigidas. 
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Com efeito, é de assinalar a preocupação dos operadores, no decurso do planeamento das 

campanhas projectadas, para que os anúncios que as integram cumprissem os requisitos em 

causa. 

Na verdade, a existência de um período de adaptação a novas regras é comum a quaisquer 

textos legislativos e regulamentares, dado que, numa primeira fase, são frequentes as dúvidas na 

interpretação do normativo com vista à aplicação às especificidades dos casos concretos. 

Importa sublinhar que o processo de supervisão foi orientado no sentido da correcção atempada 

das irregularidades detectadas, com especial enfoque na célere intervenção quanto a situações 

que se caracterizaram pelo maior potencial de impacto negativo para o consumidor.

Para além daquela intervenção, foram ainda aproveitadas todas as oportunidades – designadamente, 

no âmbito dos pedidos de esclarecimento dirigidos ao ISP no seguimento da publicação da Norma 

Regulamentar em apreço – para se sensibilizarem os operadores em relação à necessidade de 

considerar cabalmente os princípios e regras da nova regulamentação em matéria de publicidade, 

no contexto da preparação e desenvolvimento de novas campanhas. 

Esta abordagem contribuiu para que, completada uma fase inicial de vigência da Norma 

Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, tendo os operadores actualmente assimilado as 

regras mais recentes e após clarificação dos contornos das obrigações em apreço, se verifique já 

uma adaptação do mercado aos novos requisitos.

Por fim, haverá que destacar que a monitorização sistemática e a supervisão da publicidade 

contribuem, de um modo decisivo, para a cada vez melhor adaptação aos requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis e, consequentemente, para a manutenção de elevados padrões de 

conduta de mercado neste domínio particularmente relevante.
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capítulo 7

Relacionamento com 
o consumidor de seguros 

e de fundos de pensões
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Relacionamento com o consumidor de seguros e de fundos 

de pensões

7.1 Considerações gerais

Com vista a fomentar e facilitar o contacto com o público, o ISP dispõe de instrumentos específicos 

que concorrem para a promoção da divulgação de conteúdos relevantes na perspectiva dos 

consumidores de seguros e fundos de pensões. Entre estes mecanismos, que visam contribuir 

para uma maior compreensão do funcionamento do mercado, bem como dos produtos e dos 

serviços disponibilizados pelas empresas supervisionadas, salienta-se o Portal do Consumidor de 

Seguros e Fundos de Pensões. 

Paralelamente, o ISP promove outras estruturas e outras formas de relacionamento com os 

consumidores, das quais se destacam: (i) o serviço de atendimento directo, especialmente 

vocacionado para prestar informações e esclarecimentos, por telefone, correio electrónico 

e presencialmente, sobre matérias relacionadas com as áreas supervisionadas; (ii) o serviço 

de prestação de informações sobre beneficiários de seguros de vida, acidentes pessoais e 

operações de capitalização; e (iii) o serviço que assegura a resposta, por escrito, aos pedidos de 

esclarecimentos técnicos apresentados tanto por particulares como por entidades colectivas, 

públicas e privadas.

7.2 Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões

7.2.1 Enquadramento

O Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões (também designado, de forma sintética, 

por “Portal do Consumidor” ou, simplesmente, “Portal”) foi autonomizado pelo ISP em Julho de 

2009, já que antes estava alojado no sítio institucional do ISP na Internet, constituindo um meio 

privilegiado de relacionamento entre esta autoridade de supervisão e os consumidores. 

Através do Portal, o ISP disponibiliza um conjunto de conteúdos relacionados com as áreas 

supervisionadas, além de ferramentas e funcionalidades que procuram dar resposta às 

necessidades mais frequentes dos consumidores.

7.2.2 Principais desenvolvimentos 

No âmbito do compromisso de zelar pela actualização e pelo enriquecimento do Portal do 

Consumidor, o ISP desenvolveu, em 2010, novos conteúdos e novas funcionalidades, e procurou 

aperfeiçoar os existentes. Entre as diversas alterações introduzidas, destacam-se as que a seguir 

se descrevem.

Em primeiro lugar, salienta-se a criação de uma newsletter electrónica, cujo principal objectivo 

é o de informar os utilizadores do Portal sobre as actualizações dos diferentes conteúdos que o 

integram. A newsletter do Portal do Consumidor conta já com um total de 5 656 subscritores e 

é enviada sempre que ocorre qualquer alteração relevante nos conteúdos, o que acontece, em 

regra, duas vezes por semana.
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O consumidor de seguros e fundos de pensões passou também a dispor de uma funcionalidade 

que permite identificar os provedores do cliente e os gestores de reclamações designados pelos 

operadores1, e obter os respectivos contactos.

Na área dos canais temáticos, foram desenvolvidos dois novos temas – o seguro de grupo e o 

seguro por telefone / Internet – incluindo as respectivas respostas às perguntas mais frequentes 

e as correspondentes referências legislativas aplicáveis. Foi ainda inserido um glossário com 

definições dos termos / conceitos mais utilizados, no âmbito do contrato de seguro e dos fundos 

de pensões.

As restantes ferramentas e funcionalidades disponibilizadas através do Portal do Consumidor de 

Seguros e Fundos de Pensões foram também objecto de melhorias gráficas e funcionais, com 

o propósito de facilitar a interacção com os utilizadores. Neste sentido, ocorreram melhorias 

nos formulários que permitem a apresentação de reclamações on-line e o subsequente 

acompanhamento das diferentes etapas da gestão da reclamação, assim como do formulário 

para solicitar esclarecimentos.

No último trimestre de 2010, na sequência da conclusão e respectiva divulgação de um manual 

de apoio ao consumidor, intitulado Guia de Seguros e Fundos de Pensões, foi produzida uma versão 

digital deste documento, a qual se encontra disponível para download, gratuitamente, a partir do 

Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões.

7.2.3 Acessos e consultas ao Portal do Consumidor

7.2.3.1 Dados gerais

Em 2010, o Portal do Consumidor registou um total de 616 981 visitas, o que corresponde a uma 

média diária de 1690 visitas.

Gráfico 7.1 Visitas ao Portal do Consumidor – distribuição mensal
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O número de visitas efectuadas ao Portal do Consumidor corresponde a 40,1% do total de 

acessos registados no sítio institucional do ISP na Internet, conforme ilustra o gráfico 7.2. Dado 

que o Portal foi criado apenas no segundo semestre de 2009, não é possível apresentar valores 

comparativos relativamente à evolução do número de visitas nesta plataforma.

1 Cf. capítulo 1 - “Actividade regulatória” -  do presente Relatório.
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Gráfico 7.2 Visitas ao Portal do Consumidor e ao sítio do ISP na Internet
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7.2.3.2 Caracterização dos visitantes 

Conforme se pode constatar através da leitura do gráfico 7.3, uma parte significativa dos 

utilizadores (57%) efectua visitas regulares ao Portal do Consumidor, enquanto os restantes 43% 

são visitantes novos.

O número médio de páginas visualizadas pelos utilizadores repetidos2 é de 5,40, aumentando 

para 6,15, quando se trata de visitantes novos. Destes elementos, conclui-se que o segmento de 

visitantes novos faz visitas mais extensas e por um período mais longo, em comparação com o 

conjunto de visitantes já familiarizados com o Portal. 

Gráfico 7.3 Novos visitantes vs. visitantes repetidos

57%

43%
Visitantes repetidos

Visitantes novos

7.2.3.3 Conteúdos e serviços específi cos 

O Portal compreende informação abrangente e estruturada, de modo a agregar conteúdos 

e serviços que sirvam os interesses do consumidor de seguros e fundos de pensões. Entre as 

funcionalidades disponíveis, destaca-se a procura de serviços de consulta on-line por parte do 

utilizador (89,81% das páginas visualizadas). Os canais temáticos foram reponsáveis por 6,52% 

das visualizações, enquanto que os formulários de preenchimento on-line ou os que permitem o 

respectivo download motivaram 1,46% dos acessos ao Portal.

2 Considera-se visitante repetido aquele que, em média, nos últimos seis meses, acedeu, pelo menos duas vezes ao portal.
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Quadro 7.1 Conteúdos e serviços do Portal do Consumidor - páginas visualizadas

 N.º % 

Serviços de consulta 3.168.912 89,81%

Canais temáticos 230.221 6,52%

Conteúdos diversos 77.820 2,21%

Formulários, consultas e informações 51.644 1,46%

Total Geral 3.528.597 100,00%

7.2.3.3.1 Serviços de consulta

Os serviços de consulta que registaram maior número de visualizações, em 2010, foram os de 
verificação da existência de seguro automóvel através da matrícula, consulta aos representantes 

para sinistros, centros de informação automóvel e comissões e rendibilidades dos PPR. Estes serviços, 
disponíveis on-line, merecem particular destaque, quer pela resposta célere que asseguram, quer 
pela facilidade de utilização.

Quadro 7.2 Serviços de consulta – páginas visualizadas

N.º %

Consulta de matrícula 3.030.133 95,62%

Representantes de sinistros 72.975 2,30%

Centros de informação automóvel 37.398 1,18%

Comissões e rendibilidades dos PPR 20.482 0,65%

Benefi ciários de seguro de Vida, acidentes pessoais e operações de capitalização 3.257 0,11%

Provedores de clientes 2.681 0,08%

Gestores de reclamações das empresas de seguros 1.986 0,06%

Total Geral 3.168.912 100,00%

7.2.3.3.2 Canais temáticos

Os canais temáticos estão disponíveis sob a forma de separadores com informação sumária 
referente a questões que são colocadas com frequência pelos consumidores. Para além de 
respostas sintéticas, com o intuito de contribuir para a resolução das dúvidas apresentadas, é 
ainda indicado o regime jurídico relevante associado a cada tema.

Em 2010, os conteúdos que integram os canais temáticos do Portal atingiram 230.221 visitas, o 
que representa, em média, 630 por dia.

Nesta sede, convirá sublinhar que o canal “seguro automóvel”, com três subcanais distintos 
(relativos a perguntas & respostas, legislação e operadores autorizados na área do seguro automóvel), 
foi claramente o mais visitado em 2010, registando 84 445 páginas visualizadas, como se pode 
verificar no gráfico seguinte.



Re
la

ci
on

am
en

to
 c

om
 o

 c
on

su
m

id
or

 d
e 

se
gu

ro
s 

e 
de

 fu
nd

os
 d

e 
pe

ns
õe

s

153

Gráfico 7.4 Canais temáticos – páginas visualizadas
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7.2.3.3.3 Formulários, consultas e informações

O acesso às ferramentas que permitem dirigir pedidos de esclarecimento ao ISP, através do Portal, 
bem como apresentar e consultar processos de reclamações, no seu conjunto, registaram 51.644 
visualizações.

Quadro 7.3 Formulários, consultas e informações - páginas visualizadas

 N.º %

Reclamações 33.901 65,64%

Pedidos de esclarecimento 17.743 34,36%

Total Geral 51.644 100,00%

7.2.3.3.4 Conteúdos diversos

Apresentam-se os conteúdos do Portal do consumidor que não se enquadram nos subcapítulos 
anteriores, nomeadamente a página principal do site (54.506 visualizações) seguida das páginas 
de acesso restrito (13.026 visualizações), a visualização de páginas com referência a legislação 
relevante (7.883) e de estatísticas úteis do ponto de vista do consumidor (1.728) tais como, a 
análise sobre as reclamações apresentadas ao ISP.
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Gráfico 7.5 Conteúdos diversos
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7.3. Informações sobre benefi ciários de seguros de vida, acidentes pessoais e 

operações de capitalização

Através da Circular do ISP n.º 5/2008, de 5 de Junho, foram divulgados ao público os procedimentos 
a adoptar para efeitos de acesso à informação sobre contratos de seguro de vida, de acidentes 
pessoais e de operações de capitalização com beneficiários em caso de morte do segurado ou 
do subscritor.

O sistema utilizado assenta na apresentação de um pedido de informação (a realizar em 
formulário próprio, que se encontra disponível no sítio do ISP na Internet, quer na página inicial, 
quer no Portal do Consumidor), acompanhado dos documentos indispensáveis à instrução da 
solicitação. 

O número de pedidos de informação recebidos pelo ISP nesta sede tem vindo a aumentar desde 
a disponibilização deste sistema. Com efeito, enquanto em 2009 se registaram 273 pedidos (em 
confronto com 147, no período de Junho a Dezembro de 2008), este valor subiu para 352, em 
2010, o que representa um acréscimo de 28,9%.

O gráfico 7.6 ilustra a distribuição mensal das solicitações apresentadas junto do ISP, possibilitando 
a comparação entre os últimos dois anos.

Gráfico 7.6 Pedidos de informação sobre benefi ciários de contratos de seguro de vida, de acidentes pessoais e 
operações de capitalização (mensal – 2009 e 2010)
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Já o gráfico 7.7 ilustra o sentido do desfecho dos processos referentes aos pedidos de informação 
efectuados em 2010. Da leitura do gráfico, conclui-se que o encerramento foi positivo em 97 
casos (em que foi realizado o contacto por parte de empresa de seguros junto do requerente) e 
negativo em relação a 255 pedidos.

Gráfico 7.7 Resultados dos pedidos de informação sobre benefi ciários de contratos de seguro de vida, de acidentes 
pessoais e operações de capitalização (anual)

Negativa

255

Positiva
97

A título complementar, apura-se que a percentagem de processos concluídos com sentido 
positivo à pretensão do interessado aumentou significativamente de 2009 para 2010 (em 
concreto, 12,6 %), tal como representado no gráfico 7.8. 

Gráfico 7.8 Resultados dos pedidos de informação sobre benefi ciários de contratos de seguro de vida, de acidentes 
pessoais e operações de capitalização (anual – 2009 e 2010)
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Em 2010, foi aprovada a Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de 14 de Outubro3, que estabelece 
regras sobre a periodicidade, forma e termos de transmissão da informação pelas empresas de 
seguros para efeitos do registo central e da respectiva actualização, bem como sobre a forma e 
os termos de acesso pelos interessados à informação. A mesma Norma institui ainda o modelo 
de certificado de teor dos dados constantes do registo4. A implementação do sistema previsto no 
novo normativo vai implicar a alteração do actual mecanismo.

7.4 Serviço de atendimento ao público e linha verde 

No quadro do relacionamento com o público, o ISP mantém um serviço de atendimento, que 
compreende a componente presencial e a vertente telefónica. Desta forma, o acesso presencial 
tem lugar na sede do ISP, na Avenida da República, n.º 76, 1600-205 Lisboa, todos os dias úteis 
entre as 9 e as 16 horas. Por seu turno, o atendimento telefónico é efectuado através dos números 
800 787 787 (linha informativa) ou (+351) 21 790 31 00.

No essencial, pretende-se com este sistema prestar assistência ao público em geral, na obtenção 
de esclarecimentos referentes ao sector segurador e dos fundos de pensões.

3 Publicada no Diário da República n.º 209, 2.ª série, de 27-10-2010.
4 Cf. capítulo 1 “Actividade Regulatória”.
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Com base nos elementos estatísticos que a seguir se apresentam, é possível avaliar a actividade 

do serviço de atendimento ao público. 

Assim, cumpre referir que, em 2010, o serviço de atendimento registou 73 479 processos, com 

origem quer em contactos telefónicos, quer em contactos presenciais. Este valor corresponde 

a um acréscimo bastante considerável, em comparação com os dados de 2009 e de 2008, 

respectivamente, 66 765 e 60 622 contactos. 

Já quanto ao tipo e à natureza dos utilizadores que recorrem com maior frequência a este serviço 

é conveniente realçar que 76% são pessoas singulares, seguindo-se os operadores (entre estes, 

os contactos dos mediadores de seguros representam quase 22% do universo). Cumpre ainda 

destacar que, desde 2008, a percentagem relativa de contactos encetados por particulares tem 

vindo a diminuir ligeiramente (de 85%, em 2008 para 76%, em 2010). Simultaneamente, constata-se 

que aumentaram os contactos realizados por operadores (aproximadamente 23%, mediadores 

na maioria).

Gráfico 7.9 Serviço de atendimento ao público – distribuição por tipo e natureza do utilizador
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De acordo com o gráfico 7.10, e no que se refere ao tipo de contacto, verifica-se que continua a 

prevalecer o telefónico, já que aproximadamente 82,8 % dos contactos foram concretizados por 

esta via. Por outro lado, regista-se uma ligeira diminuição em relação aos valores dos dois anos 

anteriores (que se situaram na ordem dos 89 %), o que se justifica atendendo à adesão crescente 

ao e-mail enquanto meio de contacto, representando já 9,4% do universo de contactos.

Gráfico 7.10 Serviço de atendimento ao público – distribuição por tipo de contacto

Telefone
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Presencial
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Conforme se pode extrair da leitura do gráfi co 7.11, em 2010, destacam-se, enquanto categoria 

predominante, os contactos relacionados com o Fundo de Garantia Automóvel (28 333), que 

registam um acréscimo acentuado em relação a 2009 (22 599) e a 2008 (19 756).
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Para além das solicitações associadas ao Fundo de Garantia Automóvel, importa sublinhar as 
relativas a empresas de seguros, à mediação de seguros e às bases de dados do ISP, que, porquanto 
concentram um maior número de contactos (respectivamente, 33,4%, 22,4% e 5% do total), serão 
analisadas em pormenor nos gráfi cos 7.12, 7.13 e 7.14.

Gráfico 7.11 Serviço de atendimento ao público – distribuição por assunto
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A análise do gráfi co 7.12 comprova que a larga maioria dos contactos (18 441) relacionados 
com empresas de seguros prende-se com questões relativas a esclarecimentos / legislação / 
regulamentação, no âmbito da actividade seguradora, o que, como atesta o gráfi co 7.13, também 
acontece nos contactos referentes à mediação de seguros (12 352).

Gráfico 7.12 Serviço de atendimento ao público – empresas de seguros
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Gráfico 7.13 Serviço de atendimento ao público – mediação de seguros
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Em relação aos contactos que versaram sobre as bases de dados do ISP, cumpre destacar que a 

maioria diz respeito à base de dados de matrículas (1 747), seguindo-se a categoria de Gestão de 
processos (1 286).

Gráfico 7.14 Serviço de atendimento ao público – bases de dados ISP
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7.5 Resposta a pedidos de esclarecimentos técnicos

Tal como referido anteriormente, e para além das reclamações (cuja análise é realizada no capítulo 

5), o ISP examina e responde aos pedidos de esclarecimentos técnicos que lhe sejam dirigidos e 

que integrem o âmbito do exercício das suas competências. 

Neste quadro, refira-se que, em 2010, o ISP recebeu cerca de 5 005 pedidos de esclarecimentos 

técnicos, o que corresponde a um crescimento de 20% em comparação com 2009 (4 161). 

O gráfico 7.15 revela a respectiva distribuição mensal dos processos abertos relativamente aos 

dois períodos em análise. 

Gráfico 7.15 Processos abertos relativamente a pedidos de esclarecimento (mensal)
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Relativamente às vias de recepção dos pedidos de esclarecimento, como ilustra o gráfico 7.16, 

constata-se que as mais comuns foram o correio postal (2 989) e o e-mail (1 448), seguidos do 

fax (562). Importa ainda destacar que as solicitações foram dirigidas pelos interessados, quer 

mediante a utilização do formulário disponível no Portal do Consumidor / no sítio do ISP na 

Internet, quer no âmbito de contacto telefónico ou do atendimento presencial, embora estas 

com uma expressão menos significativa.
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Gráfico 7.16 Pedidos de esclarecimento encerrados – distribuição por tipo de contacto 
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Por sua vez, da análise do gráfico 7.17, conclui-se que a grande maioria dos pedidos de 

esclarecimento encerrados em 2010 se relacionavam com seguros dos ramos Não Vida (3 144), 

entre os quais se destacam os relativos ao seguro automóvel, que somam aproximadamente 

70% daquele universo. Para além das solicitações referentes ao ramo Vida (1 045), aquelas que 

não reportam a nenhum ramo em particular perfazem 827.

Gráfico 7.17 Pedidos de esclarecimento encerrados – por ramos
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O gráfico 7.18 ilustra a caracterização dos pedidos de esclarecimento quanto à matéria. 

Os esclarecimentos em número mais significativo (cerca de 33%) referiam-se à legislação e 

regulamentação aplicáveis às actividades desenvolvidas sob supervisão do ISP. Seguiram-se os 

pedidos de esclarecimento relacionados com a base de dados de matrículas (aproximadamente 

18,6%) e com a confirmação de existência de seguro (17,6%)..

Gráfico 7.18 Pedidos de esclarecimento encerrados por matérias
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Formação fi nanceira

8.1 Considerações iniciais

A educação e formação financeira do público desempenham um papel cada vez mais importante 

na vida dos cidadãos. De facto, o grau de literacia financeira condiciona as decisões do quotidiano, 

independentemente do nível de complexidade ou impacto da informação em causa. A garantia 

de um padrão ajustado de formação financeira influencia positivamente a tomada de decisão 

esclarecida e o incremento do grau de satisfação relativamente ao mercado e ao sector. Por este 

motivo, o objectivo de contribuir para o reforço da educação financeira no âmbito do sector 

supervisionado tem sido enquadrado pelo ISP na vertente estratégica da respectiva actuação.

Com efeito, a autoridade de supervisão tem desenvolvido várias iniciativas enquadráveis na 

temática da formação financeira, como decorrência do seu Plano Estratégico para o biénio 

2010-20111. 

Este documento, que enquadra a actividade desenvolvida pelo ISP, assume como prioridade 

Promover a compreensão do funcionamento do sector segurador e dos fundos de pensões por parte 
dos consumidores, contribuindo para o reforço da educação financeira e para a criação de uma cultura 
de percepção e mitigação dos riscos por parte dos consumidores e fornecendo aos consumidores 
informação clara, relevante e imparcial sobre os custos, os riscos e os benefícios dos produtos do sector 
segurador e dos fundos de pensões. Adicionalmente, com vista à concretização desse objectivo, 

estabelece-se um conjunto de acções, distinguindo-se as seguintes: 

– Promover a cooperação com instituições dos diferentes níveis de ensino, de forma a 

assegurar a divulgação inloco das várias tipologias de riscos assumidos no quotidiano 

pelos indivíduos e empresas, bem como o papel dos diferentes tipos de seguros na sua 

mitigação;

– Potenciar o conhecimento técnico do sector segurador e dos fundos de pensões junto 

de grupos profi ssionais específi cos;

– Realizar acções de informação genérica sobre os produtos de seguros e fundos de 

pensões e respectivos riscos, em linguagem acessível ao consumidor comum;

– Publicar informação destinada a alertar os consumidores sobre os direitos que lhes 

assistem no âmbito dos regimes da actividade seguradora, da mediação de seguros e 

dos fundos de pensões e sempre que exista um número de reclamações que indicie 

necessidades de esclarecimento sobre o seguro em geral ou sobre ramos específi cos;

– Desenvolver o Portal do Consumidor enquanto plataforma/ferramenta de comunicação 

com o público em geral; 

– Desenvolver iniciativas de colaboração activa com associações de defesa do consumidor.

Em consonância com as orientações estratégicas acima referidas, o ISP intensificou, em 2010, a 

sua actuação tanto ao nível do desenvolvimento e disponibilização de materiais informativos e 

redigidos em linguagem acessível, como no plano da cooperação com estruturas representativas 

dos consumidores e com estabelecimentos de ensino.

1 Note-se que correspondia já a objectivo estratégico do ISP para o período 2007-2009.
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Caberá ainda realçar que o sítio do ISP na Internet e, especificamente, o Portal do Consumidor 

de Seguros e Fundos de Pensões foram também aperfeiçoados no sentido da sua reformulação 

(sobretudo, através da adição de novos conteúdos e funcionalidades).

Finalmente, assume-se que, nesta matéria, apenas uma coordenação de esforços entre diferentes 

intervenientes na sociedade garante uma intervenção eficaz, atento o carácter integrado da 

realidade em apreço. Desta forma, convirá destacar o trabalho que o ISP tem vindo a realizar em 

coordenação com as restantes autoridades de supervisão do sector financeiro.

8.2 Principais desenvolvimentos

8.2.1 Iniciativas do ISP

No período em apreço, e no quadro da produção de materiais de formação financeira no sector 

segurador e de fundos de pensões, destacam-se, entre outras iniciativas, (i) a publicação do Guia 

de Seguros e Fundos de Pensões e (ii) o início dos trabalhos tendentes à edição de uma colecção 

de brochuras temáticas desenvolvidas a partir dos conteúdos que integram o Guia.

8.2.1.1 Guia de Seguros e Fundos de Pensões

Esta publicação tem como principal objectivo contribuir para o esclarecimento do público 

sobre os principais conceitos, tipos de seguro e procedimentos na área dos seguros e fundos de 

pensões, em linguagem simples e acessível.

Para facilitar a sua compreensão, este documento assenta no formato perguntas e respostas, 

contém um glossário com as noções mais relevantes e inclui à margem de cada página breves 

explicações sumárias que visam clarificar os conteúdos. 

O Guia de Seguros e Fundos de Pensões apresenta a seguinte estrutura e teor:

– Contrato de seguro em geral;

– Seguros mais comuns dos ramos Não Vida, nomeadamente, o seguro automóvel, o 

seguro de saúde, o seguro de habitação e o seguro de responsabilidade civil;

– Seguros do ramo Vida, planos de poupança e fundos de pensões;

– Proibições de práticas comerciais desleais e actos de discriminação; 

– Reclamações.

Este documento procura responder de forma clara às questões de índole prática que surgem na 

vida diária, incidindo, em especial, sobre seguros frequentemente celebrados, como o seguro 

automóvel ou outros seguros de grande impacto na vida dos cidadãos, como sejam o seguro 

de saúde ou os associados a produtos de poupança. Por outro lado, o texto aborda situações 

proibidas no ordenamento jurídico, como a discriminação e as práticas comerciais desleais, com 

o intuito de sensibilização para as regras em vigor. Por fim, descrevem-se os mecanismos que 

se encontram disponíveis para o tratamento de reclamações que se justifiquem apresentar no 

contexto da relação com os operadores no mercado.   
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Este Guia foi lançado em Novembro de 2010, no quadro de uma sessão de trabalho que contou 

com a intervenção de várias entidades, públicas e privadas, ligadas ao sector segurador e de 

fundos de pensões e à defesa dos direitos dos consumidores, salientando-se a participação 

da Direcção-Geral do Consumidor, da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos 

Consumidores, e da SEFIN – Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores de Produtos 

Financeiros.

Foi objecto de distribuição gratuita junto de organizações de defesa e apoio aos consumidores, 

nomeadamente a todos os colaboradores dos Centros de Informação Autárquica aos 

Consumidores (CIAC), bem como a escolas e empresas de formação que leccionam conteúdos 

relacionados com seguros e fundos de pensões. Acresce que se encontra disponível para consulta 

e download gratuito no sítio do ISP na Internet, em www.isp.pt.

A publicação em análise foi bem recebida pelo público, dado que, para além de instrumento 

de consulta para apoio às decisões pessoais, reveste particular interesse para alguns grupos 

específicos. Assim, destacam-se, entre estes, os profissionais de seguros, algumas entidades 

directamente vocacionadas para prestar informações aos consumidores, e, ainda, aqueles que 

procuram elementos de suporte para trabalhos ou outras actividades que mantêm em curso nos 

estabelecimentos de ensino que frequentam.

Essa aceitação e procura determinou a necessidade de uma segunda edição.

8.2.1.2 Colecção de brochuras temáticas

Na sequência da publicação do Guia, o ISP decidiu promover o lançamento de uma colecção de 

brochuras informativas sobre os diferentes temas que o integram.

Assim, foram organizados e autonomizados os seguintes conteúdos:

– Contrato de seguro;

– Automóvel;

– Habitação, saúde e responsabilidade civil;

– Seguros do ramo Vida e planos de poupança;

– Fundos de pensões; 

– Resolução de confl itos no sector segurador e de fundos de pensões.

A colecção de brochuras temáticas, cujo processo de produção foi concluído em 2011, 

destina-se ao público e está disponível no Serviço de Atendimento Público do ISP. Acresce que 

as publicações serão distribuídas pelas entidades que nelas revelam maior interesse no contexto 

da respectiva actividade. 
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8.2.1.3 Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões

Para além das recentes iniciativas no âmbito da literacia financeira, haverá que distinguir um 

instrumento essencial no quadro do relacionamento do ISP com o público: o Portal do Consumidor 

de Seguros e Fundos de Pensões. O “Portal do Consumidor” (ou simplesmente “Portal”), como é 

abreviadamente designado, foi autonomizado em 2009 do sítio do ISP na Internet e constitui um 

meio bastante eficaz de divulgação de materiais de formação financeira e de disponibilização de 

informação e serviços na área dos seguros e fundos de pensões.

O Portal tem como principais destinatários não apenas os consumidores, em particular, mas 

também o público em geral. Tendo em conta a diversidade de quem o consulta e das suas 

necessidades, são disponibilizados conteúdos diferenciados, que compreendem desde a 

explicação sintética dos tipos de seguro mais contratados, à divulgação de estudos e publicações 

de nível técnico. 

Um exame dos principais desenvolvimentos ocorridos em 2010 no que se refere ao Portal, 

incluindo uma análise comparativa de indicadores estatísticos entre este e o sítio do ISP na Internet, 

foi já efectuado no capítulo 7. Cabe, no entanto, sublinhar a relevância destes instrumentos como 

veículos privilegiados no contexto da formação financeira. 

Assim, no que diz respeito ao Portal, destacam-se os seguintes conteúdos:

– Perguntas e respostas (nas quais são abordadas questões frequentes, que denotam 

especial interesse prático, relativas a temas seleccionados e acompanhadas da 

fundamentação jurídica e do acesso à legislação de referência), objecto de reformulação 

em 2010;

– Glossário com defi nições dos termos/conceitos mais utilizados no âmbito do contrato de 

seguro e dos fundos de pensões;

– Em relação a cada tipo de seguro, indicação da legislação mais relevante (sobretudo, na 

óptica do consumidor), com hiperligações para os diplomas legais; 

– No âmbito da clássica repartição dos ramos de seguros, elenco das entidades autorizadas 

para o exercício da respectiva actividade;

– Como referido anteriormente, versão digital do Guia de Seguros e Fundos de Pensões; 

– Mecanismo de divulgação de informação sobre as comissões e rendibilidades de 

PPR constituídos sob a forma de contrato de seguro de vida não ligado a fundos de 

investimento (permitindo a comparação entre produtos);  

– Lista de gestores de reclamações dos operadores e de provedores do cliente, bem como 

respectivos contactos;

– Ferramenta de apresentação de pedidos de esclarecimento e reclamações; 

– Hiperligações úteis para sítios de outras entidades na Internet. 
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8.2.1.4 Cooperação com estruturas representativas dos interesses dos 

consumidores  

O ISP co-organiza e participa, com carácter regular, em iniciativas diversas neste domínio (das 

quais sobressaem acções de formação específicas e distribuição de materiais de formação 

financeira), em articulação, designadamente, com entidades de defesa do consumidor.

O ISP, em colaboração com a Direcção-Geral do Consumidor (DGC), realizou uma acção de 

formação sobre seguros e fundos de pensões destinada a colaboradores dos Centros de 

Informação Autárquica aos Consumidores (CIAC).

Nesta acção de formação, que decorreu no edifício-sede do ISP, participaram cerca de 40 

representantes de CIAC de todo o país, tendo sido abordados os temas que mais frequentemente 

os consumidores suscitam aos serviços autárquicos, nomeadamente, os relacionados com o 

seguro automóvel, os seguros habitação (incêndio e multirriscos) e seguros de saúde.

Os CIAC são estruturas  da  iniciativa e responsabilidade das autarquias, no quadro das suas 

competências de prestação de assistência ao consumidor e que recebem o apoio da DGC. É de 

salientar o importante papel que desempenham, na medida em que constituem uma solução 

de proximidade para a obtenção de informação e aconselhamento em  questões de consumo, 

assegurando uma intervenção de mediação na resolução de conflitos.

Deste modo, a formação prestada aos seus colaboradores é considerado um investimento 

especialmente relevante, na medida em que se repercute no atendimento ao consumidor, em 

todo o território nacional. 

8.2.1.5 Cooperação com estabelecimentos de ensino

No que diz respeito à colaboração com estabelecimentos de ensino (a todos os níveis), cumpre 

assinalar que esta foi igualmente reforçada no ano 2010. Através das acções desenvolvidas nesta 

área, pretende o ISP prestar um contributo na promoção de formação financeira de professores, 

alunos e futuros profissionais de seguros, assim como incentivar o estudo e investigação científica 

no sector segurador e dos fundos de pensões. 

8.2.1.5.1 Visitas de escolas

Em 2010, o ISP recebeu vários grupos de alunos de cursos profissionais nas áreas bancária e 

seguradora, provenientes de estabelecimentos de ensino nacionais. Estas iniciativas visam a 

promoção da educação financeira junto de um público mais jovem e pretendem representar um 

auxílio complementar na sua preparação para a vida activa no contexto empresarial.

No âmbito das sessões de trabalho organizadas, os alunos contactam com a realidade do sector 

segurador e dos fundos de pensões, em particular, com as competências e atribuições do ISP 

enquanto autoridade de supervisão e com as metodologias de trabalho utilizadas.

Em 2010, estando patente na sede do ISP a exposição dedicada ao tema A História dos Seguros 
– da Fundação à Modernidade, foi aproveitada a oportunidade para introduzir sinteticamente 

a evolução dos seguros, recorrendo aos documentos expostos e no quadro de uma visita à 

colecção.  
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8.2.1.5.2 Prémios académicos

Na vertente da cooperação com instituições de ensino, o ISP mantém, desde 2007, protocolos 

com várias universidades portuguesas, designadamente o Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG), a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e a Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra (FDUC). No âmbito das parcerias em apreço, foi instituído um prémio 

académico no valor de 2.500 euros para cada Universidade, que pretende servir de estímulo à 

produção de estudos e trabalhos de investigação na área dos seguros e fundos de pensões.

Em 2010, o ISP distinguiu dois estudos académicos, na área do Direito dos Seguros, realizados por 

alunos dos cursos de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra. Finalmente, refira-se que quer os protocolos celebrados, 

quer a informação relativa aos trabalhos académicos distinguidos nos últimos três anos lectivos 

encontram-se disponíveis no sítio do ISP na Internet.

8.2.2 Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)

Reconhecendo a necessidade de abordagem transversal das questões relativas à formação 

financeira, ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), enquanto fórum de 

coordenação nacional da regulação e supervisão do sector financeiro2/3, foi constituído um grupo 

de trabalho específico para esta temática em Maio de 2010. O mandato atribuído compreendia a 

elaboração, por parte dos representantes das três autoridades de supervisão financeira nacionais, 

de uma proposta de programa nacional de formação financeira, que considerasse já as diversas 

iniciativas existentes, tanto a nível nacional, como internacional. 

Em especial, neste período, sobressai a aprovação pelo CNSF das linhas gerais de um Plano 

Nacional de Formação Financeira, elaborado para o horizonte temporal de 5 anos (2011-2015), 

assim como o modelo de governação a adoptar com vista à respectiva implementação4. Com 

efeito, a proposta apresentada pelo grupo de trabalho sublinhava a necessidade e importância 

de uma estratégia nacional como instrumento de enquadramento dos vários projectos de 

promoção de literacia financeira. Adicionalmente, versava o projecto sobre as melhores práticas 

internacionais neste domínio.

O documento aprovado pelo CNSF, e que constitui um instrumento destinado a enquadrar, 

dinamizar e difundir as propostas que já existam ou venham a surgir nesta matéria, em articulação 

com outras entidades, de natureza pública ou privada, inclui: (i) o conjunto de objectivos genéricos 

a atingir com a aprovação do plano, (ii) uma linha de actuação de curto prazo, que contempla 

a criação de um portal de literacia financeira comum ao sector financeiro, complementada por 

outros projectos a desenvolver a médio e longo prazo, com o envolvimento de outros parceiros 

estratégicos, (iii) um modelo de governação ajustado ao tipo de projectos considerados e forma 

de divulgação do plano e, por último, (iv) os modelos de avaliação dos objectivos e respectivas 

acções que devem ser inseridas como elementos integrantes da estratégia a delinear, à luz das 

melhores práticas vigentes neste campo.

Importa realçar que, já no presente ano, foi aprovada a Resolução da Assembleia da República 

n.º 71/20115, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de promoção da literacia 

financeira dos portugueses. Deste texto, cabe realçar o respectivo ponto 7, que dirige ao órgão 

2 Instituído pelo Decreto-Lei n.º 228/2000, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, que veio reforçar as respectivas 

competências, em particular, no que concerne à coordenação, acompanhamento e avaliação da estabilidade do sistema fi nanceiro nacional. 

3 Que integra as três autoridades nacionais de supervisão fi nanceira.

4 Conforme atesta o Relatório de Actividade 2010 do CNSF (de Março de 2011), disponível no sítio do ISP na Internet.

5 Publicada no Diário da República n.º 66, 1.ª série, de 04.04.2011.
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executivo a recomendação de desenvolver todos os esforços no sentido de dar o melhor 

seguimento àquilo que vier a ser o Plano Nacional de Formação Financeira da autoria conjunta 

do Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Instituto de Seguros de 

Portugal. 

8.3 Conclusões

A formação financeira, entendida num sentido amplo e englobando as vertentes enunciadas, 

ocupa uma posição de relevo no quadro da promoção dos mercados supervisionados pelo ISP e 

da disponibilização de instrumentos facilitadores da compreensão da informação neste domínio. 

Por outro lado, este vector complementa e assegura a eficácia da manutenção de elevados 

padrões de conduta de mercado por parte dos operadores, na medida em que contribui para a 

boa assimilação das regras em vigor e para a formação financeira de consumidores cada vez mais 

informados e exigentes.

A avaliação das iniciativas desenvolvidas no âmbito da formação financeira permite concluir pela 

apetência e excelente receptividade às mesmas por parte dos diversos públicos-alvo em questão. 

De facto, não obstante o sector financeiro em geral, bem como as áreas sob supervisão do 

Instituto de Seguros de Portugal em particular, serem caracterizados por utilizar linguagem e 

conceitos técnicos específicos, cujo domínio é essencial à realização de opções adequadas ao 

perfil de cada consumidor de produtos ou serviços financeiros e cujo nível nem sempre é o 

mais ajustado, é patente o maior interesse e consciencialização quanto ao impacto do grau de 

conhecimento nas decisões em matéria financeira.

As medidas realizadas e planeadas neste âmbito pelo ISP podem contribuir decisivamente para 

a aproximação dos dois planos.

Por um lado, pela colocação ao dispôr dos consumidores e do público em geral de instrumentos 

que facilitam a apreensão dos elementos relevantes para esse efeito e, por outro lado, colaborando 

com instituições que estão vocacionadas para o contacto directo com os utilizadores de bens 

e serviços financeiros ou para a promoção e transmissão de conhecimento técnico sobre este 

sector, de relevância económico-social manifesta.
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Práticas de comunicação aos participantes e benefi ciários em 

planos de pensões de contribuição defi nida

I Introdução

 Os planos de pensões de contribuição definida têm vindo a assumir uma preponderância 

cada vez maior no âmbito dos planos profissionais, representando um papel determinante na 

adequação dos rendimentos na reforma para as futuras gerações de pensionistas. De facto, as 

tendências observadas ao nível da evolução nesta área, quer em termos internacionais, quer no 

mercado português, reflectem a transição de planos de benefício definido (BD) para planos de 

contribuição definida (CD).

Enquanto no primeiro caso as regras do plano de pensões definem os benefícios a que os 

participantes têm direito, sendo a maioria dos riscos (e.g. de investimento, de longevidade) 

suportados pelas empresas patrocinadoras (os associados), nos planos de CD definem-se, de um 

modo geral, as contribuições que serão efectuadas pelos associados e participantes para o fundo 

de pensões, pelo que os respectivos benefícios apenas serão efectivamente conhecidos na data 

da sua atribuição, sendo uma parte material dos riscos transferida para os participantes. 

Por este motivo, o funcionamento dos planos de CD evoluiu no sentido de disponibilizar opções 

que permitem que os participantes adeqúem as características destes às suas preferências pessoais 

e à sua tolerância face ao risco. São disso exemplo a possibilidade de selecção da estratégia de 

investimento, mais conservadora ou mais arriscada, e a inclusão de uma contribuição incentivo1 

por parte do associado, como forma de estimular a poupança dos seus trabalhadores.

Assim, na medida em que os benefícios de reforma providenciados dependem, entre outros 

factores, das opções feitas pelos participantes e dos riscos que lhes estão inerentes, o conjunto 

de informação que lhes é fornecido no apoio à tomada de decisões assume especial importância. 

Neste contexto, foi realizado um levantamento das práticas de comunicação aos participantes, 

especificamente no domínio dos planos profissionais de CD, no sentido de analisar, de um ponto 

de vista global, o conjunto de informação que lhes é disponibilizado. Para o efeito, o Instituto 

de Seguros de Portugal (ISP) requereu às entidades gestoras de fundos de pensões que gerem 

veículos que financiam planos de CD:

i) A resposta a um questionário sobre sessões informativas relativas ao plano de pensões 

e a prestação de informação estatística sobre pedidos efectuados pelos respectivos 

participantes;

ii) A recolha de exemplares (espécimen) de documentação de prestação de informação aos 

participantes. 

O presente estudo sintetiza os resultados da análise da informação acima mencionada. Do ponto 

II consta uma breve caracterização do mercado nacional dos fundos de pensões profissionais em 

termos da natureza dos respectivos planos (BD vs CD) enquanto no ponto III são apresentadas as 

respostas ao questionário, incidindo sobre a prática de realização de sessões gerais (a todos os 

participantes) de esclarecimento ou de divulgação do plano de pensões e facultando estatísticas 

sobre pedidos efectuados pelos participantes. A caracterização das práticas concretas de 

prestação de informação, tendo por base os exemplares recolhidos, é alvo de análise no ponto IV. 

Por fim, o ponto V apresenta as principais conclusões do estudo.

1 Um exemplo típico de uma contribuição incentivo corresponde à situação em que as regras do plano de pensões estipulam que, por cada x% de contribuição 

do participante, o associado contribui também y% até um máximo de z%.
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II Breve caracterização dos planos de CD no contexto do mercado de 

fundos de pensões nacional

Como elemento introdutório ao presente estudo, considerou-se por bem apresentar uma 

descrição sintética do mercado nacional de fundos de pensões relativamente a alguns dos 

principais elementos caracterizadores do mercado do ponto de vista da natureza dos planos de 

pensões, designadamente de BD e CD.

Pretende-se com esta síntese contextualizar o leitor no que se refere à relevância dos planos de 

CD no panorama nacional dos fundos de pensões, de modo a que possa analisar as reflexões 

constantes deste trabalho à luz dessa caracterização.

Gráfico 1 Caracterização do mercado nacional de fundos de pensões profi ssionais em termos da natureza dos 

respectivos planos (BD vs CD)
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Os indicadores apresentados no gráfico são reveladores da tendência observada no mercado 

português ao longo da última década de substituição de planos de BD por planos de CD. Se 

por um lado o número de planos de pensões de CD, principalmente no que respeita aos novos 

que são instituídos, representa já 50% do total, a representatividade desses planos em termos 

do número de participantes e, principalmente, dos montantes dos activos financeiros é ainda 

relativamente diminuta. Com efeito, a proporção do número de participantes afectos a esta 

tipologia de CD aproxima-se dos 30%, contudo, em termos dos activos sob gestão o seu peso é 

praticamente marginal – apenas 2%.

III Sessões de esclarecimento e estatísticas de pedidos efectuados pelos 

participantes e número de situações de reforma

Na primeira parte da solicitação dirigida às entidades gestoras de fundos de pensões que gerem 

planos profissionais de CD, pretendia-se recolher informação sobre dois assuntos distintos. 

Tencionava-se, em primeiro lugar, avaliar em que medida a realização de sessões gerais, dirigidas 

a todos os colaboradores, de esclarecimento e divulgação do plano de pensões é uma prática 

comum e, em segundo lugar, recolher algumas estatísticas sobre pedidos de informação dos 

participantes às entidades gestoras e número de situações de reforma processadas, ambos 

durante o ano 2010.
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Refira-se que as respostas foram recebidas por plano de pensões, sendo aqueles financiados 
por diversas adesões colectivas a fundos de pensões abertos, proporcionando opções de 
investimento distintas, contabilizados apenas uma vez.

Foram identificados 306 planos de CD geridos por 19 entidades gestoras, das quais 9 são empresas 
de seguros a operar no ramo Vida e 10 são sociedades gestoras de fundos de pensões. O quadro 
seguinte resume estas estatísticas.

Quadro 1 Distribuição do número de planos de CD por tipo de entidade gestora

Tipo de Entidade Gestora N.º Entidades N.º Planos de 
CD Média

Empresa de Seguros 9 32 3,4

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 10 275 27,5

Total 19 306 16,1

Apesar da distribuição equitativa entre empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos 
de pensões, o número de planos de CD geridos por cada categoria de entidades é distinto, 
porquanto a média de planos geridos por empresas de seguros é de apenas 3,4 enquanto as 
sociedades gestoras apresentam uma média de 27,5 planos.

No que diz respeito ao tipo de veículos utilizados para financiar os planos de CD, as análises 
indicam que em 82% dos casos estes são financiados por via de adesões colectivas a fundos de 
pensões abertos, enquanto os remanescentes 18% dizem respeito a fundos fechados.

Sessões de esclarecimento

A análise às respostas individuais revela que, em mais de metade dos casos (55%), realizaram-se 
sessões gerais de esclarecimento ou divulgação do plano de pensões, aquando da sua criação, 
dirigidas a todos os colaboradores. Os planos financiados através de fundos fechados registaram 
uma percentagem de realização destas sessões inferior a 50%, enquanto que nas adesões 
colectivas a fundos de pensões abertos o valor ascendeu a 56%. No que concerne ao tipo de 
entidade, as sociedades gestoras apresentaram uma taxa de 55%, que compara com 50% para as 
empresas de seguros.

Para um terço dos planos não foram efectuadas estas sessões, enquanto a alternativa “outras 
opções” foi seleccionada em 11% das situações. No respectivo descritivo foram identificadas 
situações como:

– A implementação do plano de pensões ter sido realizada por uma outra entidade gestora;

– O desconhecimento se o associado efectuou alguma sessão geral de esclarecimento 
aquando da criação do plano de CD, daí se deduzindo que pelo menos a entidade 
gestora não terá participado em qualquer evento desta natureza.
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Gráfico 2 Foram realizadas sessões gerais (a todos os participantes) de esclarecimento ou divulgação do plano de CD?

55%34%

11%

Sim

Não

Outras opções

Gráfico 3 Em caso afi rmativo, que intervenientes efectuaram as sessões? 
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Para as situações em que existiram sessões de esclarecimento, os resultados obtidos indicam 
uma prevalência da entidade gestora como principal interveniente na sua realização, registando 
51% das respostas, seguida do associado com 18%. 

Assinala-se ainda que em 17% dos casos as sessões foram efectuadas por dois ou mais 
intervenientes, entre a entidade gestora, associado e consultores.  

Estatísticas referentes a pedidos efectuados pelos participantes e número de 

situações de reforma ocorridas em 2010

Uma vez que o regime legal aplicável2 prevê a possibilidade de os participantes receberem, 
a pedido, informações sobre os seus direitos em caso de cessação do vínculo laboral e as 
respectivas opções de transferência, assim como o montante previsto das suas pensões de 
reforma, procurou-se obter dados, ainda que aproximados, sobre estas solicitações no sentido de 
averiguar o nível de interesse e participação. 

Em concreto, foram questionados o número de pedidos efectuados pelos participantes 
relativamente a:

– Direitos em caso de cessação do vínculo laboral e modalidades de transferência;

– Projecções de benefícios (montante previsto das pensões).

A terceira e última questão visava recolher informação sobre o número de novas situações de 
reforma ocorridas em 2010 para cada plano de CD. Pretendia-se, assim, averiguar o número de 
comunicações aos participantes que atingiram as condições em que são devidos os benefícios 
nesta contingência com informação sobre as opções de pagamento e os respectivos montantes, 
conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro. 

2  O n.º 2 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 180/2007, de 9 de Maio e n.º 357-A/2007, de 31 de 
Outubro.



Es
tu

do

177

Na medida em que o objectivo pretendido era obter uma ordem de grandeza sobre estas 

estatísticas, as respostas, sintetizadas nos gráficos seguintes, foram classificadas nos intervalos 

seguintes, por números de pedidos ou situações de reforma:

– Entre 1 e 4;

– Entre 5 e 9;

– Entre 10 e 14;

– Entre 15 e 19; 

– 20 ou mais.

Note-se ainda que o total de respostas representado nos gráficos é inferior ao universo analisado, 

dada a ausência de resposta para alguns dos planos de pensões.

No que concerne aos pedidos de informação efectuados pelos participantes, conclui-se que em 

mais de metade dos planos não foram feitas quaisquer solicitações, enquanto que em um terço 

se observou entre 1 e 4 pedidos, quer sobre os direitos em caso de cessação do vínculo laboral e 

as respectivas opções de transferência, quer sobre o montante previsto das pensões de reforma. 

Em contrapartida, os casos em que se registaram 10 ou mais pedidos é relativamente reduzido, 

principalmente no que diz respeito à projecção de benefícios a receber na reforma.

Gráfico 4 Estatísticas sobre pedidos efectuados pelos participantes e número de reformas ocorridas em 2010
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Do universo de planos de pensões que prestaram informação sobre o número de situações de 
reforma ocorridas em 2010, 75% das respostas manifestaram a não ocorrência de qualquer situação 
de reforma nesse ano, tendo apenas 16% assinalado a ocorrência de entre 1 e 4 casos. Apenas 4 
planos de CD indicaram terem ocorrido mais de 20 processos deste tipo no ano transacto.

Estes números evidenciam o carácter ainda relativamente imaturo dos planos de CD quando 
comparados com a tipologia de BD, porquanto as populações abrangidas por este tipo de planos 
são ainda jovens e, por conseguinte, o número de participantes a reformarem-se em cada ano 
permanece reduzido.

IV Práticas de prestação de informação aos participantes de planos de CD

Com o objectivo de efectuar o levantamento das práticas de comunicação aos participantes no 
âmbito dos planos de CD, o ISP solicitou às entidades gestoras de fundos de pensões3 exemplos 
(espécimen) concretos da seguinte informação:

1. Informação inicial aos participantes (fase de admissão e de adesão ao plano de pensões) 

1.1. Informação resumo do plano, tipicamente um booklet com o conjunto das 
principais regras sobre o mesmo;

1.2. Informação resumo sobre as várias opções de investimento (perfi l de risco inerente 
a cada opção e outras instruções que ajudem os participantes a efectuar a opção 
mais adequada), caso existam;

2. Informação durante a vigência do contrato (fase em que são efectuadas contribuições) 

2.1. Informação anual sobre a evolução do fundo ou adesão colectiva, designadamente 
a rendibilidade (e eventuais medidas de risco) ou, em caso de existência de opções 
de investimento, dos vários fundos ou adesões colectivas;

2.2. Informação anual sobre os valores individuais relativos ao participante, como seja 
o montante da conta individual, as contribuições efectuadas no período, etc.; 

2.3. Informação anual sobre projecção de benefícios, ou seja, sobre as estimativas do 
valor dos benefícios que os participantes irão receber no momento da reforma;

3. Informação aos participantes que tenham atingido as condições de acesso aos 
benefícios (fase prévia ao seu pagamento) 

3.1. Informação sobre as opções de pagamento dos benefícios, tipicamente 
esclarecimento sobre se poderá receber em capital e quais os tipos de seguro 
de renda vitalícia que poderão ser adquiridos (com ou sem reversibilidade para o 
cônjuge, com ou sem actualização anual do valor da pensão mensal, etc.); 

3.2. Informação sobre os benefícios em cada uma das opções de pagamento, ou seja, 
qual o montante que será pago em cada um dos casos identifi cados.

3  Apesar do pedido de informação ter sido dirigido às entidades gestoras, foi solicitado que estas colaborassem com os associados e, quando existam, com 
as respectivas comissões de acompanhamento do plano de pensões (CAPP) (se desempenharem um papel importante na prestação de informação aos 
participantes) no processo de recolha da informação requerida.
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No questionário esclareceu-se também que os exemplares de comunicação aos participantes 
não deveriam cingir-se unicamente ao conjunto de informação mínima que se encontra definido 
na legislação, mas sim a toda a correspondência relevante que os participantes efectivamente 
recebem.

No processo de recolha, procurou-se obter um conjunto de documentação que abrangesse 
a totalidade dos planos de CD geridos, embora tal não corresponda necessariamente à 
disponibilização individualizada para cada plano. Na presente análise, assume-se, ainda assim, 
que a documentação enviada pelos operadores é representativa das suas práticas de prestação 
de informação, pelo que as conclusões doravante retiradas assentam nesta premissa.

No sentido de avaliar as práticas nesta matéria, em cada uma das fases do contrato – informação 
inicial, durante a vigência e quando reunidas as condições de acesso aos benefícios – segmentou-se 
a análise em duas vertentes, a primeira relativa ao número e tipo de documentos utilizados na 
comunicação e a segunda referente ao respectivo conteúdo.

Nesta última vertente, baseou-se a análise na definição e listagem de um conjunto de temas e, 
em cada um destes, de áreas específicas. Definidos estes itens, procedeu-se à verificação se os 
documentos remetidos incluem cada um dos tópicos, complementando-se, quando relevante, 
com uma descrição qualitativa. Nas situações em que foram remetidos vários exemplares, 
referentes a diferentes planos de CD, mas que apresentavam uma estrutura e conteúdos 
consistentes e bastante aproximados, optou-se por trabalhar com apenas um dos exemplares, o 
qual se assumiu como representativo dos restantes.

1. Informação inicial aos participantes

Com base na tipologia dos exemplares recebidos de prestação de informação referentes à fase 
inicial de admissão e adesão ao plano de pensões, é possível efectuar a seguinte segmentação 
genérica:

– Documentos resumo das regras do plano de pensões, alguns dos quais são 
apresentados sob a forma de “perguntas frequentes” (FAQs – frequently asked questions). 
Fazem parte deste conjunto as apresentações efectuadas no âmbito de sessões gerais de 
comunicação e esclarecimento a todos os participantes;

– Cartas de apresentação do plano de pensões endereçadas a todos os participantes;

– Folhetos informativos sobre os fundos ou subfundos à disposição dos participantes, 
quando estes têm de tomar decisões sobre o perfi l de investimento (mais conservador ou 
com maior potencial de valorização) para as aplicações dos montantes a si afectos. Aqui 
incluem-se, no caso de adesões colectivas a fundos de pensões abertos que admitam 
também adesões individuais, os prospectos simplifi cados desses veículos, que incluem 
informação sobre as correspondentes políticas de investimento;

– Fichas de adesão ao plano de pensões, onde tipicamente o participante regista as suas 
opções pessoais (nas situações em que este tem de tomar decisões relativamente a 
determinados aspectos do plano, tais como a taxa de contribuição individual ou opções 
de investimento).
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Adicionalmente, é possível distinguir diversas práticas de prestação de informação que tendem a 
diferenciar-se de acordo com os tipos de plano (assentes em uma ou mais opções de investimento) 
e de fundos de pensões (fundos fechados ou adesões colectivas a fundos de pensões abertos). 

De seguida, apresentam-se algumas das ilações que foi possível retirar neste âmbito:

– Regra geral, para os planos de CD em que não são facultadas opções de investimento, isto é, 
que são financiadas apenas por um único veículo de financiamento, a que corresponde uma 
determinada política de investimento, a prestação de informação consiste no documento 
resumo das regras do plano. Nos planos contributivos4, a ficha de adesão ao plano de pensões é 
também facultada.

– O conjunto de informação disponibilizado quando os planos de CD que possibilitam 
opções de investimento é mais vasto, pois, para além dos mencionados no ponto 
anterior, são ainda entregues os folhetos informativos sobre os fundos ou subfundos. 

Da análise do conteúdo dos 42 documentos recolhidos referentes a esta fase, procedeu-se à 
avaliação da abrangência da informação prestada de acordo com os seguintes tópicos:

i) Contribuições do participante;

ii) Opções de investimento;

iii) Simulação e projecção de benefícios.

De seguida, apresentam-se as conclusões retiradas para cada um destes itens.

i) Contribuições do participante

Neste tópico, pretendeu-se aferir, em primeiro lugar, em que medida é que a existência de planos 
contributivos é uma prática comum e, nesses casos, é frequente o estabelecimento de uma 
contribuição incentivo. Note-se que os elementos recolhidos no âmbito deste estudo não são 
suficientes para efectuar a caracterização exacta do mercado, mas pretende-se apenas obter um 
grau relativo de representatividade para aferir das implicações que daí derivam para a prestação 
de informação aos participantes. Em segundo lugar, procurou-se verificar até que ponto os 
documentos incluem mensagens de incentivo à contribuição individual, bem como as práticas 
de discriminação das comissões a cargo do participante nos planos contributivos.

Deste modo, constatou-se que 77% dos planos analisados são do tipo contributivo, ou seja, 
permitem que o próprio participante efectue contribuições para o fundo de pensões. 

Para este universo, em metade dos casos são incluídos mecanismos de promoção da poupança 
individual dos participantes por via do estabelecimento de contribuições incentivo. Desta forma, 
há um estímulo à co-responsabilização dos participantes no financiamento dos seus benefícios 
de reforma.

Ainda neste domínio, destaca-se a existência de dois planos em que na informação inicial, 
nomeadamente no documento de apresentação do plano de pensões, é incluída, de forma 
explícita, uma mensagem a fomentar a contribuição individual como forma de melhorar os 
rendimentos após a reforma.

4  Planos em que os próprios participantes podem efectuar contribuições para o fundo de pensões.
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Gráfico 5 Conteúdo dos documentos de prestação inicial de informação no que respeita às contribuições do 
participante
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Em algumas situações, constatou-se que a informação sobre as comissões de subscrição está 
incluída na ficha de adesão ao plano de pensões, noutras não se encontrou evidência de tal, 
provavelmente como consequência de na maioria dos planos de CD contributivos não se cobrar 
este tipo de comissões.

ii) Opções de investimento

Nos planos de CD o participante está sujeito ao risco de investimento5 no sentido em que 
os montantes acumulados da sua conta individual no momento da reforma irão depender 
directamente da rendibilidade efectiva do fundo de pensões durante o período em que são 
efectuadas contribuições. 

A política de investimento do veículo de financiamento é o instrumento que influenciará 
decisivamente a rendibilidade, na medida em contém os princípios e regras que as entidades 
gestoras deverão seguir na gestão dos activos financeiros que compõem o fundo e onde é 
definida a alocação estratégica pelas principais classes de activos (acções, obrigações, imobiliário, 
liquidez, etc.). Assim, a definição da política de investimento será determinante na fixação do 
nível de risco a que o fundo de pensões está sujeito e, por conseguinte, dada a dicotomia entre 
rendibilidade e risco, qual o nível de rendibilidade futura esperada. 

Nem todas as pessoas partilham o mesmo grau de tolerância ao risco, algumas serão mais 
avessas ao risco que outras e, portanto, não estarão dispostas a suportar situações de perdas 
ou de maior volatilidade em períodos temporais mais curtos na expectativa de rendibilidades 
mais elevadas no médio ou longo prazo. Assim, para corresponder a estas diferenças de perfil, 
é frequente a disponibilização de opções de investimento no âmbito dos planos de CD. Desta 
forma, cada participante tem a possibilidade de adequar a estratégia de investimento ao seu 
nível de tolerância ao risco.

Na prática, os planos de pensões incluem este tipo de opções quando são financiados por 
múltiplas adesões colectivas a fundos de pensões abertos (em que cada um destes tem intrínseca 
uma política de investimento distinta, com maior ou menor exposição ao risco) ou, no caso de 
tal ser assegurado por um único fundo fechado, pela existência de dois ou mais subfundos a que 
correspondem políticas distintas.

Neste tópico, pretende-se então analisar quais são, por um lado, as tendências em termos de 
existência de opções de investimento e as principais características do ponto de vista da opção 
supletiva6 e, por outro, as correspondentes práticas de prestação de informação aos participantes 
de forma a fundamentar as suas decisões de investimento.

5  Risco de movimentos adversos no valor dos activos do fundo de pensões relacionados com variações nos mercados fi nanceiros. 
6  Opção supletiva – regime aplicável no âmbito da escolha das opções de investimento caso o participante não opte por uma solução distinta. Este termo é 

vulgarmente designado por “opção por defeito”.
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Da amostra analisada, correspondente a casos representativos para cada uma das entidades 

gestoras, mais de metade (58%) dos planos não concedia opções de investimento. Apesar de 

ainda não ser a prática mais comum, observa-se que existe uma tendência para os planos de CD 

mais recentes de disponibilização de opções de escolha da estratégia de investimento para os 

participantes.

Os resultados da secção antecedente que abrangem o total dos 306 planos de CD, é convergente 

com a conclusão do parágrafo anterior, ou seja, que a concessão de opções de investimento não 

é ainda a prática mais comum nos planos de CD. Com efeito, dos 251 planos financiados através 

de adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 159 são-no apenas por uma adesão colectiva, 

enquanto os remanescentes 92 assentam em duas ou mais adesões colectivas – o que significa 

que os participantes deverão poder escolher a opção de investimento. Já no âmbito dos planos 

de CD financiados por fundos fechados (55 no total) não é possível retirar conclusões, por não se 

dispor de dados sobre a eventual existência de subfundos.

Gráfico 6 Conteúdo dos documentos de prestação inicial de informação no que respeita às opções de 

investimento
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Quando são permitidas opções de investimento, o participante, aquando da adesão ao plano, 

deverá seleccionar aquela ou aquelas para onde devem ser canalizadas as contribuições 

do associado ou as do próprio (ou ambas). Contudo, é comum, nestes casos, a definição de 

uma opção supletiva, que será a aplicável nas situações em que os participantes não tomem 

qualquer decisão. Neste domínio, o estudo revela que em 55% dos planos de CD com opções 

de investimento, a informação prestada aos participantes não continha qualquer referência a 

opções supletivas. Em contrapartida, nos restantes 45% era referenciada explicitamente qual a 

opção de investimento que seria aplicável caso o participante não efectuasse qualquer escolha.

Ainda neste contexto, analisou-se a natureza dessa opção e concluiu-se que esta corresponde, em 

20% dos casos, a uma política de investimento bastante conservadora (sem exposição a acções), 

em 20% a um perfil de risco moderado (10% em acções) e em 60% a uma estratégia de ciclo de 

vida, no qual a exposição a activos de maior risco começa por ser elevada e vai diminuindo à 

medida que a idade do participante se aproxima do momento da reforma. Para esta estratégia, 

o nível de risco da opção supletiva inicial, correspondente a idades mais jovens, situa-se entre os 

30% e os 40% de exposição a acções.

Por fim, para os planos com opções de investimento, analisou-se o conjunto de informação 

prestado aos participantes para os ajudar no processo de tomada de decisão. Da documentação 

recolhida é possível estabelecer uma correspondência aproximadamente linear entre o tipo de 

documento fornecido e as instruções relativamente às opções de investimento. 
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– Documentos resumo das regras do plano de pensões: contêm, em regra, uma breve 
descrição das opções de investimento, normalmente correspondente à estratégia 
seguida por cada um dos fundos ou subfundos, complementada com a percentagem 
de alocação a acções que é usualmente utilizada como indicador do nível de risco. Em 
alguns destes documentos, especialmente quando se trata de apresentações efectuadas 
aos participantes em sessões gerais de divulgação e apresentação do plano de pensões, a 
informação é ainda complementada com rendibilidades históricas.

– Folhetos informativos sobre os fundos ou subfundos: Nos planos fi nanciados por fundos 
de pensões abertos, que normalmente permitem também adesões individuais, estes 
folhetos correspondem ao prospecto simplifi cado, cujo conteúdo e estrutura se encontra 
defi nido pelo Regulamento da CMVM n.º 8/2007, de 15 de Novembro. Entre os conteúdos 
obrigatórios deste documento, constam a descrição da política de investimento, que inclui 
a alocação estratégica pelas principais classes de activos, descrição do risco associado, o 
perfi l de participante a que o fundo se destina, medidas de rendibilidade e risco históricas 
e custos e comissões. No caso dos fundos fechados, os folhetos informativos contêm 
informação referente à política de investimento, rendibilidade e risco históricos.

iii) Simulação e projecção de benefícios

Nesta secção pretende-se analisar a informação prestada aos participantes quanto à projecção e 
simulação dos benefícios concedidos pelo plano de CD.

Em primeiro lugar, procuraram-se exemplos de projecção de benefícios nos documentos de 
apresentação e esclarecimento das regras do plano de pensões comunicados aos participantes. 
Constatou-se que em apenas três casos foram observadas simulações do valor acumulado à idade 
normal de reforma, sendo que em dois deles (planos pertencentes à mesma entidade gestora) o 
enfoque centrava-se nos benefícios fiscais das contribuições dos participantes, correspondendo 
o terceiro caso a um exemplo efectivo de simulação da pensão de reforma a receber no futuro.

Na medida em que alguns dos documentos entregues aos participantes fazem menção expressa 
da existência de simuladores de benefícios no sítio da entidade gestora na Internet, procedeu-se a 
uma pesquisa deste tipo de ferramentas (especificamente para fundos de pensões) na área pública 
dos respectivos sítios. A investigação permitiu confirmar que a existência destas ferramentas não 
é ainda uma prática comum, pois apenas 27% das entidades gestoras consideradas na análise 
disponibilizam simuladores de projecção de benefícios.

Gráfico 7 Existência de simuladores de benefícios de fundos de pensões nos sítios da entidade gestora na Internet 

72%

28% Não

Sim
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Da informação recolhida, os documentos de apresentação e esclarecimento analisados não 
incluem a identificação de um objectivo de nível de benefícios que o plano de pensões pretende 
atingir7. A tal facto não será alheio o forte peso que o custo associado a um plano de CD (dado 
pela taxa de contribuição) tem no desenho do mesmo.

2. Informação na vigência do contrato

Após a adesão ao plano de pensões, a legislação estabelece um conjunto de informação que deve 
ser enviado aos participantes com periodicidade mínima anual durante a vigência do contrato, 
isto é, durante a fase em que são efectuadas as contribuições até que os trabalhadores reúnam 
os requisitos necessários para acederem aos benefícios. Nesta secção, analisam-se as práticas de 
comunicação das entidades gestoras neste âmbito e procuram-se identificar padrões no tipo de 
documentos que geralmente são facultados.

Neste contexto, os exemplares recolhidos permitem fazer a seguinte segmentação:

– Extractos anuais dos benefícios, onde tipicamente se apresenta a situação actual dos 
direitos em formação dos participantes;

– Folhetos informativos sobre os fundos ou subfundos onde são apresentadas as 
informações do foro fi nanceiro relacionadas com o fundo de pensões ou subfundos, 
a evolução da sua situação fi nanceira e outros aspectos relevantes para a tomada de 
decisão dos participantes, designadamente em matéria de investimento. Aqui incluem-se 
boletins informativos de caracterização da informação fi nanceira, ou ainda os prospectos 
simplifi cados dos fundos de pensões abertos que podem ser consultados nos sítios na 
Internet das respectivas entidades gestoras e que são especialmente utilizados quando 
o plano é fi nanciado em conjunto por adesões colectivas a vários veículos abertos 
(referentes a políticas de investimento distintas) e outras comunicações semelhantes 
para fundos fechados com vários subfundos com perfi s de investimento distintos.

Do conjunto de informação recolhido foi possível destrinçar diferentes práticas de comunicação 
consoante o tipo de plano (com ou sem opções de investimento) e de fundo de pensões (fundo 
fechado ou adesão colectiva a fundo aberto). Neste âmbito, concluiu-se ainda que: 

– Para os planos de CD em que existe apenas um único veículo de fi nanciamento do plano 
(não existem opções de investimento), a prestação de informação consubstancia-se 
essencialmente no extracto anual dos benefícios;

– Para os planos de CD que possibilitam opções de investimento constata-se que, para 
além do extracto anual de benefícios, são igualmente entregues os folhetos informativos 
sobre os fundos ou subfundos. 

Numa perspectiva de avaliação do conteúdo dos 37 documentos recolhidos (sendo que alguns 
dos quais se referem aos prospectos simplificados de fundos de pensões abertos que estão 
disponíveis nos sítios na Internet das respectivas entidades gestoras) referentes à fase de vigência 
do contrato, procedeu-se à análise da informação prestada de acordo com os seguintes temas:

– Componente contabilística da declaração de benefícios;

– Componente prospectiva da declaração de benefícios;

7  Por exemplo, um plano de pensões CD pode ser desenhado tendo inerente um objectivo de conceder uma pensão de x% do último salário à idade normal 
de reforma para uma carreira completa na empresa. Assim, a taxa de contribuição é determinada em função do objectivo de nível de benefícios estabelecido. 
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i) Componente contabilística da declaração de benefícios

A análise deste primeiro tópico centrou-se na caracterização do tipo de informação veiculada 
aos participantes, especialmente no que diz respeito aos elementos contabilísticos dos extractos 
individuais anuais, como sejam o valor dos benefícios acumulados reportados ao início e ao final 
do período e as contribuições efectuadas no mesmo horizonte. São igualmente cobertos os itens 
de identificação (dos participantes e dos próprios fundos) e outros aspectos relativos ao fundo, 
tais como rendibilidade, composição da carteira e evolução durante o período. 

São apresentados de seguida alguns elementos estatísticos referentes aos conteúdos dos 
extractos anuais (17 documentos). Mais uma vez se ressalva que estas estatísticas se baseiam na 
amostra de exemplares recolhidos, pelo que quaisquer generalizações terão que ser efectuadas 
com a devida cautela.  

No que respeita aos elementos de identificação que constam dos extractos anuais, observa-se 
alguma heterogeneidade. Assim, dos casos analisados, 41% identifica o nome do fundo e do 
associado enquanto 29% apenas evidencia o nome do fundo a que o extracto se refere. 
Assinala-se, contudo, que existem casos em que são abrangidos não só o nome do fundo e do 
associado como também o nome do plano. 

Do ponto de vista da identificação do participante, os detalhes da informação também variam 
consideravelmente. Dos extractos anuais analisados, listaram-se os dados individuais relevantes, 
tendo sido identificados sete campos (nome, morada, número de referência do empregado, 
número de identificação fiscal, data de nascimento, data de admissão e data prevista de reforma) 
e contabilizaram-se o número de exemplares em que cada um destes figurava. Os resultados 
encontram-se sintetizados graficamente, onde se evidencia que o nome e morada são os 
elementos mais recorrentes, constando em mais de metade dos extractos anuais. O número 
de referência do participante é também relativamente comum, ao contrário dos vários tipos de 
datas que não se encontram sistematicamente presentes nestes documentos. 

Gráfico 8 Elementos de identifi cação do plano e fundo a que se refere o extracto anual enviado aos participantes 
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Gráfico 9 Elementos de identifi cação do participante que constam do extracto anual que lhe é enviado 
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Os extractos anuais foram ainda analisados à luz das informações quantitativas específicas sobre 

os benefícios acumulados relativos ao período em análise, sendo os respectivos resultados 

sintetizados graficamente infra. 

Verifica-se que, nos extractos individuais de planos de CD com diversas opções de investimento, 

não é apresentado detalhe sobre a escolha tomada pelo participante ao nível da percentagem de 

contribuição afecta a cada opção ou sobre a percentagem de contribuição individual.

Do ponto de vista dos conteúdos contabilísticos e financeiros, a análise revela que em todos os 

documentos analisados é indicado o valor acumulado final do participante e na quase maioria é 

também indicado o montante das contribuições no período. O valor da conta individual no início 

do período é apresentado em aproximadamente 75% dos casos, enquanto que em apenas 12% 

dos exemplares são indicados os custos e comissões a cargo dos participantes e os encargos 

de gestão cobrados ao fundo. Note-se que, principalmente na informação do valor inicial e das 

contribuições efectuadas, alguns dos montantes são indicados em número de unidades de 

participação e não em montante absoluto em euros. 

Gráfico 10 Conjunto de informações que constam do extracto anual enviado aos participantes
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Ao nível da divulgação, no extracto individual, da rendibilidade dos fundos, subfundos ou 

adesões colectivas a fundos abertos, nos casos em que são concedidas opções de investimento, 

constata-se que esta informação ainda não pode ser considerada como uma prática corrente 

(apenas 47%). Estes elementos de índole financeira são normalmente providenciados por via 

de outro tipo de documento – os folhetos informativos sobre os fundos ou subfundos, onde, 

além das medidas de rendibilidade e risco, é apresentada a composição da carteira e a evolução 

financeira do fundo.

Da informação recolhida sobre os prospectos anuais de planos de CD que permitem opções de 

investimento verifica-se uma dualidade de práticas de comunicação relativamente ao envio de 

informação agregada sobre as diversas opções. Com efeito, constata-se que algumas entidades 

gestoras fornecem valores consolidados sobre as várias adesões colectivas ou subfundos, 

enquanto outras fornecem documentos reportados a cada uma das opções de investimento, 

faltando-lhe o elemento de sumário global da posição financeira do participante. 

Mudando o âmbito da análise para os folhetos informativos sobre os fundos e subfundos, há 

que distinguir entre duas tipologias distintas, a primeira referente ao conjunto de informação 

estandardizada dos prospectos simplificados dos fundos de pensões abertos (existentes nos 

casos em que estes admitem também adesões individuais) e a segunda relativa a conteúdo 

análogo para os fundos de pensões fechados, esta última com menor grau de harmonização.
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ii) Componente prospectiva da declaração de benefícios

Nesta secção pretende-se aferir do nível de informação prospectiva contido na documentação 

sobre a fase de acumulação dos planos de CD, incidindo esta na projecção futura dos benefícios à 

idade de reforma. Para as situações em que tais projecções são efectuadas, pretende-se analisar a 

forma como estas são apresentadas: por exemplo, com recurso a estimativas centrais, a intervalos 

de valores ou apresentações gráficas com escalas de incerteza (base em modelos estocásticos). 

Adicionalmente, analisou-se a sua utilização como base para a tomada de decisão por parte dos 

participantes (por exemplo, projecções dos benefícios para as diferentes opções de investimento 

ou para diferentes taxas de contribuição individual), caso seja aplicável.

Assim, e da análise realizada, como regra não são descritas projecções dos benefícios à idade 

normal de reforma com ou sem recurso a técnicas actuariais mais elaboradas.

3. Informação aos participantes ou benefi ciários que tenham atingido 

as condições de acesso aos benefícios 

A fase em que são efectuadas contribuições termina quando se reúnem as condições de acesso 

aos benefícios estabelecidos no plano de pensões. As principais vicissitudes que dão lugar ao 

seu pagamento podem compreender, de acordo com o estipulado no plano, o atingir a idade 

normal de reforma, a invalidez e a morte – nas duas primeiras vicissitudes a informação é prestada 

aos participantes enquanto que numa situação de morte são os beneficiários os destinatários 

da mesma. Nesta secção, são analisadas as práticas de divulgação de informação no momento 

prévio ao recebimento dos benefícios, não só quando são dados a conhecer os montantes 

acumulados como também as respectivas formas de recebimento.

Dada a relativa imaturidade dos planos de CD em termos da sua população – a maioria destes 

integra populações relativamente jovens em que são poucos os participantes perto da idade 

normal de reforma – o número de indivíduos que passam à situação de reformado é bastante 

reduzido. Tal pode ser comprovado pelos dados apresentados na secção II deste estudo, onde se 

constatou que em 223 dos 296 planos analisados não ocorreram quaisquer processos de reforma 

durante o ano 2010. Como consequência, um número significativo de entidades gestoras (mais 

de 50%) reportaram ainda não ter, nos planos de CD por si geridos, processado situações de 

pagamento de benefícios, razão pela qual a análise referente a esta fase do ciclo de vida dos 

planos de CD se baseia numa amostra reduzida de documentos (14).

Atendendo a esta baixa frequência de processos de pagamento de benefícios, assim como a 

sua própria natureza, não é possível efectuar uma sistematização dos tipos de documento de 

forma tão consistente como a que resultou das análises anteriores. Ainda assim, é possível fazer 

a seguinte segmentação:

– Comunicação de acesso aos benefícios, em que, em regra, é confi rmado aos 

participantes e benefi ciários que reuniram as condições para aceder aos benefícios, sendo 

apresentadas as circunstâncias em que será efectuado o reembolso, distinguindo-se, 

quando aplicável, as situações correspondentes às contribuições dos associados e as 

dos próprios participantes. Do ponto de vista do formato do documento, os exemplares 

recolhidos evidenciam que são utilizados para este fi m a carta e a mensagem de correio 

electrónico. Algumas das entidades gestoras utilizam formulários específi cos, onde é solicitado 

aos participantes que exerçam eventuais opções disponíveis (geralmente relacionadas com 

o recebimento sob a forma de capital ou renda) e a indicação de preferência por alguma 

empresa de seguros para efeitos da contratação do seguro de renda vitalícia;
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– Simulação de valores dos benefícios sob a forma de renda vitalícia, sendo apresentadas 

as várias tipologias, (com ou sem reversibilidade para o cônjuge ou a actualização anual 

do valor de pensão mensal), bem como as diferentes cotações de prémios efectuadas a 

empresas de seguros distintas;

– Comunicação de informação de pagamento, onde normalmente são discriminados os 

montantes pagos e são dadas informações de carácter fi scal, sendo o formato usual a 

carta.

Do reduzido número de documentos analisados, foi ainda assim possível constatar um certo 

padrão na prestação de informação consoante o tipo de entidade gestora:

– Os exemplos recolhidos de entidades gestoras que são empresas de seguros resultam 

tendencialmente numa única comunicação, onde são apresentadas em simultâneo 

a comunicação de acesso aos benefícios e a simulação de valores dos benefícios sob a 

forma de renda;

– Os exemplares das sociedades gestoras de fundos de pensões são mais díspares, mas 

observa-se um procedimento de envio, numa primeira fase, da comunicação de acesso 

aos benefícios, seguido da simulação de valores dos benefícios sob a forma de renda 

(normalmente com cotações de várias empresas de seguros) e fi nalmente a comunicação 

de informação de pagamento.

Efectuou-se, ainda, uma análise centrada na caracterização do tipo de informação veiculada 

aos participantes e beneficiários assim que são reunidas as condições de acesso aos benefícios, 

nomeadamente a relacionada com a identificação do plano e fundo, a indicação do valor 

acumulado dos benefícios e da opção de recebimento em capital, o número de alternativas 

disponibilizadas para a escolha da renda vitalícia e a explicação das implicações fiscais aplicáveis 

às diferentes formas de pagamento.

Em termos dos elementos de identificação do plano e fundo, constata-se que a maioria (86%) dos 

14 documentos analisados apenas identifica o fundo de pensões, enquanto nos remanescentes 

(14%) são fornecidas informações sobre ambos. 

No que concerne à divulgação do montante acumulado da conta a que o participante tem 

direito, o leque de situações observadas é relativamente alargado e varia consoante o tipo de 

documento. Nas primeira e terceira tipologias de documentos supra identificadas (comunicação 

de acesso aos benefícios e comunicação de informação de pagamento), não é frequente a 

inclusão deste detalhe. Já no que se refere à simulação de valores dos benefícios sob a forma 

de renda, a maioria dos exemplares analisados (75%) identifica os montantes totais, separando 

os valores acumulados decorrentes das contribuições do associado e do participante. Porém, 

verificou-se que em alguns dos exemplares não é suficientemente clara a segregação dos 

montantes nesta base.

A legislação permite que, se o plano de pensões assim o definir, parte dos benefícios, até o 

máximo de um terço do montante total, possa ser recebida sob a forma de capital. Os exemplares 

recebidos permitem verificar que a maioria dos planos de CD fará uso desta possibilidade. 

Tal, por sua vez, significa que a legislação obriga a que pelo menos dois terços do montante 

total devam ser convertidos numa pensão mensal vitalícia. Na prática, a solução mais utilizada 

para efeitos deste pagamento consiste na aquisição de seguros de rendas vitalícias junto de 

empresas de seguros do ramo Vida, pois desta forma há uma transferência dos riscos do fundo 

de pensões para as empresas de seguros. Atendendo a que, geralmente, os planos de pensões 
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são omissos no que diz respeito ao tipo de renda vitalícia que o participante ou beneficiário 

terá direito, e que existem várias tipologias (com ou sem reversibilidade para o cônjuge, com ou 

sem actualização anual do valor da pensão mensal) cabe a este decidir as características desta, o 

que, por conseguinte, influirá no valor da pensão mensal. Neste contexto, quando o participante 

ou beneficiário atinge as condições de acesso aos benefícios, importa avaliar o conjunto de 

informação que lhe é prestado para efeitos da tomada de decisão.

Conclui-se que as sociedades gestoras têm estabelecidos processos de obtenção de pluri-cotações 

da renda vitalícia que o participante ou beneficiário irá usufruir, sendo a decisão de escolha da 

empresa de seguros tomada por estes. Nas entidades gestoras que são empresas de seguros não 

se constatou evidência de tal.

No que se refere às opções específicas de desenho da renda vitalícia, em termos de reversibilidade 

(com ou sem reversibilidade a favor do cônjuge e qual a percentagem associada), de actualização 

anual do valor da renda (com ou sem crescimento das pensões e qual a percentagem de 

actualização) e de número de pagamentos anuais (12 ou 14), os espécimens analisados permitem 

identificar diversas práticas, não sendo contudo possível extrair uma tendência definida. Com 

efeito, algumas comunicações do tipo simulação dos valores de benefícios sob a forma de 

renda vitalícia informam o participante ou beneficiário das várias opções de reversibilidade e de 

actualização de pensões, enquanto outros permitem a escolha do número de pagamentos e da 

reversibilidade. Embora a disponibilização de várias opções seja recomendável, deve notar-se, 

por outro lado, que a apresentação de um elevado número de possibilidades tornará o processo 

de decisão necessariamente mais complexo.

Por fim, analisou-se a prestação de informação ao nível da explicação das implicações fiscais 

aplicáveis às diferentes formas de recebimento dos benefícios, nomeadamente quando parte 

destes são recebidos sobre a forma de capital. Nas comunicações de informação de pagamento, 

incluem-se os documentos do género recibo de pagamento, que contém a discriminação dos 

impostos pagos. Em relação às simulações dos valores de benefícios sob a forma de renda vitalícia, 

em alguns casos não existe detalhe de informação, embora se constate o respectivo impacto no 

montante líquido a receber pelo participante ou beneficiário.

V  Conclusões

Os benefícios providenciados pelos planos de CD dependem, entre outros factores, das decisões 

tomadas pelos participantes e dos riscos que lhes estão associados, razão pela qual o conjunto de 

informação que lhes é fornecido no apoio à tomada de decisão é de fulcral importância. 

No questionário enviado às entidades gestoras sobre sessões de esclarecimento e estatísticas 

de pedidos efectuados pelos participantes, bem como o número de situações de passagem à 

reforma em 2010, o qual abrangeu a totalidade dos planos profissionais de CD sobre supervisão 

do ISP (306), salientam-se as principais conclusões: 

– A realização de sessões de esclarecimento ou divulgação do plano, subsequente 

à respectiva instituição, foi efectuada em 55% dos planos. Esta percentagem pode 

encontrar-se subestimada, já que em 11% dos casos a entidade gestora referiu que 

a implementação do plano foi assegurada por outro operador ou afi rmou não ter 

conhecimento se o associado terá executado uma sessão deste género. Em termos 

globais, pode, ainda assim, concluir-se que há espaço para melhoria na consolidação 

desta boa prática;
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– Ao nível da faculdade dos participantes de requerem informação específi ca à entidade 

gestora, que, de certa forma, pode ser considerado como um indicador do nível de 

participação, constata-se que este é ainda relativamente baixo, considerando que o 

universo relevante ascende a aproximadamente 55 mil pessoas. Com efeito, em mais de 

metade dos planos não foi registado qualquer pedido de informação sobre os direitos 

em caso de cessação do vínculo laboral e as respectivas opções de transferência ou sobre 

o montante previsto das pensões de reforma. Em um terço dos planos o número de 

pedidos foi inferior a 5, sendo o número de planos que registam 10 ou mais solicitações 

pouco signifi cativo;

– Em termos do número de participantes que reuniram as condições de acesso aos 

benefícios e se reformaram em 2010, que pode ser utilizado como uma medida 

aproximada da maturidade dos planos (em termos das respectivas populações), 

observou-se um número bastante reduzido de ocorrências. Efectivamente, em 75% dos 

casos não ocorreu qualquer situação de reforma durante o ano de 2010 e apenas 4 planos 

registaram mais de 20 casos.

– Verifi ca-se a necessidade de reforço no detalhe da informação a prestar ao participante 

(ou benefi ciário, quando aplicável) em sede das seguintes áreas:

– Informação inicial (fi cha de adesão ao plano de pensões);

– Opções de investimento;

– Conversão renda/capital e suas implicações;

– Opção de escolha da empresa de seguros na aquisição de rendas vitalícias;

– Projecção dos benefícios;

– Informação na vigência do contrato (extracto anual).
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