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EDITORIAL
A publicação da edição n.º 26 da Revista Fórum coincide com o final de 
mais um ano de trabalho intenso para todos os profissionais envolvidos 
no sector segurador e de fundos de pensões, em que, quer os operadores, 
quer a autoridade de supervisão, têm vindo a ser confrontados com um 
conjunto de desafios muito significativos e de grande complexidade, que 
têm merecido uma especial atenção e dedicação.

Numa conjuntura particularmente difícil, fruto da turbulência nos mercados 
financeiros e das respectivas consequências na economia em geral, que 
requer uma vigilância redobrada e a tomada de decisões concretas no 
presente, torna-se ainda mais relevante não perder o sentido estratégico 
do caminho a percorrer para enfrentar os desafios futuros de forma 
adequada.

Os conteúdos da presente edição da Revista Fórum reflectem esse 
propósito de olhar para o futuro, de forma a prepará-lo atempadamente 
e poder beneficiar da experiência acumulada que, regra geral, ajuda a 
transformar desafios em oportunidades. 

Nesta medida, é de destacar o artigo do Senhor Dr. Hugo Borginho e do 
Senhor Dr. Carlos Guiné, do Departamento de Análise de Riscos e Solvência 
do ISP, sobre os resultados do 4.º estudo de impacto quantitativo (QIS 4) 
desenvolvido no âmbito dos trabalhos de preparação do novo regime de 
solvência para o sector segurador na União Europeia. Com efeito, num 
projecto estruturante como o Solvência II, no qual se prevê uma revisão 
global e profunda do modelo de solvência, é fundamental mensurar 
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adequadamente os respectivos impactos e testar o nível de preparação 
das empresas para aplicar os novos requisitos. 

Não é demais salientar a elevada adesão do mercado segurador nacional 
aos estudos de Impacto quantitativo, com índices de participação dos 
mais significativos a nível europeu, o que demonstra a percepção da 
importância de uma preparação antecipada e atempada, como forma de 
aproveitar as oportunidades e de enfrentar os desafios que se colocam.

De igual forma, refira-se a contribuição, para este número da Revista 
Fórum, da Senhora Dra. Margarita von Tautphoeus, da Direcção de 
Consultoria sobre Solvência da Munich Re, a quem apresentamos um 
agradecimento especial pela disponibilidade demonstrada. O artigo em 
questão aborda o papel do resseguro na era do Solvência II, procurando 
evidenciar as tendências e as potencialidades do resseguro no âmbito do 
novo regime de solvência.

Por último, incluímos ainda um trabalho sobre Comunicações Publicitárias 
não Solicitadas, realizado pela Senhora Dra. Daniela Velho, Jurista do 
Departamento de Relações com os Consumidores.

Por todas as razões já indicadas, estamos convictos de que a presente 
edição da Revista Fórum continua a corresponder às expectativas de 
todos aqueles que trabalham ou se interessam pela área dos seguros e 
dos fundos de pensões.
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SOLVÊNCIA II
RESULTADOS DO 4.º ESTUDO 

DE IMPACTO QUANTITATIVO (QIS 4)
HUGO BORGINHO E CARLOS GUINÉ1

1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência do ISP





So
lv

ên
ci

a 
II 

– 
Re

su
lta

do
s 

do
 4

.º
 E

st
ud

o 
de

 Im
pa

ct
o 

Q
ua

nt
ita

tiv
o 

(Q
IS

 4
)

H
ug

o 
Bo

rg
in

ho
 e

 C
ar

lo
s 

G
ui

né

1. INTRODUÇÃO

Sob o ponto de vista da regulação do sector segurador, o Solvência II 
é o projecto estruturante de maior importância actualmente em curso. 
Este projecto visa a revisão global e profunda do modelo de solvência 
aplicável, revestindo-se de especial importância, em particular no actual 
contexto de turbulência dos mercados financeiros. Como principais pedras 
basilares do novo regime refiram-se a avaliação dos activos e passivos 
de uma forma consistente e baseada em princípios económicos sãos e o 
maior alinhamento das exigências regulamentares de capital com os riscos 
efectivamente assumidos pelas empresas. Tais medidas, para além da 
obtenção de um retrato fiel e realista da solidez financeira dos operadores, 
deverão providenciar incentivos para a boa gestão e mensuração dos 
riscos por parte das empresas, incluindo o reconhecimento de modelos 
internos.

Em matérias de cariz qualitativo, o Solvência II dá um enfoque muito 
significativo a matérias como a governação, os mecanismos de controlo 
interno e os sistemas de gestão de riscos, bem como ao reforço da 
transparência e da disciplina de mercado. Adicionalmente, pretende-se 
assegurar uma maior convergência nos processos de supervisão a 
nível europeu, especialmente no contexto de grupos de seguros e 
conglomerados financeiros.

O objectivo último do projecto é o reforço da protecção dos tomadores e 
beneficiários de contratos de seguros.

Neste âmbito, dada a importância do projecto, o Instituto de Seguros de 
Portugal (ISP) assumiu como objectivo estratégico a introdução gradual 
dos princípios do novo regime na regulamentação nacional, no sentido de 
agilizar e incentivar a preparação gradual e tempestiva das empresas de 
seguros e do próprio ISP.

2. OS EXERCÍCIOS DE ESTUDO DE IMPACTO 
QUANTITATIVO (QIS1)

Ao longo do desenvolvimento do projecto, têm vindo a ser realizados 
vários estudos de impacto quantitativo, vulgo QIS, que visam testar o 
impacto de possíveis especificações para o novo modelo de solvência sobre 
os operadores do sector. Adicionalmente, estes exercícios constituem 
oportunidades ímpares para que as especificidades de empresas individuais 
e de mercados nacionais sejam consideradas na definição das medidas de 
implementação do Solvência II.

O exercício mais recente, o QIS 4, decorreu entre os passados meses de 
Abril e Julho de 2008, tendo a totalidade dos participantes nacionais 
considerado como data de reporte a posição a 31 de Dezembro de 2007. 
Este exercício representou mais um passo importante no desenvolvimento 
do projecto Solvência II, sendo um instrumento de extrema importância 
para a preparação das empresas de seguros e de resseguros e das 
autoridades de supervisão para as exigências do novo regime de solvência. 
Mais especificamente, o QIS 4 contribuiu decisivamente para uma melhor 

1  Do termo anglo-saxónico, Quantitative Impact Studies.
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percepção dos potenciais impactos em matéria de requisitos quantitativos 
(provisões técnicas e requisitos de capital) e para a identificação das áreas 
de maiores dificuldades, nas quais será, portanto, necessário investir mais 
tempo e recursos.

3. NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO

À semelhança de exercícios anteriores, registou-se uma forte adesão ao 
QIS 4 por parte do mercado português, a qual permitiu que Portugal 
apresentasse uma das mais elevadas taxas de participação de entre todos 
os países envolvidos, quer em termos de quotas de mercado, quer no que 
respeita ao número de empresas.

Participaram no exercício um total de 37 empresas de seguros (mais 4  
que no exercício anterior), aumento que ficou a dever-se essencialmente 
a uma maior participação por parte de empresas de pequena dimensão, 
sendo este um dos objectivos que haviam sido estabelecidos pela Comissão 
Europeia para o QIS 4.

Em termos de quota de mercado, medida pelas provisões técnicas brutas 
no caso do ramo Vida, e pelos prémios brutos emitidos nos restantes 
ramos, registaram-se valores muito próximos de 100% no ramo Vida 
e nos ramos de Acidentes e Doença (que no QIS 4 foram considerados 
separadamente). No caso dos restantes ramos Não Vida, a quota de 
mercado foi de cerca de 86%.

Gráfico 1 - Quota de mercado dos participantes no QIS 4 por país
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4. RESULTADOS AGREGADOS DO MERCADO 
PORTUGUÊS

Neste capítulo, irá efectuar-se uma breve análise aos principais resultados 
do exercício QIS 4 para o mercado português, com base nos resultados 
médios (médias ponderadas) reportados pelos participantes. Importa 
contudo salientar que a análise dos resultados individuais de cada empresa 
em particular pode conduzir a conclusões distintas das observáveis para o 
mercado como um todo, em função das especificidades que caracterizam 
cada operador.

Em matéria de avaliação de activos e passivos, as regras do QIS 4 
implicam a avaliação dos activos a valores de mercado e, no caso das 
provisões técnicas, a avaliação explícita de duas componentes: a “melhor 
estimativa”, que deve reflectir, grosso modo, o valor actual esperado das 
responsabilidades, e a “margem de risco”. Esta última componente visa 
tornar explícito o custo do risco tal como percepcionado pelo mercado, 
o que facilita a comparação entre empresas e mercados e a convergência 
de práticas entre operadores. Em casos específicos, designadamente para 
opções e garantias embebidas em contratos de seguro, deve efectuar-se 
uma avaliação baseada numa óptica mark-to-market ou mark-to-model, 
de forma a capturar eficazmente o seu potencial de variação adversa e o 
seu carácter não linear.

Em termos de estrutura de balanço, numa óptica agregada, a composição 
do Activo manteve-se praticamente inalterada. No que respeita ao Capital 
Próprio e Passivo, é de registar a redução do peso das provisões técnicas, 
por contrapartida do aumento dos fundos próprios, que cresceram de 
um peso de 5,7% do total do Activo no balanço Solvência I para 10,1% 
quando aplicadas as metodologias propostas nas especificações técnicas 
do QIS 4.

Gráfico 2 - Composição do balanço: Solvência I vs. QIS 4
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A redução, em termos médios, do montante das provisões técnicas 
decorrerá, no caso dos ramos Não Vida, principalmente da introdução do 
efeito do desconto financeiro dos cash flows (actualmente não permitido) 
e será, à partida, mais expressiva quanto maior for a duração esperada das 
responsabilidades.

A conjugação deste efeito com outras alterações de pressupostos 
eventualmente introduzidas pelas empresas de seguros materializou-se 
numa redução média significativa do valor das provisões técnicas, para 
a generalidade dos ramos, que oscilou entre os 6,5% da modalidade de 
Acidentes de Trabalho e os 45,5% do ramo Crédito e Caução. Apenas 
num caso (ramo Diversos) foi observado um ligeiro incremento médio no 
valor das provisões técnicas.

Em algumas situações, foram reportados valores extremos, positivos 
e/ou negativos, conforme se pode observar no gráfico seguinte, sendo 
que na generalidade dos casos tais situações ocorreram em ramos 
pouco representativos para a empresa em causa, pelo que a qualidade 
da projecção deverá ter sido afectada pela limitação ao nível dos dados 
disponíveis.

Gráfico 3 - Distribuição do valor das provisões técnicas líquidas de 
resseguro dos ramos Não Vida: QIS 4 vs. Solvência I

Já no caso do ramo Vida, a redução média das provisões técnicas pode 
ser explicada pela eliminação de algum efeito de prudência no cálculo 
da “melhor estimativa” e, no caso de alguns produtos específicos, pela 
assunção de uma perspectiva de continuidade do negócio a longo prazo2. 
A adopção deste pressuposto conduziu, em alguns casos, à obtenção de 
valores negativos, conforme se pode constatar pela análise do gráfico que 
a seguir se apresenta.

2  Caso específico dos seguros de Vida temporários anuais renováveis. Note-se que esta foi uma matéria onde surgiram 
critérios diferenciados entre operadores individuais, o que se deveu, em grande medida, a alguma falta de clareza das 
especificações técnicas do QIS 4. Esta matéria ainda se encontra em fase de debate ao nível do Comité Europeu de 
Supervisores de Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CEIOPS).
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Importa contudo ressalvar que as regras do QIS 4 exigem a inclusão 
das responsabilidades futuras esperadas, associadas à distribuição das 
participações nos resultados não garantidas à data da avaliação, assim 
como do custo estimado do valor das opções embebidas nos contratos, 
factores que devem merecer uma abordagem mais refinada e que podem 
influenciar materialmente os resultados finais ao nível das provisões 
técnicas.

No caso dos seguros ligados, o valor extremo observável no gráfico (0%) 
ficou a dever-se ao tratamento desta carteira de forma indiferenciada, 
em conjunto com os restantes produtos, por parte de um participante, 
uma vez que as ferramentas de modelização não se encontravam ainda 
preparadas para tratar estas apólices adequadamente. Importa referir 
aqui que a adopção de abordagens simplificadas, com reduzido impacto 
material nos resultados finais, como aquela que acabou de ser descrita, se 
enquadra no espírito de best effort que caracteriza estes exercícios.

Gráfico 4 - Distribuição do valor das provisões técnicas líquidas de 
resseguro do ramo Vida: QIS 4 vs. Solvência I

Em matéria de exigências de capital, o Solvência II preconiza dois patamares: 
o requisito de capital de solvência (SCR3) e o requisito de capital mínimo 
(MCR4). A todo o momento, exigir-se-á que as empresas de seguros e 
resseguros detenham fundos próprios elegíveis para a cobertura integral 
do SCR. 

Em caso de insuficiência ao nível da cobertura do SCR, as medidas de 
resolução serão tão exigentes quanto mais próximo do MCR estiver o nível 
de cobertura por fundos próprios elegíveis. Se uma empresa incumprir o 
MCR as autoridades de supervisão devem tomar medidas mais rigorosas, 
as quais podem, inclusive, em última análise, passar pela retirada da 
autorização (note-se no entanto que, em qualquer dos casos, as provisões 
técnicas permanecem ainda assim protegidas).

3  Do termo anglo-saxónico, Solvency Capital Requirement.

4  Do termo anglo-saxónico, Minimum Capital Requirement.
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No que respeita ao SCR, o QIS 4 testou uma possível especificação da 
fórmula standard de cálculo, com base numa estrutura modular.

Figura 1 - Estrutura modular do SCR

Os resultados do exercício evidenciam que, embora ocorra um aumento 
do montante de fundos próprios disponíveis, se verificou igualmente um 
aumento generalizado do montante do SCR face à actual margem de 
solvência exigida (quase 70% em média). Tal situação seria expectável, 
dada a maior abrangência, em termos de riscos cobertos, do SCR face ao 
actual requisito de capital, e dado o elevado patamar de prudência que 
esta medida corporiza, correspondente à medida Value-at-Risk a 99,5% 
para o horizonte temporal de 1 ano.

Gráfico 5 - Comparação dos requisitos de capital: QIS 4 vs. Solvência I
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Efectuando a comparação entre o requisito de capital e as provisões 
técnicas verifica-se que, em termos médios, o SCR correspondeu a 8% 
da “melhor estimativa”5 para as empresas que exploram exclusivamente 
o ramo Vida, a 35,7% para aquelas que operam nos ramos Não Vida e a 
12% para as empresas mistas, existindo, contudo, diferenças importantes 
a nível individual, tal como é visível no gráfico que a seguir se apresenta.

Gráfico 6 - Peso do SCR na melhor estimativa (excluindo unit linked)

Em termos de metodologia de cálculo, e tal como pode ser observado 
na Figura 1 anteriormente apresentada, o SCR final é dado pela soma do 
Basic SCR, deduzido de alguns ajustamentos decorrentes da participação 
nos resultados futura e dos impostos diferidos, com a carga relativa 
ao risco operacional. Este último risco é mensurado, no contexto da 
fórmula standard, de uma forma pouco sofisticada, correspondendo a 
percentagens fixas dos prémios e das provisões técnicas, e sendo o seu 
valor limitado a 30% do Basic SCR. Relativamente aos seguros unit linked, 
é adicionado ao valor anterior uma percentagem das despesas anuais. No 
caso português, o peso do risco operacional registou valores médios na 
ordem dos 7,5% do SCR.

O Basic SCR (BSCR) anteriormente referido é obtido após a agregação dos 
vários riscos individuais, mediante a utilização de matrizes de correlação 
linear, sendo necessariamente inferior à soma simples das cargas de 
capital relativas aos vários módulos de risco. A diferença corresponderá 
aos benefícios de diversificação que, no QIS 4, ascenderam em média 
a cerca de 30% do BSCR.

Ao BSCR devem ser deduzidos alguns ajustamentos, resultantes do efeito 
de mitigação que decorre da consideração do potencial de redução, 
em situações de stress, das provisões para participação nos resultados 
futuras, não garantidas à data da avaliação, e dos passivos por impostos 
diferidos. A estimação destas componentes constituiu uma das principais 
dificuldades do exercício à escala europeia, não tendo Portugal sido uma 
excepção. Tal deveu-se principalmente às dificuldades de interpretação das 
metodologias e de avaliação das correspondentes medidas de exposição, 

5  Excluindo os seguros unit linked.

14 | 15



o que levou à obtenção de resultados não comparáveis. Notou-se, ainda 
assim, a relativa importância que esta componente pode assumir (redução 
de 8,6% do SCR em termos médios, embora com diferenças significativas 
entre os participantes), o que reforça a necessidade de atenção especial 
às dificuldades encontradas.

Da análise dos riscos individuais, constata-se, em termos médios, o maior 
peso6 do risco de mercado para o ramo Vida, a que não será certamente 
alheia a maior duração esperada das responsabilidades, seguida da 
contribuição do risco específico de seguros Vida. Importa ressalvar que a 
dispersão dos riscos ao nível de empresas individuais depende bastante do 
mix de produtos explorados por cada empresa individual, o que justifica 
os perfis de risco bastante diversificados reportados pelas empresas que 
participaram no exercício.

Na análise do gráfico seguinte, assim como nos restantes casos aplicáveis, 
deverá ser prestada especial atenção à interpretação da última coluna, 
uma vez que a mesma se encontra construída numa lógica distinta das 
restantes. De facto, esta coluna pretende analisar o impacto do efeito de 
mitigação resultante do potencial de redução, em situações de stress, das 
provisões para participação nos resultados futuras, conforme anteriormente 
descrito. No caso das empresas que exploram exclusivamente o ramo 
Vida, constata-se que, em média, esse efeito permitiria reduzir o requisito 
de capital em quase 20%.

Gráfico 7 - Composição do Basic SCR: Empresas que operam 
exclusivamente no ramo Vida

Já relativamente aos ramos Não Vida, assumem maior importância os riscos 
específicos de seguros Não Vida e de Acidentes e Doença, este último 
devido ao elevado peso que a modalidade Acidentes de Trabalho assume 
no mercado segurador português. Adicionalmente, o risco de mercado 
também assume um peso considerável na dispersão, em termos médios.

A variabilidade entre os perfis de risco das várias empresas participantes é 
bem visível através da análise do gráfico, traduzindo as diferenças ao nível 
do mix de produtos/ramos explorados.

6  Os pesos referidos nesta secção são medidos em percentagem do Basic SCR.
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Gráfico 8 - Composição do Basic SCR: Empresas que operam 
exclusivamente nos ramos Não Vida

Para as empresas de seguros mistas, tal como seria expectável, as 
conclusões retiradas situam-se num patamar intermédio face aos dois 
tipos de empresas anteriormente analisados, ficando em boa medida 
dependentes da representatividade dos ramos Vida e Não Vida nas suas 
carteiras. No entanto, as especificidades destas empresas conduzem a 
que, geralmente, os seus perfis de risco se apresentem mais homogéneos 
face às restantes empresas, sendo portanto o grupo em que os desvios 
padrão são mais reduzidos.

Gráfico 9 - Composição do Basic SCR: Empresas Mistas

Efectuando agora uma análise por módulo de risco (terceiro nível da 
estrutura modular apresentada na Figura 1), podem identificar-se a um 
nível mais desagregado quais as componentes com maior contributo para 
a formação dos requisitos de capital dos participantes no exercício QIS 4.

O módulo de risco de mercado é composto por vários sub-riscos, 
designadamente: taxa de juro, accionista, imobiliário, spreads de crédito, 
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concentração e cambial. A decomposição dos resultados médios a este nível 
evidencia o maior peso para os riscos de taxa de juro (23,4%) e accionista 
(33,7%), com componentes não negligenciáveis para os restantes riscos, 
excepto para o risco cambial. No caso particular das empresas mistas, o 
risco de spread de crédito chega mesmo a representar um peso médio 
mais expressivo (21,4%) do que o risco de taxa de juro.

No que respeita ao risco accionista, foram testadas uma abordagem 
padrão, com referência a um cenário de stress global de queda dos 
índices accionistas em 32% e 45% (consoante a tipologia de acções), 
e uma abordagem alternativa, designada por dampener-duration, 
onde se assumia cenários distintos por empresa, cuja gravidade evoluía 
inversamente com a duração das responsabilidades em carteira, e que 
reflectia a expectativa implícita de reversibilidade para a média de longo 
prazo dos índices accionistas. Esta última abordagem foi bastante criticada 
pela maioria dos supervisores e participantes.

Já no que respeita ao risco de incumprimento da contraparte, que 
quantifica o risco associado a contrapartes em resseguro, instrumentos 
financeiros derivados, intermediários e outros,7 o peso médio foi, em geral, 
bastante reduzido em comparação com os restantes módulos (1%). Ainda 
assim, este foi considerado pelos participantes como um dos módulos 
mais exigentes em termos de trabalho necessário para o seu cálculo, o 
que não parece ser justificável. Por este motivo, o CEIOPS encontra-se 
presentemente a estudar um desenho alternativo, tendente a simplificar 
os procedimentos de cálculo.

O módulo de risco específico de seguros Vida congrega uma 
multiplicidade de sub-riscos, nomeadamente: mortalidade, longevidade, 
invalidez/morbidez, descontinuidade (e.g. resgates), despesas e 
catastrófico. A distribuição por sub-risco depende, em grande medida, 
do mix de produtos explorados pela empresa, pelo que se registam 
resultados bastante diferenciados a nível individual. Em termos médios, é 
evidente o elevado peso das componentes de descontinuidade (14,9%) 
e catastrófico (8,2%), sendo os riscos de longevidade e de despesas os 
menos expressivos.

No que toca ao risco específico de seguros Não Vida, que abrange 
todos os ramos excepto os de Acidentes e Doença, o risco de prémios e de 
provisões é o mais relevante em termos médios (26,3%), seguido do risco 
catastrófico (7,9%). A volatilidade dos resultados individuais é, contudo, 
bastante expressiva. Neste contexto, importa salientar alguma falta de 
comparabilidade dos resultados do QIS 4, decorrente da complexidade 
de estimação do risco catastrófico na vertente dos cenários. A matéria 
relacionada com a definição de cenários apropriados e a sua harmonização 
entre os diversos países europeus ainda se encontra em discussão a nível 
do CEIOPS.

O módulo do risco específico de seguros de Acidentes e Doença 
desagrega-se em três submódulos, sendo relevantes para o mercado 
português o de Acidentes e Doença (curto prazo) e o de Acidentes de 
Trabalho. No primeiro caso, o desenho do módulo é equivalente ao do 
risco específico de seguros Não Vida, mantendo-se, da mesma forma, as 
conclusões retiradas.

7  Note-se que o risco de contraparte associado a emitentes de valores mobiliários e imobiliários detidos na carteira de 
investimentos não se encontra neste módulo mas sim no risco de spread de crédito do módulo de risco de mercado.
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O submódulo de Acidentes de Trabalho tem implícito no seu desenho a 
aplicação do princípio da substância sob a forma, segundo o qual os riscos 
inerentes às responsabilidades pagas sob a forma de renda são tratados 
de forma análoga ao ramo Vida, com aplicação de choques para os riscos 
de longevidade, revisão e despesas. Ainda assim, o peso médio do risco 
inerente às restantes responsabilidades apresenta-se superior àquele das 
anuidades, conforme medido pelo QIS 4.

Relativamente ao MCR, que se pretende que seja uma medida simples e 
objectiva, o QIS 4 testou um novo desenho baseado numa função linear 
dos prémios, provisões, capitais em risco e despesas, combinada com um 
corredor que assegura que o seu valor se mantém entre 20% e 50% do 
SCR.

Em termos médios, os resultados para o mercado português foram 
considerados satisfatórios, verificando-se globalmente resultados 
individuais para a fórmula linear que se colocam entre 20% e 50% do 
SCR e, portanto, sem necessidade de aplicação dos limites do corredor. 
Exceptua-se um número minoritário de empresas, sendo que o desvio é, 
na quase totalidade dos casos, por uma margem reduzida, a não ser no 
caso de uma empresa do ramo Vida.

Gráfico 10 - Distribuição dos resultados: Linear MCR vs. SCR

Em matéria de fundos próprios, registou-se uma clara preponderância 
de elementos classificados como Tier 1 (96,4%), correspondente aos 
elementos de capital de maior qualidade.

Tal como já foi referido, os resultados do QIS 4 evidenciaram, por um 
lado, o aumento dos fundos próprios disponíveis e, por outro lado, o 
aumento dos requisitos de capital. A conjugação destes dois factores 
levou a conclusões diferenciadas em matéria de evolução dos rácios 
de cobertura do SCR. Em termos médios, registou-se a redução destes 
rácios para as empresas Não Vida e mistas e o aumento para as empresas 
Vida, em comparação com os níveis de cobertura da margem de solvência 
actualmente exigida.

Na generalidade dos casos, os rácios registados mantiveram-se acima dos 
100% e em valores confortáveis. Apenas em 2 casos se constataram rácios 
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inferiores a 100%, sendo de notar que os respectivos resultados carecem 
de uma análise mais pormenorizada. Já relativamente ao MCR, os rácios 
registados colocavam-se em valores bastante confortáveis e acima de 
100% para todos os casos.

Adicionalmente, o QIS 4 solicitou informação relativa a modelos 
internos que já se encontrem disponíveis ou em fase de desenvolvimento 
pelas empresas. Das respostas qualitativas recebidas, cerca de 35% dos 
participantes afirmam já utilizar um modelo interno, 24% não utilizam 
e 41% não responderam à questão. Cerca de 46% dos participantes 
afirmam já se encontrar a desenvolver um modelo interno ou pretender 
vir a fazê-lo no futuro.

O QIS 4 foi o primeiro exercício a testar as especificações aplicáveis ao 
nível da solvência de grupos de seguros, tendo participado dois grupos 
portugueses. A reduzida amostra de participantes aliada à existência 
de um vasto número de opções nas especificações não permite retirar 
conclusões objectivas.

5. PRINCIPAIS ÁREAS DE DIFICULDADE

Um dos objectivos primordiais do QIS 4 deve passar pela avaliação do grau 
de preparação das empresas para as previsíveis exigências do Solvência II, 
em particular no que se refere aos aspectos práticos e técnicos relacionados 
com a estimação dos requisitos quantitativos.

Neste âmbito, as principais áreas de dificuldade identificadas devem 
ser devidamente tidas em conta por cada empresa de seguros no seu 
caminho de preparação gradual para o Solvência II. Em áreas específicas, 
será prudente a alocação atempada de tempo e recursos para a resolução 
das principais dificuldades.

Em primeiro lugar, os participantes no exercício QIS 4 foram praticamente 
unânimes na identificação dos timings apertados de resposta como um 
factor limitativo da sua qualidade.

Apontou-se ainda a complexidade e a exigência técnica de alguns 
cálculos, com particular destaque para a avaliação das opções e garantias 
embutidas em contratos de seguro e da componente de participação nos 
resultados futura. Adicionalmente, a avaliação dos impostos diferidos nas 
bases preconizadas pelo QIS 4 suscitou diversas questões.

Fruto das dificuldades anteriores, a estimação dos ajustamentos para os 
efeitos de mitigação da participação nos resultados futura e dos impostos 
diferidos, que são necessários para a determinação do SCR final, foi 
igualmente problemática.

Um aspecto específico, que levou à obtenção de resultados não 
comparáveis entre empresas, foi o da interpretação divergente do 
horizonte de projecção de determinados contratos, nomeadamente sobre 
a consideração ou não de pressupostos de renovação automática de 
forma implícita na avaliação.

Ao nível dos riscos individuais do SCR, verificaram-se maiores dificuldades 
práticas no cálculo do risco de contraparte, especialmente na parte 
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relativa aos intermediários, na aplicação dos cenários relativos ao risco de 
invalidez, por falta de credibilidade estatística nos pressupostos assumidos 
e dos cenários de catástrofe para os ramos Não Vida. Especificamente para 
o módulo de risco de mercado, o tratamento dos fundos de investimento 
segundo a lógica look-through, que requer o reconhecimento detalhado 
da composição da carteira subjacente, também suscitou problemas 
práticos.

As dificuldades observadas a nível nacional foram, em grande medida, 
consistentes com as observadas a nível europeu. Desta forma, os trabalhos 
mais recentes do CEIOPS têm incidido nas matérias acima identificadas, 
pretendendo-se minimizar o potencial para interpretações divergentes, 
aumentar o nível de orientações técnicas e, quando necessário, desenvolver 
simplificações apropriadas.

6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO EXERCÍCIO 
A NÍVEL NACIONAL

O mercado segurador nacional tem vindo a manifestar um elevado e 
crescente grau de interesse nos desenvolvimentos do projecto Solvência 
II, demonstrado pela elevada adesão aos Estudos de Impacto Quantitativo, 
com índices de participação dos mais elevados a nível europeu. O QIS 4 
voltou a reforçar esta tendência, sendo de elogiar o esforço e o interesse 
de todos os intervenientes.

Face às mudanças estruturais que o Solvência II representará, não é 
demais reforçar a importância da preparação antecipada e atempada das 
empresas nacionais, como forma de aproveitar as oportunidades e de 
enfrentar os desafios que se colocam.

Nesta base, o QIS 4 fornece uma fotografia completa dos impactos do 
Solvência II em cada empresa de seguros. Ainda que o desenho e/ou a 
calibragem dos módulos possa vir a sofrer refinamentos, podem e devem 
ser, desde já, retiradas lições dos resultados. Importa reconhecer o impacto 
e a sensibilidade que as medidas de solvência vão ter sobre diferentes 
tipos de produtos, estratégias de investimento, políticas de transferência 
e mitigação dos riscos, etc. De facto, é previsível que muitas das decisões 
estratégicas e dos produtos hoje comercializados venham a enquadrar-se 
no âmbito do regime Solvência, cuja entrada em vigor está prevista para 
2012.

Importa ainda acompanhar de perto os desenvolvimentos do projecto 
no que respeita aos requisitos qualitativos de governação, de criação 
de sistemas de gestão de risco e de mecanismos de controlo interno e 
de necessidades acrescidas de prestação de informação pública, com a 
consciência de que a preparação para o Solvência II é uma oportunidade 
única para o melhoramento das capacidades de gestão, para o 
aproveitamento de novas oportunidades de negócio, para o reforço da 
qualidade e da eficiência do serviço prestado aos tomadores de seguro 
e, desta forma, elevar a confiança, credibilidade e segurança do sector a 
níveis de excelência.
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7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO EXERCÍCIO 
A NÍVEL EUROPEU

A nível europeu, o QIS 4 registou igualmente um incremento significativo 
do número de participantes, face ao QIS 3, tendo-se saldado por um 
total de 1.412 empresas e 111 grupos de seguros participantes, o que 
representou um incremento de cerca de 37% (com destaque para as 
pequenas empresas, cujo número aumentou em aproximadamente 58% 
quando comparado com o exercício anterior).

As taxas de participação, medidas pelas quotas de mercado, foram 
superiores a 60% na generalidade dos países participantes, o que demonstra 
claramente o empenho do sector na concretização com sucesso, quer do 
exercício, quer em termos mais gerais, do projecto Solvência II.

A larga maioria dos participantes mostrou-se confiante na qualidade dos 
dados reportados, tendo sido identificadas como algumas das maiores 
dificuldades a nível europeu o tratamento dos impostos diferidos e dos 
prémios futuros, assim como a avaliação de alguns activos. Tal como já foi 
anteriormente referido, a maioria destas dificuldades resultou do facto de 
as especificações técnicas do QIS 4 não serem totalmente esclarecedoras 
em relação a algumas questões, o que deu azo a diferentes interpretações 
por parte dos participantes e, consequentemente, a resultados pouco 
comparáveis nestas matérias.

Ao nível do impacto sobre a estrutura patrimonial, as conclusões 
obtidas foram idênticas às já referidas para o mercado nacional, ou 
seja, verificou-se uma redução do peso das provisões técnicas, que se 
traduziu num incremento do capital disponível. Este facto, conjugado 
com o aumento verificado nos requisitos de capital, resultou num 
conjunto de participantes cujo capital se mostra insuficiente para cobrir 
o SCR, representativo de 11% do total. No que respeita ao MCR, 98,8% 
das empresas apresentavam um nível de capital suficiente para fazer face 
a este requisito, sendo identificadas maiores dificuldades no grupo das 
empresas cativas.

Tomando a indústria europeia em conjunto, e a partir das conclusões 
obtidas para a amostra muito significativa que participou no exercício 
QIS 4, pode concluir-se que esta não parece apresentar necessidade de 
capital adicional (a 31 de Dezembro de 2007, data de referência do QIS 4 
para a esmagadora maioria dos participantes).

Em jeito de conclusão, o CEIOPS identificou um conjunto de lições-chave 
que podem ser retiradas deste exercício, assim como um conjunto de 
desafios futuros a ultrapassar:

 A validação do balanço Solvência II afigura-se como um elemento 
fundamental para a implementação prática do futuro regime, 
nomeadamente no que respeita às diferenças entre o regime 
Solvência II e as normas IFRS e/ou os planos de contas nacionais. A 
discussão acerca da avaliação de activos a justo valor em momentos 
de crise/mercados inactivos continua a decorrer;

 Torna-se igualmente imprescindível considerar formas de 
minimizar o efeito pró-cíclico da nova regulação sensível aos 
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riscos, especialmente em períodos de crise como o que se vive 
actualmente;

 Alguns aspectos deverão ser refinados aquando das propostas 
de Nível 2, nomeadamente no que respeita às correlações entre 
os diversos riscos, o tratamento dos produtos estruturados e das 
exposições accionistas;

 Tendo em consideração a possibilidade de inclusão de elementos 
híbridos de capital como elementos elegíveis, deverão ser dedicados 
esforços adicionais no sentido de promover o reforço de capitais de 
elevada qualidade na cobertura dos requisitos de capital.

Em conclusão, o QIS 4 foi um exercício de extrema importância para o 
desenvolvimento do projecto Solvência II, tendo ainda sido revelador 
do elevado grau de interesse e empenhamento do mercado segurador 
europeu.
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O RESSEGURO 
NA ERA DO SOLVÊNCIA II 
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O período para a implementação e um conjunto de questões específicas 
referentes ao projecto Solvência II constituem ainda, no mínimo, uma 
fonte de discussão política bastante intensa. Apesar de eventualmente 
podermos vir a esperar adiamentos ou alterações relativos, por exemplo, 
à supervisão dos grupos ou à avaliação dos investimentos em acções, um 
ponto é absolutamente certo:  haverá uma profunda alteração na forma 
como as empresas de seguros irão avaliar e gerir a totalidade dos riscos a 
que estão expostas. 

O projecto Solvência II irá intervir como catalisador de uma tendência que 
se tem vindo a manifestar já há algum tempo e que tem adquirido ainda 
maior relevância face à presente crise financeira: as técnicas de Enterprise 
Risk Management irão substituir a contabilidade tradicional por métodos 
de avaliação económicos e holísticos. 

As empresas de seguros terão a capacidade para avaliar a extensão e 
quantificar os custos associados aos riscos para cada segmento das suas 
actividades e poderão consequentemente gerir o seu negócio de uma 
forma mais precisa – adquirindo uma nova percepção do contributo das 
suas diferentes actividades em termos de valor económico e podendo 
decidir mudanças de estratégia e orientação de negócio de um modo 
mais qualificado e informado.

Deste modo, o projecto Solvência II deverá resultar numa qualidade de 
avaliação e numa gestão dos riscos substancialmente melhoradas nos 
vários mercados de seguros europeus. 

Isto leva-nos à conclusão de que as técnicas de transferência de riscos 
– nomeadamente, o resseguro – irão igualmente ser alvo de alterações 
substanciais.

QUE TENDÊNCIAS PODEMOS PREVER PARA O 
RESSEGURO?

A reinvenção da roda, uma nova geração de produtos ou uma série de 
ajustamentos inteligentes, uma espécie de “resseguro versão 2.0”?

Tradicionalmente, as empresas de seguros transferem os seus riscos, ou 
seja, adquirem coberturas de resseguro por diversas razões. De acordo 
com a nossa tese, todas as funções básicas do resseguro irão manter-se, 
não só no contexto imediato do projecto Solvência II, mas em todos 
os ambientes avançados de Enterprise Risk Management; teremos, no 
entanto, capacidade para quantificar, definir e utilizar o resseguro de um 
modo mais alargado, preciso e direccionado.

“NOVAS” FUNÇÕES DE RESSEGURO?

• A gestão dos requisitos de capital e o aumento da capacidade 
de subscrição são as funções tradicionais mais importantes da 
cobertura de resseguro. No “novo” contexto, estas funções serão 
ampliadas, uma vez que deixará de existir um limite de 50% a 
considerar na cobertura de resseguro. O seu efeito sobre várias 
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rubricas do balanço e sobre o rácio de solvência global pode ser 
aferido com maior precisão, podendo a estrutura de resseguro ser 
desenvolvida “à medida” para satisfazer os requisitos específicos 
do balanço económico de um cliente.

• Uma vez que o Pilar 3 da directiva Solvência II vai providenciar 
igualmente um grau mais elevado de transparência no mercado, 
as empresas de seguros ficarão expostas a uma maior visibilidade 
exterior em termos da sua solidez financeira. Assim, um sólido Rácio 
de Solvência constitui não só uma questão de regulamentação e 
controlo mas também uma importante mais-valia comercial para 
uma empresas de seguros atrair potenciais tomadores de seguros.

• Dado que a volatilidade é o factor determinante da intensidade de 
capital de um determinado segmento de risco, a função tradicional 
do resseguro de estabilizar o resultado de subscrição está a adquirir 
uma nova importância: o impacto da exposição a sinistros de ponta 
ou a catástrofes no âmbito da actividade principal ou de ramos 
novos ou particularmente voláteis nos resultados pode ser reduzido 
através de uma protecção de resseguro adequada. Um historial 
de vários anos de experiência de sinistros suavizados pode mesmo 
reduzir o Requisito de Capital de Solvência (SCR) determinado 
através da fórmula de cálculo standard.

• Numa perspectiva geral de Enterprise Risk Management e no 
âmbito do projecto Solvência II, a mensuração da rendibilidade 
passará de uma abordagem baseada no rácio combinado para 
uma abordagem baseada no retorno do capital ajustado ao risco. 
A cedência de risco às empresas de resseguro irá portanto envolver 
não só um prémio de risco mas também uma redução do risco 
retido e um correspondente requisito de capital inferior. Partindo 
do princípio de que as empresas de resseguro geralmente detêm 
carteiras mais diversificadas e que, por conseguinte, devem, em 
muitos casos, ter capacidade para assumir o risco de um cedente 
a um custo mais reduzido, a empresa de seguros pode melhorar o 
retorno do seu capital ajustado ao risco retido.

• As empresas de resseguros sempre apoiaram os seus clientes na 
expansão para novos negócios, tanto numa perspectiva de ramos 
de negócios como geográfica, especialmente em caso de carência 
de fundos necessários ou de baixa profundidade do mercado. A 
estrutura de risco contemplada no projecto Solvência II dá elevado 
crédito a carteiras de seguros bem diversificadas – assim sendo, 
a expansão para novos ramos pode não ser apenas uma opção 
estratégica desejada mas revelar-se uma estratégia comercial 
necessária. O resseguro pode facultar o suporte quantitativo 
necessário – disponibilizando os excedentes requeridos – e também 
permitir a um cedente satisfazer os requisitos qualitativos do Pilar 
2, relativos à aquisição e condução de forma adequada de novos 
ramos de seguros e à gestão dos riscos envolvidos.

• Na perspectiva da Munich Re, o impacto dos requisitos previstos no 
âmbito do Pilar 2 do projecto Solvência II em relação às actividades 
de gestão de riscos de uma empresa de seguros ainda não teve a 
sua repercussão total. Apenas alguns exemplos: 



As empresas de seguros terão de implementar um ciclo completo de gestão 
de riscos, desde assegurar a qualidade e o controlo de procedimentos 
operacionais, como a determinação de tarifas, subscrição, regularização 
e provisionamento de sinistros – uma função “colateral” do resseguro 
tem consistido, desde sempre, em facultar aconselhamento sobre estas 
questões.

A um nível mais estratégico, no âmbito do Pilar 2, as empresas de seguros 
serão obrigadas a desenvolver uma estratégia de risco que esteja adaptada 
aos parâmetros da fórmula standard ou aos pressupostos do seu modelo 
interno. O desenvolvimento de uma estratégia de risco inclui a definição 
do nível de tolerância e apetência ao risco, para além do valor imediato 
do VaR a 99,5% de confiança e por último, mas não menos importante, 
a definição da estratégia de resseguro. As cessões em resseguro serão 
igualmente incluídas nos relatórios periódicos de risco  e no processo ORSA 
(processo de auto-avaliação dos riscos e da solvência). A cooperação com 
uma empresa de resseguros pode disponibilizar informação qualificada 
sobre essas questões, mas irá igualmente contribuir para evitar requisitos 
adicionais de capital (capital add-ons) no caso de a autoridade de supervisão 
não ficar satisfeita com a consistência ou abrangência da qualidade da 
gestão dos riscos de uma empresa de seguros.

QUE MODELOS DE RESSEGURO?
QUE FUTURO PARA ESTRUTURAR
E NEGOCIAR O RESSEGURO?
A gama e a variedade de tratados de resseguro proporcionais e 
não-proporcionais existentes no mercado podem ser estruturados de 
modo a responder a diversas necessidades e requisitos específicos. A 
Munich Re procedeu a uma análise comparativa do efeito produzido por 
diferentes estruturas de resseguro nos resultados económicos de uma 
empresa de seguros tipo (cf. http://www.munichre.com/en/ts/solvency_II/
default.aspx). 

Em relação a este aspecto é possível retirar duas conclusões:

• A fórmula standard tal como apresentada pelo CEIOPS nas 
especificações técnicas do exercício QIS 4, revela o efeito do 
resseguro apenas a um nível limitado, uma vez que a diversidade da 
carteira e dos perfis dos sinistros não conseguem ser suficientemente 
capturados através de abordagens do tipo “fórmula” standard. 
Consequentemente, o efeito de coberturas não-proporcionais não é 
apresentado na sua extensão real. A implementação de um modelo 
interno coloca desafios de know-how e recursos a muitas empresas 
de seguros. O desenvolvimento de um modelo interno parcial para 
o risco específico de seguros pode ser um compromisso eficiente: 
o SCR bruto do efeito de resseguro, bem como o efeito mitagador 
de diferentes programas de resseguros podem assim ser calculados 
de um modo muito mais realista. A plataforma de software aberto 
http://www.pillarone.org que é patrocinada pela Munich Re e 
cujo download pode ser efectuado gratuitamente disponibiliza 
orientação e assistência relativamente a estas questões.
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• Face aos comentários anteriores, torna-se evidente que a 
determinação da necessidade e a definição da estrutura de 
resseguro adequada dependem de uma quantidade substancial de 
informação: no passado, a subscrição de resseguro era baseada 
na carteira e nos dados de sinistralidade, em valores empíricos e 
nas previsões para o ano seguinte. As considerações futuras sobre 
o resseguro irão incluir uma análise abrangente dos dados do 
balanço numa óptica económica, troca de informações sobre a 
estratégia a médio prazo de gestão de riscos e capital do cedente. 
As empresas de resseguros irão ampliar as suas funções para além 
de puros fornecedores de capacidade: passarão a diferenciar-se

 entre si pela qualidade da análise, pelo grau de capacidade para 
desenvolver soluções devidamente adaptadas aos requisitos 
específicos das empresas de seguros e, por último mas não menos 
importante, pela sua capacidade de ser um parceiro dialogante e 
construtivo em assuntos específicos de gestão de riscos e capital. 
Deste processo resultará uma mais ampla troca de informação e 
diálogo sobre estratégias. O desenvolvimento dos mercados de 
seguros e resseguros irá demonstrar se uma empresa de seguros 
pretende manter essas trocas de informação e diálogo com vários 
ou um número limitado de empresas de resseguros e que papel 
será desempenhado pelos agentes de resseguros e outros parceiros 
de consultoria.

À medida que a Enterprise Risk Management se tornar um princípio 
fundamental de uma governação eficaz das actividades de seguro, 
estamos convictos de que as empresas de resseguro de sucesso serão 
aquelas que souberem oferecer consultoria adequada e soluções 
personalizadas aos seus clientes. A Munich Re desenvolveu já uma intensa 
actividade preparatória através da criação de uma Equipa de Consultoria 
de Solvência.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a problemática específica das comunicações 
publicitárias não solicitadas e a questão da eventual necessidade de 
autorização prévia à sua transmissão por parte dos destinatários. 

As modernas teorias de marketing apontam para a necessidade de 
consentimento prévio por parte do destinatário da publicidade, permitindo, 
assim, direccioná-la para quem dela pretender ser receptor. 

Também no que toca à orientação legislativa comunitária e nacional, a 
tendência é no sentido de proteger cada vez mais a privacidade do potencial 
destinatário da publicidade e tornar a sua transmissão dependente de 
prévia autorização ou, pelo menos, de não oposição.

Parece existir, assim, um paralelismo entre as teorias de marketing 
enunciadas e o regime jurídico existente, no que toca às comunicações 
publicitárias não solicitadas. 

2. COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

2.1. Evolução do conceito de comunicação

A comunicação empresarial tem sofrido inúmeras mutações ao longo das 
últimas décadas, numa tentativa de descoberta constante dos trilhos que 
vão sendo deixados pelas exigências da evolução tecnológica. 

A era da informação, que surge com o aparecimento das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), abre um vasto leque de novas 
possibilidades, mas também novas exigências de competitividade, 
qualidade, produtividade e excelência de gestão. Protagonizada pela 
Internet, a informação passa a desempenhar um importantíssimo papel 
nos fluxos comunicacionais e comerciais.

As TIC surgem como elemento de concepção e suporte da comunicação 
empresarial em várias das actividades que se desenvolvem no seio da 
empresa, apresentando-se como um factor-chave na sua globalização. 

O processo de globalização1 e mais precisamente de globalização 
da empresa encontra-se, assim, directamente relacionado com o 
desenvolvimento das TIC, que impelem à adopção de novas políticas 
comunicacionais adaptadas aos novos desafios, nomeadamente a 
existência de um público mais vasto, mais exigente e mais informado.

A interactividade torna-se uma arma fundamental da comunicação 
empresarial.

2.1.1. Internet como meio de comunicação interactivo

A Internet é considerada como a mais bem sucedida das tecnologias 
de informação surgida até ao momento, possibilitando o contacto 

1 Que deriva, nomeadamente, da crescente interligação e interdependência dos países como consequência da liberalização 
dos fluxos internacionais de comércio, de capitais, de tecnologias e de informação e do aumento da mobilidade das 
pessoas.
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entre pessoas, empresas e todo o tipo de instituições a nível global, 
juntando diferentes culturas e permitindo a criação constante de novos 
conhecimentos, bem como o acesso à mais variada informação. Entre 
muitas outras coisas, é um instrumento de venda e fidelização de clientes, 
pesquisa e comunicação com colaboradores, fornecedores, distribuição 
de documentação e fonte de informação. É, portanto, um método de 
comunicação interactivo que deve ser integrado na estratégia global da 
empresa.

Através da Internet é possível segmentar o mercado e identificar o 
público-alvo em virtude do tratamento de bases de dados de informação 
que permitem destacar padrões de compra individuais de potenciais 
clientes2. O objectivo, neste caso, será estabelecer contacto e comunicação 
com potenciais clientes através, por exemplo, da solicitação de informações 
pessoais (nome, endereço, contactos) como condição de acesso gratuito a 
informações e serviços do site.

A empresa utiliza, assim, a Internet para disponibilizar informações sobre 
os seus produtos e serviços, bem como para retirar do “convívio virtual” o 
feedback do cliente através de opiniões e sugestões que oferece. 

2.1.2. Televisão Interactiva  

Trata-se, também, de um método de comunicação interactiva em que 
uma das principais características é, como o próprio nome indica, a 
bidirecionalidade. 

A TV Interactiva surge da convergência entre a televisão e as diferentes 
tecnologias interactivas que permitem o desenvolvimento de um processo 
de comunicação em que o emissor é, simultaneamente, um potencial 
receptor e o receptor um potencial emissor.

A interactividade é alcançada de forma plena quando o telespectador seja 
confundível com o transmissor, na medida em que também ele possa 
gerar conteúdos (à semelhança da situação actualmente existente na 
Internet).

A TV Interactiva possibilita o acesso a serviços da Web a partir do televisor, 
bem como a serviços de interactividade concebidos especificamente para 
emissões de programas televisivos3 ou independentes dessas emissões4 5. 

2.2. Evolução do conceito de publicidade

A publicidade é outra das formas de comunicação da empresa com o seu 
público6.

Por isso, também a publicidade tem necessariamente acompanhado as 
mudanças que se têm feito sentir nas últimas décadas, adaptando-se a 

2  Chamado marketing de um-para-um.

3  Como é o caso, nomeadamente, da possibilidade de acompanhar o programa televisivo com informação suplementar 
relacionada, passível de ser acedida através de hyperlinks.

4  Transmissão de texto, som, imagem e vídeo destinado à complementaridade da oferta iTV.

5 Actualmente no mercado encontram-se disponíveis alguns serviços de TV Interactiva e que vão desde a possibilidade 
do utilizador consultar guias de programação electrónicos, aceder a serviços de video-on-demand e pay-perview, 
telecompra, televenda, ainda aceder à Internet para enviar e receber mensagens de correio electrónico, efectuar 
compras ou transacções financeiras, entre outras.

6  Ainda que intermediada por profissional ou agência de publicidade.
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novas realidades que não se compadecem com os esquemas tradicionais 
de comunicação com o público. 

Existe uma relação próxima entre a história da comunicação e a da 
publicidade. O publicitário, enquanto comunicador, procura transferir 
para a publicidade os processos e meios de comunicação próprios da 
época em que se encontra.

As concepções lineares ou unidireccionais de receptor passivo 
consubstanciadas no modelo de Lasswell7 8 deram lugar a esquemas 
dinâmicos e concêntricos que promovem a ideia de participação na 
comunicação entre emissor e receptor9 e de interacção. Uma concepção 
dinâmica de comunicação que revolucionou o esquema das relações 
humanas e se reflectiu na televisão, na publicidade, no jornalismo e no 
cinema10. 

2.2.1. Publicidade na Internet

A Internet assume-se, actualmente, como forte elemento de influência 
cultural e educativa, com capacidade para se tornar um poderoso 
instrumento publicitário, permitindo a interacção directa entre o 
consumidor e a peça publicitária11. 

A publicidade pela Internet pode assumir diversas formas, de entre elas, 
destacamos:

a) Publicidade via correio electrónico

A mensagem publicitária de correio electrónico pode ser um instrumento 
útil de trabalho12. 

A mensagem de correio electrónico pode ser:

− Solicitada:

 Quando o utilizador se manifesta a favor do envio da mensagem 
mediante registo prévio no sítio da Internet (para o recebimento de 
boletins, informações, notícias, entre outros). Uma das fórmulas 
de sucesso para a divulgação de produtos e/ou serviços através da 
mensagem de correio electrónico solicitada é a newsletter, ou seja, 
um jornal electrónico que contém informações úteis para o leitor.

− Não solicitada (também designada de spam):

 Quando o utilizador recepciona uma mensagem de correio 
electrónico de carácter publicitário que é indesejada, ou seja, que 
não foi solicitada e para a qual não deu permissão.

7 Modelo comunicativo proposto em 1948 por Harold Lasswell, cientista político americano.

8 E que influenciaram, principalmente até aos anos cinquenta, o modo de comunicar na imprensa, na rádio e na televisão 
e reflectiram-se na publicidade que surgia, também, sob a forma de sujeito ou entidade que comunicava num só 
sentido.

9 Neste sentido Paulo Alexandre Dias Gameiro, in Publicidade e o Processo de Individualização, disponível em http://www.
bocc.ubi.pt/pag/gameiro-paulo-publicidade-processo-de-individualizacao.pdf consultado em 10/09/2008 pag. 5.

10 Neste sentido Paulo Alexandre Dias Gameiro, in Publicidade e o Processo de Individualização, cit. pag. 6.

11 Nesse sentido Rui Moreira Chaves in Código da Publicidade Anotado, 2ª Edição, 2005, pag. 27.

12 Nomeadamente, como refere Rui Moreira Chaves in Código da Publicidade Anotado, cit. pag. 28, ”a) Patrocinando 
listas de discussão (…) b) Envio de boletins informativos via e. mail  (...) c) E. mail directo – Nos seus primórdios o e. mail 
directo era usado como spam. Verificou-se que esta técnica é particularmente negativa e produz resultados desastrosos. 
Por isso, os anunciantes usam o e. mail directo apenas aos indivíduos que solicitaram o envio de informações sobre 
determinado assunto. d) E. mail sustentado por anúncios – Consiste no acesso grátis ao e. mail para quem estiver 
disposto a utilizar o programa de leitura de e. mails, programa esse que veicula publicidade paga”. 
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b) Outras formas de publicidade 

Através da Internet são possíveis outras formas de publicidade, como é o 
caso dos banners13, botões14, links de texto15, patrocínio16, entre outras.

2.2.2. Publicidade na televisão interactiva

A publicidade na TV Interactiva é feita através de anúncios interactivos, 
que consistem na fusão de um spot de televisão convencional com uma 
aplicação interactiva, através da qual podem ser executados diversos tipos 
de acções.

Nestes anúncios é o consumidor que, voluntariamente, opta por ver, ou 
não, determinada publicidade, ou seja, é o consumidor que tem o poder 
de escolher interagir ou não com o anúncio publicitário17 18. 

2.3. Publicidade de persuasão ou de interrupção 
versus publicidade de permissão ou de informação
Parece ser cada vez mais visível a resistência que o cidadão revela às 
intromissões que são feitas na sua vida privada, seja por que meio for.

Efectivamente, a publicidade de interrupção envolve uma certa forma 
de agressão, expondo o público a algo que ele não consentiu. A falta 
de consentimento contribui para que se desencadeiem e desenvolvam 
formas de defesa e de afastamento da agressão19 20.

Na decorrência da sofisticação dos mercados e das novas exigências do 
público consumidor, a publicidade chamada “agressiva”, de “persuasão” 
ou de “interrupção”, está a transformar-se em publicidade de “permissão” 
e “informação”. Este novo conceito está subjacente às modernas teorias do 
Marketing de Permissão defendidas por autores como Godin e Siegel21.

O marketing de permissão funciona em qualquer meio de comunicação 
que permita manter um diálogo interactivo com as pessoas, seja num 
terminal do aeroporto, através do mail directo ou pelo telefone22. 

13 Mensagens gráficas que contêm um anúncio, aplicadas num site, que, quando clicado, direcciona para a página do 
anunciante. O seu objectivo é fazer com que o visitante clique sobre ele e obtenha mais informações sobre os bens e/ou 
serviços anunciados.

14 Anúncios banner de pequenas dimensões em qualquer parte da página da Internet, directamente ligados ao sítio do seu 
patrocinador.

15 Relacionada com a pesquisa efectuada pelo utilizador sobre determinado assunto, aparece a publicidade integrada nos 
resultados da pesquisa e paga pelo anunciante.

16 O anunciante retira proveito da confiança que determinadas pessoas depositam nas marcas cujos sites consultam, 
veiculando a sua mensagem publicitária através desses sites.

17 Ao contrário do que acontece actualmente com a televisão, em que a única forma de renunciar à publicidade é mudar 
de canal.

18 O banner, por exemplo, é um formato publicitário utilizado com regularidade na Internet e que transita gradualmente 
para a TV Interactiva.

19 Por exemplo, como resposta à disseminação de mensagens publicitárias enviadas por correio electrónico de forma não 
consentida, também designada de spam, encontra-se neste momento vulgarizada a utilização de softwares anti-spam  
que foram, entretanto, desenvolvidos. Também a interrupção de um programa televisivo que está a ser visualizado, por 
períodos publicitários cada vez mais longos torna-se muitas vezes inadmissível para o espectador que responde quase 
instintivamente, mudando de canais na procura de algo que lhe agrade. A publicidade de interrupção é ainda visível na 
Internet, por exemplo, através de banners.

20 A reacção dos destinatários das mensagens à intromissão que a publicidade, nos seus moldes tradicionais representa, 
determina a diminuição do retorno do investimento que é feito nesta área, na medida em que a publicidade nem sequer 
chega a atingir o seu público-alvo. 

21 A teoria do marketing de permissão encontra-se tratada por Seth Godin no seu livro Permission Marketing: Turning 
Strangers into Friends, and Friends into Customers, New York: Hyperion, 1999, bem como por David Siegel no livro 
Futurize Your Enterprise: Business Strategy in the Age of the E-customer, New York, New Riders, 1999.

22 Sendo, também, aplicável à publicidade feita na TV Interactiva. 
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Os autores Godin e Siegel defendem que a segmentação do mercado e 
a conquista da autorização do público para a transmissão de conteúdos 
publicitários será o objectivo a conquistar pela publicidade. 

Este tipo de marketing tem-se revelado ser um dos mais eficazes, uma vez 
que apenas se desenvolve após a autorização expressa do público-alvo, 
visando “tornar estranhos em amigos e amigos em consumidores”23. 

A resposta a esta nova necessidade passa, necessariamente, pelo 
desenvolvimento de esquemas publicitários previamente autorizados e em 
muitos casos até solicitados pelo próprio cliente24.

3. PUBLICIDADE E DIREITO

A publicidade tem assumido uma importância e um alcance crescentes 
sobre a actividade económica em geral, mas também sobre o quotidiano 
da maioria das pessoas.

Torna-se, assim, essencial zelar pela protecção dos direitos dos 
consumidores enquanto destinatários de publicidade, procedendo à 
definição de regras mínimas que evitem situações enganadoras, agressivas 
ou pouco transparentes. 

3.1. Princípios gerais constantes do Código da 
Publicidade
O Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 
de Outubro, concentra os aspectos mais relevantes do regime jurídico 
da publicidade, contendo, entre outros, os princípios gerais aplicáveis 
nesta matéria e a enunciação das restrições relativas ao seu conteúdo e 
objecto.

De acordo com o conceito legal que nos é oferecido pelo diploma em 
questão, considera-se publicidade qualquer forma de comunicação, 
independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, feita por 
entidades de natureza pública e privada, no âmbito de uma actividade 
comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou 
indirecto de promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 
quaisquer bens ou serviços, promover ideias, princípios, iniciativas ou 
instituições25.

23 É esse, aliás, o título do livro de Seth Godin.

24 A permissão pode ser obtida por diversas formas, nomeadamente, quando o utilizador da Internet subscreve determinado 
serviço solicitando informação ou actualização de informação com novos produtos, deixando para tal o seu contacto. Tal 
permissão deve ser gerida de forma adequada dentro de politicas de Customer Relationship Management (CRM) com o 
objectivo de satisfazer de forma integral a necessidade do cliente e consequentemente conseguir a sua fidelização.

25 Cfr. Rui Moreira Chaves in Código da Publicidade Anotado, cit. pag. 21, o conceito jurídico de publicidade possui 
4 elementos, que são: “a) Estrutura – A publicidade é sempre entendida como acto de comunicação no dizer da lei 
“… qualquer forma de comunicação…”; b) Sujeitos - Os sujeitos da actividade publicitária são pessoas singulares ou 
colectivas, sejam de direito privado ou de direito público, aliás é a lei que o diz “… feita por entidades de natureza 
pública ou privada…”; c) Objecto – A publicidade desenrola-se no âmbito de uma actividade comercial, industrial, 
artesanal ou liberal; d) Fim – A publicidade tem como finalidade promover a aquisição de quaisquer bens ou serviços por 
parte do consumidor bem como, promover a adesão deste a ideias, princípios, iniciativas ou instituições”. Refere, ainda 
o autor em questão que “Do exposto resulta claramente que a publicidade é sempre um acto de comunicação, mas este 
acto pode nem sempre ser considerado como publicitário se ocorrer fora do âmbito de qualquer actividade económica 
ou não tiver por finalidade a promoção de um acto de aquisição ou adesão”.
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A publicidade encontra-se regulada por um conjunto de princípios que 
constam dos art.ºs 7.º a 10.º do diploma referido, como sejam os princípios 
da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do 
consumidor.

3.1.1. Princípio da Licitude (art.º 6.º e 7.º):

É proibida a publicidade que pela sua forma, objecto ou fim, ofenda 
os valores, princípios e instituições fundamentais consagrados na 
Constituição26.

3.1.2. Princípio da Identificabilidade (art.º 6.º e 8.º):

A publicidade tem que ser inequivocamente identificada como tal, 
independentemente do meio utilizado para o efeito.

A publicidade efectuada na rádio e na televisão deve ser claramente 
separada da restante programação, através da introdução de um separador 
no início e no fim do espaço publicitário, de forma a que o destinatário 
distinga claramente que está perante uma mensagem publicitária.

Não é, por isso, permitida a publicidade oculta ou dissimulada (art.º 9.º), 
ou seja, quando o destinatário não tem consciência de que está a ser alvo 
de uma mensagem publicitária, sendo tal objectivo alcançado através da 
utilização de imagens subliminares ou outros meios dissimuladores27. 

3.1.3. Respeito pelos Direitos do Consumidor (art.º 12.º):

A publicidade não deve atentar contra os direitos dos consumidores28. 

A saúde e a segurança do consumidor são aspectos essenciais a respeitar 
no que toca à publicidade.

3.1.4. Princípio da Veracidade (art.º 6.º, 10.º e 11.º):

A publicidade deve ser verdadeira não deformando os factos.

Todas as informações relativas à origem, natureza, composição, 
propriedades e condições de aquisição dos bens ou serviços publicitados 
devem ser passíveis de prova, a todo o momento.

26 Nomeadamente, a) Deprecie instituições, símbolos nacionais ou religiosos, personagens históricas; b) Estimule ou 
faça apelo à violência, actividade ilegal ou criminosa c) Atente contra a dignidade; d) Contenha discriminação (raça, 
língua, território de origem, religião ou sexo); e) Utilize imagem ou palavra, sem autorização prévia; f) Utilize linguagem 
obscena; g) Encoraje comportamentos prejudiciais à protecção do ambiente; h) Contenha ideias de conteúdo sindical, 
político ou religioso.

27 É o caso da focagem directa e exclusiva da publicidade existente em transmissões televisivas ou fotográficas de quaisquer 
acontecimentos ou situações, reais ou simulados; ou o caso da publicidade subliminar que, mediante o recurso a 
qualquer técnica, provoca no destinatário percepções sensoriais de que ele não chega a tomar consciência. 

28 De acordo com o disposto na Lei n.º 24/96 de 31/07 (Lei de Defesa do Consumidor) são os seguintes os direitos do 
consumidor: 

 “a) À qualidade dos bens e serviços; b) À protecção da saúde e da segurança física; c) À formação e à educação para 
o consumo; d) À informação para o consumo; e) À protecção dos interesses económicos; f) À prevenção e à reparação 
dos danos patrimoniais ou não patrimoniais que resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais homogéneos, 
colectivos ou difusos; g) À protecção jurídica e a uma justiça acessível e pronta; h) À participação, por via representativa, 
na definição legal ou administrativa dos seus direitos e interesses”.
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Do princípio da veracidade decorre a proibição de publicidade enganosa 
(art.º 11). A redacção do artigo em referência sofreu uma alteração29 com 
a entrada em vigor do Regime das Práticas Comerciais Desleais aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março.

O diploma em questão 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, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/29/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores no 
mercado interno.

Com este diploma, o art.º 11.º do Código da Publicidade passou a ter a 
seguinte redacção:

“Artigo 11.º Publicidade enganosa

1 — É proibida toda a publicidade que seja enganosa nos termos do 
Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, relativo às práticas comerciais 
desleais das empresas nas relações com os consumidores.

2 — No caso previsto no número anterior, pode a entidade competente 
para a instrução dos respectivos processos de contra-ordenação exigir que 
o anunciante apresente provas da exactidão material dos dados de facto 
contidos na publicidade.

3 — Os dados referidos no número anterior presumem-se inexactos se as 
provas exigidas não forem apresentadas ou forem insuficientes.

4 — (Revogado)

5 — (Revogado).”

Importa, assim, para determinar o alcance deste preceito, apurar o que 
seja publicidade enganosa nos termos do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 
de Março.

Do preâmbulo daquele diploma podemos retirar que é estabelecida uma 
proibição geral única das práticas comerciais desleais que distorçam o 
comportamento económico dos consumidores, incluindo a publicidade 
desleal, e que prejudiquem directamente os interesses económicos dos 
consumidores e indirectamente os interesses económicos de concorrentes 
legítimos.

29 A anterior redacção do preceito era a seguinte: “Artigo 11.º (Publicidade enganosa) 1 - É proibida toda a publicidade 
que, por qualquer forma, incluindo a sua apresentação, e devido ao seu carácter enganador, induza ou seja 
susceptível de induzir em erro os seus destinatários, independentemente de lhes causar qualquer prejuízo 
económico, ou que possa prejudicar um concorrente. 2 - Para se determinar se uma mensagem é enganosa 
devem ter-se em conta todos os seus elementos e, nomeadamente, todas as indicações que digam respeito: a) 
Às características dos bens ou serviços, tais como a sua disponibilidade, natureza, execução, composição, modo 
e data de fabrico ou de prestação, sua adequação, utilizações, quantidade, especificações, origem geográfica 
ou comercial, resultados que podem ser esperados da utilização ou ainda resultados e características essenciais 
dos testes ou controlos efectuados sobre os bens ou serviços; b) Ao preço e ao seu modo de fixação ou 
pagamento, bem como às condições de fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços; c) À natureza, 
às características e aos direitos do anunciante, tais como a sua identidade, as suas qualificações e os seus 
direitos de propriedade industrial, comercial ou intelectual, ou os prémios ou distinções que recebeu; d) 
Aos direitos e deveres do destinatário, bem como aos termos de prestação de garantias. 3 -  Considera-se, 
igualmente, publicidade enganosa, para efeitos do disposto no n. 1, a mensagem que por qualquer forma, 
incluindo a sua apresentação, induza ou seja susceptível de induzir em erro o seu destinatário ao favorecer a 
ideia de que determinado prémio, oferta ou promoção lhe será concedido, independentemente de qualquer 
contrapartida económica, sorteio ou necessidade de efectuar qualquer encomenda. 4 - Nos casos previstos 
nos números anteriores, pode a entidade competente para a instrução dos respectivos processos de contra-
ordenação exigir que o anunciante apresente provas de exactidão material dos dados de facto contidos na 
publicidade. 5 - Os dados referidos nos números anteriores presumem-se inexactos se as provas exigidas não 
forem apresentadas ou forem insuficientes”.
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Retira-se, ainda, que a proibição geral se aplica às práticas comerciais 
desleais que ocorram antes, durante e após qualquer relação contratual 
estabelecida entre comerciante e consumidor. 

As práticas comerciais desleais encontram-se subdivididas em práticas 
comerciais enganosas e práticas comerciais agressivas.

Quanto às práticas comerciais agressivas, consistem as mesmas em práticas 
que restringem a liberdade de escolha do consumidor através do assédio, 
coacção, incluindo recurso à força física e influência indevida.

Por seu turno, as práticas comerciais enganosas podem consistir em acções 
enganosas ou omissões enganosas.

Interessa, no âmbito do presente trabalho, fazer alusão ao regime 
jurídico das acções e omissões enganosas, enquanto regime jurídico da 
publicidade enganosa para efeitos do art.º 11.º do Código da Publicidade. 
A publicidade enganosa é, como veremos, qualificada como prática 
comercial enganosa.

Assim, a definição que nos é dada pela al. d) do art.º 3.º de “Prática comercial 
da empresa nas relações com os consumidores, ou, abreviadamente, 
prática comercial” é “qualquer acção, omissão, conduta ou afirmação 
de um profissional, incluindo a publicidade e a promoção comercial, 
em relação directa com a promoção, a venda ou o fornecimento de um 
bem ou serviço ao consumidor”.

O art.º 4.º estabelece uma proibição geral de práticas comerciais desleais, 
nas quais se inclui a publicidade, como decorre do disposto na al. d) do 
art.º 3.º).

A prática comercial desconforme à diligência profissional, que distorça 
ou seja susceptível de distorcer de maneira substancial o comportamento 
económico do consumidor seu destinatário ou que afecte este relativamente 
a certo bem ou serviço é considerada pelo art.º 5.º uma “prática comercial 
desleal em geral”.

Para que possamos apreender o verdadeiro âmbito deste preceito teremos 
que recorrer a duas definições que nos são dadas no art.º 3.º do diploma 
em análise: “Diligência profissional”30 e “Distorcer substancialmente o 
comportamento económico dos consumidores”31.

Por seu turno, são consideradas “Práticas comerciais desleais em especial” 
de acordo com o disposto no art.º 6.º, as práticas comerciais susceptíveis 
de distorcer substancialmente o comportamento económico de um 
único grupo, claramente identificável, de consumidores particularmente 
vulneráveis, em razão da sua doença mental ou física, idade ou 
credulidade, à prática comercial ou ao bem ou serviço subjacentes, se o 
profissional pudesse razoavelmente ter previsto que a sua conduta era 
susceptível de provocar essa distorção. São ainda consideradas “Práticas 
comerciais desleais em especial”, as práticas comerciais enganosas e as 

30 Dispõe a alínea h) que “Diligência profissional” consiste no “padrão de competência especializada e de cuidado que 
se pode razoavelmente esperar de um profissional nas suas relações com os consumidores, avaliado de acordo com a 
prática honesta de mercado e ou com o princípio geral de boa fé no âmbito da actividade profissional”.

31 Dispõe a alínea e) que “Distorcer substancialmente o comportamento económico dos consumidores” consiste na 
“realização de uma prática comercial que prejudique sensivelmente a aptidão do consumidor para tomar uma decisão 
esclarecida, conduzindo-o, por conseguinte, a tomar uma decisão de transacção que não teria tomado de outro 
modo”.
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práticas comerciais agressivas referidas nos artigos 7.º 32, 9.º 33 e 11.º 34; as 
práticas comerciais enganosas e as práticas comerciais agressivas referidas, 
respectivamente, nos artigos 8.º 35 e 12.º 36, consideradas como tal em 
qualquer circunstância.

Interessa, assim, para que se possa apurar o que seja publicidade enganosa, 
para efeitos do art.º 11.º do Código da Publicidade, recorrer ao conceito 
de acções enganosas (art.º 7.º), omissões enganosas (art.º 9.º), bem como 
acções consideradas enganosas em qualquer circunstância (art.º 8.º).

Assim, dispõe o art.º 7.º sob a epígrafe “Acções enganosas” que se deve 
considerar prática comercial enganosa aquela que contenha informações 
falsas ou mesmo que correctas de facto, por qualquer razão induzam ou 
sejam susceptíveis de induzir em erro o consumidor em relação a vários 
elementos que enumera37 e que conduza ou seja susceptível de conduzir 
o consumidor a tomar uma decisão de transacção que este não teria 
tomado de outro modo.

Enumera, ainda, o art.º 8.º sob a epígrafe “Acções consideradas enganosas 
em qualquer circunstância”, várias práticas comerciais consideradas 
objectivamente enganosas38.

Considera, também, omissão enganosa, tendo em conta as suas 
características e circunstâncias e as limitações do meio de comunicação, as 
práticas comerciais que enumera39 e que conduzam ou sejam susceptíveis 
de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transacção que não 
teria tomado de outro modo.

A violação do Regime das Práticas Comerciais Desleais, mais precisamente 
dos arts.º 4.º a 12.º, onde se inclui, como referimos, a publicidade 
enganosa para efeitos do disposto no art.º 11.º do Código da Publicidade, 
consubstancia uma contra-ordenação prevista e punida pelo art.º 21.º 
daquele diploma.

No que toca à violação do disposto no Código da Publicidade, 
nomeadamente dos princípios nele enunciados, constitui contra-ordenação 
prevista e punida nos termos do art.º 34.º.

3.2. Comunicações não solicitadas

Em matéria de comunicações não solicitadas teve o legislador a 
preocupação de conciliar um conjunto de interesses das partes envolvidas 
que vão desde o destinatário da publicidade indesejada e o seu direito de 
escolher de forma consciente as mensagens publicitárias de que pretende 
ser alvo e, por outro lado, o direito dos anunciantes à promoção dos seus 

32 Acções enganosas.

33 Omissões enganosas,

34 Práticas comerciais agressivas.

35 Acções consideradas enganosas em qualquer circunstância.

36 Práticas comerciais consideradas agressivas em qualquer circunstância.

37 A título de exemplo, sobre a “existência ou a natureza do bem ou serviço, características principais do bem ou serviço, 
tais como a sua disponibilidade, as suas vantagens, os riscos que apresenta, a sua execução, a sua composição, os 
seus acessórios, a prestação de assistência pós-venda e o tratamento das reclamações, o modo e a data de fabrico 
ou de fornecimento, a entrega, a adequação ao fim a que se destina e as garantias de conformidade, as utilizações, 
a quantidade, as especificações, a origem geográfica ou comercial ou os resultados que podem ser esperados da sua 
utilização, ou os resultados e as características substanciais dos testes ou controlos efectuados ao bem ou serviço”.

38 Por exemplo “Afirmar ser signatário de um código de conduta, quando não o seja (…) Exibir uma marca de certificação, 
uma marca de qualidade ou equivalente sem ter obtido a autorização necessária”.

39 ”a) Que omite uma informação com requisitos substanciais para uma decisão negocial esclarecida do consumidor; 
b) Em que o profissional oculte ou apresente de modo pouco claro, ininteligível ou tardio a informação referida na 
alínea anterior; c) Em que o profissional não refere a intenção comercial da prática, se tal não se puder depreender do 
contexto”.
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produtos através da mensagem publicitária dirigida ao seu público-alvo, 
os direitos das agências, dos agentes de publicidade e dos titulares dos 
suportes.

Por outro lado, o tratamento da questão da publicidade indesejada não 
poderá ser apartado do direito à reserva da intimidade da vida privada 
e consequente dever de não ingerência na esfera jurídico-privada de 
outrem40.

Confrontam-se, assim, um conjunto de interesses e de direitos 
constitucionalmente protegidos que tiveram necessariamente que ser 
ponderados e sopesados na determinação do regime.

Quanto aos direitos, liberdades e garantias estão em jogo a liberdade de 
expressão (pela palavra, imagem ou qualquer outro meio) e de informação 
(direito de informar e ser informado)41, que não pode ser coarctada por  
qualquer tipo de censura, e a livre iniciativa económica privada42, o direito 
à liberdade43 e à reserva da intimidade da vida privada e familiar44.

Assim, encontrando-se a comunicação publicitária protegida 
constitucionalmente enquanto actividade económica privada livre, e 
estando as autoridades públicas inibidas de interferir na correspondência, 
telecomunicações e demais meios de comunicação social, a restrição a 
este tipo de situações apenas pode ser justificada pela necessidade de 
protecção dos direitos dos consumidores.

No que toca ao regime legal aplicável, as comunicações não solicitadas 
não têm, no direito português, uma resposta única de proibição pura.

Apresentam-se, assim, duas possibilidades45:

1 - O sistema de opção positiva ou sistema de opt-in, em que é 
admitido o recurso a comunicações não solicitadas apenas nos casos em que 
o destinatário manifeste a intenção de receber essas comunicações.

2 - O sistema de opção negativa ou sistema de opt-out, em que 
é permitido o recurso ao envio de mensagens publicitárias não 
solicitadas, excepto se o destinatário se opuser a recebê-las.

3.2.1. Legislação que regula a Publicidade Domiciliária 

A Lei n.º 6/99, de 27, de Janeiro46, regula a publicidade domiciliária, 
nomeadamente por via postal, distribuição directa, telefone e telecópia 

40 Conforme refere Carla Amado Gomes, em O direito à privacidade do consumidor – a propósito da lei n.º6/99 de 27/01, 
Revista do Ministério Público, Ano 20.º, n.º77. Janeiro/Março 1999, pag. 89 a 103, pag. 97: “Com o advento deste 
diploma, o direito a não ser incomodado na sua esfera mais reservada – o seu domicílio, a sua caixa de correio – por 
uma incessante catadupa de mensagens publicitárias, passa agora a integrar o elenco dos direitos fundamentais dos 
consumidores, pela via da lei ordinária, nos termos da cláusula de qualificação do art.º 16.º, n.º 1 da CRP”.

41 De acordo com o disposto no Artigo 37.º (Liberdade de expressão e informação) “1. Todos têm o direito de 
exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o 
direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. 2. O exercício destes 
direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura”.

42 Dispõe o Artigo 61.º (Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária) que “1. A iniciativa económica privada 
exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral.”.

43 Dispõe o Artigo 27.º (Direito à liberdade e à segurança) que “1. Todos têm direito à liberdade e à segurança”.

44 De acordo com o Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) “1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, 
ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, 
à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”.

45 Neste sentido, Lei do Comercio Electrónico anotado, Ministério da Justiça, Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento, 
Coimbra Editora, 2005, pag. 82 e ss.

46  Adiante designada Lei n.º 6/99.
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(art.º 1.º, n.º 1) sendo inaplicável à publicidade por correio electrónico 
(art.º 1.º, n.º 2)47.

Em termos sucintos, decorre da Lei n.º6/99 que a publicidade entregue no 
domicílio do destinatário, por via postal ou por distribuição directa, deve 
ser identificável exteriormente de forma clara e inequívoca, contendo, 
designadamente, a identificação do anunciante e do tipo de bem ou 
serviço publicitado (art.º 2);

Quanto à publicidade domiciliária não endereçada, a sua distribuição 
é proibida sempre que a oposição do destinatário seja reconhecível no 
acto de entrega, nomeadamente através da afixação no local destinado à 
recepção de correspondência, de dístico apropriado contendo mensagem 
clara e inequívoca nesse sentido (art.º 3.º).

Quanto à publicidade domiciliária endereçada, o seu envio é proibido, 
por via postal ou por distribuição directa, quando o destinatário tenha 
expressamente manifestado o desejo de não receber material publicitário 
(art.º 4.º, n.º 1).

Assim, as pessoas que não desejarem receber publicidade endereçada têm 
o direito de se opor, gratuitamente, a que o seu nome e endereço sejam 
tratados e utilizados para fins de marketing (art.º 4.º, n.º 2). 

As entidades que promovam o envio de publicidade para o domicílio 
devem manter uma lista das pessoas que manifestaram o desejo de não 
receber publicidade endereçada (art.º 4, n.º 3).

Quer na publicidade domiciliária não endereçada como na publicidade 
domiciliária endereçada, o destinatário da mensagem publicitária tem o 
direito de se opor à sua comunicação, se assim o desejar, ou seja, 
consagra-se um sistema de opção negativa ou de opt-out.

No que toca à publicidade por telefone, mais precisamente com 
utilização de sistemas automáticos com mensagens vocais pré-gravadas 
e telecópia, é a mesma proibida, excepto no caso de o destinatário a 
autorizar antes do estabelecimento da comunicação (art.º 5.º, n.º 1). 

As pessoas que não desejarem receber publicidade por telefone podem 
inscrever o número de telefone de assinante de que são titulares numa 
lista própria para o efeito, sendo proibida a publicidade feita para os 
números inscritos (art.º 5, n.º 2 e n.º 4.º).

47 De acordo com o art.º 1.º, n.º 3, o regime jurídico instituído por este diploma não prejudica o disposto no art.
º 23.º do Código da Publicidade. Assim, “1 - Sem prejuízo no disposto em legislação especial, a publicidade 
entregue no domicílio do destinatário, por correspondência ou qualquer outro meio, deve conter, de forma 
clara e precisa: a) O nome, domicílio e os demais elementos necessários para a identificação do anunciante;  b) 
A indicação do local onde o destinatário pode obter as informações de que careça; c) A descrição rigorosa 
e fiel do bem ou serviço publicitado e suas características; d) O preço do bem ou serviço e a respectiva 
forma de pagamento, bem como as condições de aquisição, de garantia e de assistência pós-venda. 
2 - Para efeitos das alíneas a) e b) do número anterior, não é admitida a indicação, em exclusivo, de um 
apartado ou de qualquer outra menção que não permita a localização imediata do anunciante. 3 - A publicidade 
indicada no n. 1 só pode referir-se a artigos de que existam amostras disponíveis para exame do destinatário. 
4 - O destinatário da publicidade abrangida pelo disposto nos números anteriores não é obrigado a adquirir, guardar 
ou devolver quaisquer bens ou amostras que lhe tenham sido enviados ou entregues à revelia de solicitação sua”. As 
posições divergem no que toca à conciliação entre a Lei n.º 6/99 e o Código da Publicidade. Há quem considere que o Lei 
n.º 6/99 não visou regular a publicidade domiciliária em toda a sua extensão, nomeadamente, o conteúdo da mensagem 
publicitária, mas apenas o acto de comunicação. Nesse sentido, afigura-se que tal regulamentação é compatível com as 
disposições do Código da Publicidade - Cfr. Jorge Miguel de Sampaio e Melo Galhardo Coelho, Publicidade domiciliária 
– o marketing directo, regime legal anotado, Almedina, Coimbra, pag. 16 e 17. Por outro lado, há quem defenda que o 
objecto e âmbito do Código da Publicidade é muito mais limitado que o regime específico da Lei n.º 6/99, sendo que a 
norma específica do art.º 23.º não é aplicável a todas as formas possíveis de publicidade domiciliária como é o caso da 
publicidade por telefone e por telecópia - Neste sentido Rui Moreira Chaves in Código da Publicidade Anotado, cit. pag. 
27. Segue-se contudo o entendimento de que o intérprete deve aplicar de forma conjunta e complementar o Código 
da Publicidade e a Lei n.º 6/99 de forma a abarcar toda a publicidade domiciliária, independentemente de ser entregue 
via postal, em mão, por telefone ou por telecópia.
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Ou seja, neste caso, a comunicação publicitária estará dependente de 
prévia autorização, consagrando-se um sistema de opção positiva 
ou de opt-in.

Este regime comporta, contudo, algumas excepções que constam do 
art.º 7.º daquele diploma48.

Acresce que o regime em questão não é aplicável à publicidade via correio 
electrónico, conforme dispõe o art.º1.º, n.º2.

Contudo, o conceito de publicidade fixado no artigo 3.º do Código de 
Publicidade não limita a forma de comunicação da mensagem publicitária, 
desde que estejam preenchidos os restantes requisitos, como sejam a 
comunicação ser feita por entidade pública ou privada, no âmbito de uma 
actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo 
ou indirecto de promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 
quaisquer bens ou serviços, promover ideias, princípios, iniciativas ou 
instituições. 

Permitindo-se que a mensagem publicitária regulada pelo Código da 
Publicidade seja aquela que é feita por “qualquer forma de comunicação”, 
estende-se o âmbito de aplicação do diploma, nomeadamente às situações 
de envio por correio electrónico. 

3.2.2. Legislação que regula o Comércio Electrónico 

O Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços 
da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no 
mercado interno (Directiva sobre Comércio Electrónico) bem como o 
artigo 13.º da Directiva n.º 2002/58/CE, de 12 de Julho de 2002, relativa 
ao tratamento de dados pessoais e a protecção da privacidade no sector 
das comunicações electrónicas (Directiva relativa à Privacidade e às 
Comunicações Electrónicas)49.

Surge, também aqui, a problemática das comunicações não solicitadas.

Decorre do 22.º do Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de Janeiro, sob a epígrafe 
“Comunicações não solicitadas” que:

– O envio de mensagens para fins de marketing directo, cuja recepção 
seja independente de intervenção do destinatário, nomeadamente 
através de aparelhos de chamada automática, aparelhos de 
telecópia ou por correio electrónico, carece de consentimento 
prévio do destinatário (n.º 1);

– As mensagens enviadas a pessoas colectivas não carecem de 
consentimento prévio, podendo, contudo, os seus destinatários 
recorrer ao sistema de opção negativa (n.º 2);

48 As excepções ao regime referido são: “a) A publicidade entregue no mesmo invólucro conjuntamente com outra 
correspondência; b) A publicidade dirigida a profissionais; c) Quando existam relações duradouras entre anunciante e 
destinatário, resultantes do fornecimento de bens ou serviços”.

49 O artigo 13.º desta directiva respeita a comunicações não solicitadas, estabelecendo que as comunicações para fins de 
marketing directo apenas podem ser autorizadas em relação a destinatários que tenham dado o seu consentimento 
prévio.



C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Õ
ES

 P
U

BL
IC

IT
Á

RI
A

S 
N

Ã
O

 S
O

LI
C

IT
A

D
A

S
D

an
ie

la
 V

el
ho

– O fornecedor de um produto ou serviço pode enviar publicidade 
não solicitada aos clientes com quem celebrou anteriormente 
transacções, sobre os mesmos ou sobre produtos ou serviços 
análogos, desde que tenha sido explicitamente oferecida a 
possibilidade de recusar tal envio na altura da realização da 
transacção e se não implicar custos adicionais (n.º 3);

– Nos casos referidos, o destinatário deve ter acesso a meios 
que lhe permitam a qualquer momento recusar, sem ónus e 
independentemente de justa causa, o envio dessa publicidade 
para futuro (n.º 4);

– A comunicação não solicitada deve indicar um endereço e um meio 
técnico electrónico, de fácil identificação e utilização, que permita 
ao destinatário do serviço recusar comunicações futuras, sendo 
que o envio de correio electrónico para fins de marketing directo, 
não deve ocultar ou dissimular a identidade da pessoa em nome de 
quem é efectuada a comunicação (n.º 4 e n.º 5);

– Deve ser mantida uma lista actualizada de pessoas que manifestaram 
o desejo de não receber comunicações publicitárias não 
solicitadas independentes da intervenção do destinatário, por 
parte das entidades que promovam o seu envio ou por organismos 
que as representem (n.º 7);

– O envio de comunicações publicitárias por via electrónica às pessoas 
constantes dessas listas prescritas é proibido (n.º 8).

O n.º 1 deste preceito consagra um dever de obtenção de autorização 
prévia ao envio da comunicação publicitária, ou seja, um sistema de 
opção positiva ou de opt-in.

O n.º 2 e o n.º 3 deste preceito consagra um direito do destinatário da 
mensagem publicitária a opor-se à sua comunicação se assim o desejar, 
ou seja, um sistema de opção negativa ou de opt-out.

3.2.3. Legislação que regula os Serviços Financeiros à Distância

O Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, estabelece o regime jurídico 
aplicável aos contratos à distância relativos a serviços financeiros 
celebrados com consumidores, transpondo para a ordem jurídica nacional 
a Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros 
prestados a consumidores.

O art.º 8.º deste diploma é, também, dedicado às “Comunicações não 
solicitadas”, dele se podendo retirar o seguinte:

– O envio de mensagens relativas à prestação de serviços financeiros 
à distância cuja recepção seja independente da intervenção do 
destinatário, nomeadamente através de sistemas automatizados 
de chamada, por telecópia ou por correio electrónico, carece do 
consentimento prévio do consumidor (n.º 1);

– O envio de mensagens mediante a utilização de outros meios de 
comunicação à distância que permitam uma comunicação individual 
depende da inexistência de oposição do consumidor (n.º 2);
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– As comunicações referidas, bem como a emissão ou recusa de 
consentimento prévio, não podem gerar quaisquer custos para o 
consumidor (n.º 3).

Também aqui temos presente um sistema de opção positiva ou 
de opt-in, no n.º 1 do artigo em referência, e um sistema de opção 
negativa ou de opt-out no seu n.º 2.

4.CONCLUSÃO

O desenvolvimento das novas TIC tem sido determinante na evolução das 
formas de comunicação em geral e, especificamente, na comunicação 
empresarial e comercial, na qual se inclui a comunicação publicitária.

As TIC têm imposto formas de comunicação interactivas em que os papéis 
tradicionais de emissor e receptor deixam de ter enquadramento, para dar 
lugar a um processo dinâmico e bidireccional.

A interactividade patente nas novas TIC, nomeadamente Internet e TV 
Interactiva, determinou a necessidade de adaptação da comunicação 
publicitária e a possibilidade de acesso a informação preciosa que permite 
segmentar o público-alvo e consequentemente evitar o desperdício de 
recursos.

A publicidade tende, assim, a desprender-se de um conceito de 
comunicação comercial directamente ligado à intromissão ou interrupção 
por vezes abrupta para captar a atenção dos seus potenciais destinatários, 
para enveredar por caminhos que implicam a permissão e a autorização e 
que, por isso, envolverão um interesse e uma aceitação determinantes da 
sua maior eficácia. O marketing de permissão impõe-se, por contraposição 
ao marketing de interrupção.

Por outro lado, são vários os meios através dos quais a publicidade pode 
ser comunicada, tornando-se imprescindível a concretização de regimes 
legais que balizem estas novas realidades, que pela sua dimensão e 
importância produzem reflexos significativos no quotidiano das pessoas.

Não podendo descurar a necessidade cada vez mais premente de resguardo 
de intimidade da vida privada, torna-se indispensável a regulação das 
situações em que o particular é alvo de comunicações que não solicitou.

Com efeito, os diplomas legais mencionados que regulam esta matéria 
abrangem a publicidade transmitida por via postal, distribuição directa, 
telefone ou telecópia e correio electrónico, dentro dos seus âmbitos 
específicos de aplicação. 

No que toca ao regime das comunicações não solicitadas através 
dos diferentes meios existentes, cabe concluir pela necessidade de 
consentimento prévio ou não oposição por parte do destinatário.

Constata-se, assim, a existência de uma confluência entre a realidade 
social e o direito que a regula, com a atribuição ao destinatário da 
possibilidade de se opor ou da necessidade de autorizar a transmissão da 
mensagem publicitária, e as modernas teorias de marketing de permissão 
que preconizam novos caminhos para essa transmissão e que vão muito 
além das tradicionais formas de intromissão.
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PRÉMIOS PARA MELHORES 
ESTUDOS ACADÉMICOS
O Instituto de Seguros de Portugal realizou, no dia 30 de Outubro, a 
cerimónia de entrega de prémios destinados a incentivar a produção de 
estudos e trabalhos de investigação na vertente Actuarial e Económico-
-Financeira e na área do Direito dos Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito 
da qual foram distinguidos dois trabalhos académicos desenvolvidos no 
ano lectivo de 2007/2008.

Os trabalhos seleccionados – um na área do Direito dos Seguros, sobre 
o tema Os deveres de informação no contrato de seguro de grupo e 
outro na área da Matemática aplicada à economia e à gestão, intitulado 
Aproximações para as probabilidades de ruína para o processo de risco 
clássico com prémios variáveis e de credibilidade – foram sujeitos à análise 
das respectivas Comissões de Apreciação, compostas por representantes 
do ISP e docentes das instituições universitárias.

Os estudos premiados no ano lectivo 2007/2008 foram os seguintes:

Instituto Superior de Economia e Gestão

Título: Aproximações para as probabilidades de ruína para o processo de 
risco clássico com prémios variáveis e de credibilidade

Autora: Doutora Lourdes B. Afonso

Faculdade de Direito de Lisboa

Título: Os Deveres de Informação no Contrato de Seguro de Grupo

Autor: Dr. Nuno Trigo dos Reis 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM O BANCO CENTRAL
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

O Instituto de Seguros de Portugal estabeleceu um protocolo de 
cooperação com o Banco Central de São Tomé e Príncipe, com o objectivo 
de intensificar a relação entre estas duas entidades nos domínios da 
partilha de informações, formação profissional e assistência técnica.

A cerimónia de assinatura contou com a presença do Presidente do ISP, 
Fernando Nogueira, e do Administrador  do Banco Central de São Tomé 
e Príncipe responsável pela área de Supervisão Bancária e de Seguros, 
Eugénio Lourenço Soares.

O protocolo prevê a troca de publicações e estudos de carácter técnico, 
a análise comparativa dos mercados inerentes a cada uma das zonas 
geográficas e a disponibilidade de informação sobre o desenvolvimento 
da regulação, bem como a realização de seminários e conferências, como 
palco de troca de experiências e de conhecimento.

No quadro da formação profissional, assume particular relevância a 
realização de cursos destinados à formação de quadros especializados em 
funções de supervisão de seguros e fundos de pensões e a realização de 
estágios para quadros técnicos ou grupos de especialistas. 



54 | 55

A
C

TU
A

LI
D

A
D

ES

CONFERÊNCIA NO ISEG SOBRE
AS IMPLICAÇÕES DA LONGEVIDADE 
NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
A situação económico-social e as implicações da longevidade nas 
instituições financeiras foi o tema proposto pela recém-criada Associação 
Portuguesa de Estudos sobre Aforro, Investimento e Pensões de Reforma 
e pelo Instituto Superior de Economia e Gestão para uma conferência 
onde foram apresentados trabalhos académicos sobre o tema.

A referida conferência contou também com intervenções do Presidente 
do ISP, Fernando Nogueira, e do Vice-Governador do Banco de Portugal, 
Pedro Duarte Neves.

No que respeita ao sector segurador e de fundos de pensões, Fernando 
Nogueira referiu que o ISP tem desde sempre dedicado especial atenção 
aos riscos biométricos e em especial ao risco de longevidade. A título de 
exemplo, destacou a recolha de informação sobre a mortalidade real nos 
seguros de Vida, nos fundos de pensões e nas pensões de acidentes de 
trabalho, que é efectuada há largos anos e que permite o tratamento e a 
análise das respectivas tendências evolutivas.

De igual modo, acrescentou, o ISP tem vindo a publicar ao longo dos anos, 
no Relatório da Actividade Seguradora e de Fundos de Pensões, estudos 
sobre a evolução da mortalidade nos seguros e nos fundos de pensões, os 
quais podem ser utilizados pelos diversos agentes do mercado como um 
referencial para as suas tomadas de decisão em termos de pressupostos 
de mortalidade a utilizar.

(continua)



Por fim, o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal deixou algumas 
ideias à audiência para reflexão quanto aos possíveis caminhos da 
regulação dos benefícios complementares de reforma, nomeadamente: 

- Assegurar a consistência entre a regulação aplicável a riscos 
idênticos na actividade seguradora e nos fundos de pensões;

- Assegurar uma avaliação consistente de activos e responsabilidades 
com base em princípios económicos sãos;

- Desenvolver requisitos de solvência que tenham em consideração 
os riscos incorridos ao nível dos activos e das responsabilidades, 
com adequadas regras de utilização de excessos em casos de 
sobrefinanciamento;  

- Criar regras que permitam uma flexibilidade acrescida no que 
respeita aos períodos de recuperação em situações de volatilidade 
acrescida, no sentido de evitar efeitos pró-cíclicos;

- Rever as estimativas de mortalidade utilizadas no sentido de 
incorporar a modelização da incerteza associada às projecções de 
mortalidade;

- Incrementar a transparência quanto às tábuas de mortalidade 
utilizadas e exigir mais informação quanto aos testes efectuados pelos 
actuários para avaliar em que medida as tábuas utilizadas reflectem a 
experiência e como é que é modelizada a incerteza associada. 

SECTOR SEGURADOR
DEBATE SUPERVISÃO
DA CONDUTA DE MERCADO
A supervisão da conduta de mercado na actividade seguradora, incluindo o 
contexto nacional e iniciativas nacionais, foi o tema central da intervenção 
do Presidente do ISP nas Jornadas’08 Portugal Seguro, uma iniciativa da 
Associação Portuguesa de Seguradores.

Uma das prioridades do ISP, inscrita no respectivo Plano Estratégico para 
2007-2009, consiste em assegurar a definição e a efectiva implementação 
de elevados padrões de conduta por parte dos operadores. Para melhor 
responder aos inúmeros desafios que se colocam 
nesta área, autonomizou-se em 2007, no quadro 
da Direcção de Supervisão, um Departamento 
especialmente vocacionado para a Supervisão da 
Conduta de Mercado.

Fernando Nogueira afirmou, na sua intervenção, 
que o Instituto de Seguros de Portugal tem-se 
empenhado em identificar e em comunicar, aos operadores, determinados 
procedimentos considerados mais adequados em sede de conduta (quer 
a nível individual, quer a nível do mercado), fazendo o correspondente 
acompanhamento sistemático da implementação, pelas entidades 
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supervisionadas, dos procedimentos recomendados, referindo-se, a 
título meramente exemplificativo, algumas das áreas específicas a que a 
actuação do Departamento de Supervisão da Conduta de Mercado tem 
dado particular enfoque:

i. Nos seguros de vida associados ao crédito à habitação ou ao 
consumo, monitorizando a aplicação da legislação sobre práticas 
discriminatórias;

ii. Na regularização de sinistros automóvel, uma área onde todos os 
operadores têm feito um esforço notável no sentido de introduzirem 
melhorias muito significativas na qualidade do serviço prestado aos 
seus clientes e lesados em geral;

iii. Na monitorização da aplicação da legislação sobre práticas 
comerciais desleais pelas entidades supervisionadas;

iv. E, por último, na prevenção e combate ao branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo.

O Presidente do ISP manifestou, ainda, a sua convicção de que o esforço 
de adaptação aos novos requisitos de conduta de mercado por parte dos 
operadores contribuirá fortemente para uma mais eficiente gestão de 
riscos e terá decerto efeitos positivos na confiança dos consumidores no 
sector segurador e de fundos de pensões.
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EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade

1.º Semestre 2007 1.º Semestre 2008

VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL

TOTAL 41 393 27 461 42 434 34 510

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO 15 25 6 46 15 27 6 48

Sociedades Anónimas 15 23 6 44 15 25 6 46

Empresas de Seguros 15 22 6 43 15 24 6 45

Empresas de Resseguro 0 1 0 1 0 1 0 1

Mútuas 0 2 0 2 0 2 0 2

SUCURSAIS DE EMP. SEG. ESTRANGEIRAS 7 24 2 33 7 24 6 37

Sediadas na União Europeia 7 23 1 31 7 23 5 35

Sediadas noutros países 0 1 1 2 0 1 1 2

EM REGIME DE LIVRE P. DE SERVIÇOS 19 344 19 382 20 383 22 425

EMPRESAS DE SEGUROS DE DIREITO PORTUGUÊS a operar no estrangeiro
U: Quantidade

1.º Semestre 2007 1.º Semestre 2008

VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL

TOTAL 6 6 4 16 6 6 4 16

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO 1 1 2 4 1 1 2 4

EM REGIME DE LIVRE P. DE SERVIÇOS 5 5 2 12 5 5 2 12
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CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob controle do ISP1

U: Milhares de euros

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS

PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO

Seguro  Directo Resseguro  Aceite

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

TOTAL GERAL 6 347 576,66 6 990 789,48 10,13%  104 624,31  208 028,90 98,83%  443 782,43  558 382,64 25,82%

RAMO VIDA 4 202 566,88 4 864 025,88 15,74%  6 735,29   979,71 -85,45%  88 508,18  89 542,07 1,17%

SEGURO DE VIDA 2 291 774,62 1 538 516,83 -32,87%   537,99   972,37 80,74%  82 313,27  89 541,67 8,78%

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO 1 649 681,04  3 347,52 -99,80%  6 197,30   7,34 -99,88%  6 194,90   0,40 -99,99%

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO  261 111,22  111 825,22 -57,17%   0,00   0,00 -   0,00   0,00 -

CONTRATOS DE INVESTIMENTO - 3 210 336,31 - - - - - - -

RAMOS NÃO VIDA 2 145 009,78 2 126 763,60 -0,85%  97 889,02  207 049,19 111,51%  355 274,25  468 840,56 31,97%

ACIDENTES E DOENÇA  701 928,05  721 026,08 2,72%  42 611,74  146 701,68 244,28%  83 807,88  191 363,93 128,34%

ACIDENTES  456 545,01  453 145,80 -0,74%  2 735,49  3 092,16 13,04%  32 214,22  33 910,33 5,27%

ACIDENTES DE TRABALHO  382 612,79  378 217,20 -1,15%  2 636,99  2 685,21 1,83%  8 446,18  8 531,70 1,01%

ACIDENTES PESSOAIS  66 868,22  69 595,11 4,08%   98,51   406,95 313,11%  22 927,51  25 190,05 9,87%

PESSOAS TRANSPORTADAS  7 064,00  5 333,49 -24,50%   0,00   0,00 -   840,53   188,58 -77,56%

DOENÇA  245 383,04  263 199,81 7,26%  39 876,24  143 609,52 260,14%  51 593,65  157 453,60 205,18%

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  4 680,47 - - - - - - -

INCÊNDIO E OUTROS DANOS  349 246,20  354 725,13 1,57%  6 468,42  5 784,43 -10,57%  152 589,03  148 181,07 -2,89%

INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA  14 592,69  12 551,13 -13,99%   72,16   60,55 -16,08%  6 316,96  5 033,21 -20,32%

OUTROS DANOS EM COISAS  334 653,51  342 174,00 2,25%  6 396,27  5 723,87 -10,51%  146 272,07  143 147,86 -2,14%

AUTOMÓVEL  948 735,68  891 710,04 -6,01%  9 823,37  11 436,28 16,42%  49 225,16  54 613,52 10,95%

MARÍTIMO E TRANSPORTES  12 627,23  16 121,68 27,67% -  2,87   23,59 -  7 937,99  11 219,67 41,34%

AÉREO  9 226,31  8 393,12 -9,03% -  0,43 -  23,20 -5237,97%  8 697,25  8 257,81 -5,05%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS  16 377,66  16 437,33 0,36%   495,52   326,87 -34,03%  9 266,82  9 068,11 -2,14%

RESPONSABILIDADE  CIVIL GERAL  54 628,83  57 910,47 6,01%   936,28   571,79 -38,93%  13 025,17  12 312,03 -5,48%

DIVERSOS  52 239,82  60 439,75 15,70%  37 557,00  42 227,75 12,44%  30 724,95  33 824,41 10,09%

CRÉDITO  11 933,24  17 564,22 47,19% -  57,99   7,26 -  5 071,78  9 006,08 77,57%

CAUÇÃO  2 994,18  3 916,25 30,80%   120,12   130,44 8,59%  1 108,23  1 739,69 56,98%

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS  8 900,71  8 078,06 -9,24%   168,32   185,71 10,33%  7 945,38  7 025,02 -11,58%

PROTECÇÃO JURÍDICA  6 436,57  6 482,30 0,71%  2 723,78  2 497,88 -8,29%  1 579,78  1 081,24 -31,56%

ASSISTÊNCIA  21 941,56  24 392,03 11,17%  34 602,76  39 406,07 13,88%  15 002,01  14 963,71 -0,26%

SEGUROS DIVERSOS   33,55   6,90 -79,45%   0,00   0,39 -   17,77   8,67 -51,23%
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1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.



ESTRUTURA DA CARTEIRA - 1.º Semestre 2007

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA - 1.º Semestre 2007

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA - 1.º Semestre 2007



62 | 63

ES
TA

TÍ
ST

IC
A

S
A

ct
iv

id
ad

e 
Se

gu
ra

do
ra

ESTRUTURA DA CARTEIRA - 1.º Semestre 2008

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA - 1.º Semestre 2008

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA - 1.º Semestre 2008



PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO empresas sob control do ISP1

U: Milhares de euros

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 07/08

TOTAL 6 347 576,66 6 990 789,48 10,13%

SEGURADORAS VIDA 2 215 195,10 2 781 313,58 25,56%

AXA Vida  87 853,49  74 693,37 -14,98%

BES Vida  631 241,57  967 127,90 53,21%

BPI Vida  404 698,05  200 440,13 -50,47%

CA Vida  79 651,43  67 625,29 -15,10%

Eurovida  77 426,65  34 597,40 -55,32%

Finibanco Vida  1 735,94  12 676,77 630,25%

Generali Vida  9 271,11  10 639,39 14,76%

Global Vida  15 816,25  21 379,57 35,17%

Groupama Vida  34 044,29  36 854,29 8,25%

Lusitania Vida  51 757,71  39 952,39 -22,81%

Ocidental Vida  714 809,62 1 206 030,56 68,72%

Real Vida  33 586,95  28 777,09 -14,32%

T Vida  23 502,34  31 001,83 31,91%

Victoria Vida  26 166,39  24 138,65 -7,75%

Zurich Vida  23 633,32  25 378,96 7,39%

SEGURADORAS NÃO VIDA 1 118 700,78 1 127 025,26 0,74%

ACP Mobilidade   313,19   456,34 45,71%

AXA Seguros  196 607,65  186 988,44 -4,89%

BES Seguros  32 984,08  34 174,72 3,61%

CA Seguros  33 936,04  36 003,60 6,09%

Cares   43,95   89,65 103,95%

Cosec  13 684,47  15 988,20 16,83%

Elvia   884,12   584,97 -33,84%

Europ Assistance  2 870,61  3 236,72 12,75%

Global Seguros  78 683,99  78 182,58 -0,64%

Groupama Seguros  10 682,31  11 741,76 9,92%

Logo   0,00  1 060,00 -

Lusitania Seguros  83 872,06  75 612,02 -9,85%

Mapfre Gerais  50 857,19  55 609,73 9,34%

Médis  4 251,27  5 790,00 36,19%

Multicare   0,00   0,00 -

Mútua dos Pescadores  4 107,96  4 442,70 8,15%

Mutuamar  1 106,86  1 157,89 4,61%

N Seguors   0,00  2 365,98 -

Ocidental Seguros  83 534,01  93 729,44 12,21%

Popular   267,28  1 032,52 286,30%

Real Seguros  63 319,49  66 310,87 4,72%

Sagres  24 271,92  20 320,67 -16,28%

Seguro Directo  13 668,88  14 610,58 6,89%

Tranquilidade  190 195,42  184 157,18 -3,17%

Via Directa  18 317,32  19 907,77 8,68%

Victoria Seguros  55 417,77  57 294,70 3,39%

Zurich Seguros  154 822,94  156 176,23 0,87%

SEGURADORAS MISTAS 3 013 680,78 3 082 450,64 2,28%

Açoreana  235 037,10  223 157,53 -5,05%

Allianz  196 520,16  210 725,94 7,23%

American Life  33 180,29  36 876,16 11,14%

Fidelidade - Mundial 1 354 142,91 1 421 204,33 4,95%

Império Bonança  321 974,35  312 876,49 -2,83%

Liberty  91 960,67  94 976,28 3,28%

Santander Totta Vida  780 865,30  782 633,91 0,23%

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.



64 | 65

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.

CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob control do ISP1

U: Milhares de euros

CUSTOS COM SINISTROS

PARTE DOS RESSEGURADORES

Seguro Directo Resseguro Aceite

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

TOTAL GERAL 4 260 929,72 5 507 620,44 29,26%  70 559,07  147 007,14 108,35%  145 453,33  226 803,69 55,93%

RAMO VIDA 2 954 597,11 4 230 153,16 43,17%   551,31   901,40 63,50%  30 444,05  31 095,18 2,14%

SEGURO DE VIDA 1 959 384,79 1 989 218,04 1,52%   28,25   901,40 3091,17%  29 920,99  31 095,18 3,92%

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO  670 703,13  10 050,47 -98,50%   523,06   0,00 -100,00%   523,06   0,00 -100,00%

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO  324 509,19  154 942,37 -52,25%   0,00   0,00 -100,00%   0,00   0,00 -

CONTRATOS DE INVESTIMENTO - 2 075 942,28 - - - - - - -

RAMOS NÃO VIDA 1 306 332,62 1 277 467,28 -2,21%  70 007,76  146 105,74 108,70%  115 009,28  195 708,51 70,17%

ACIDENTES E DOENÇA  474 513,25  477 691,11 0,67%  28 176,73  108 587,10 285,38%  39 618,20  114 724,89 189,58%

ACIDENTES  310 878,40  297 318,52 -4,36%   886,00  1 752,03 97,75%  11 848,47  4 818,76 -59,33%

ACIDENTES DE TRABALHO  288 789,87  276 728,89 -4,18%   869,37  1 717,86 97,60%  8 030,43  2 456,68 -69,41%

ACIDENTES PESSOAIS  22 632,99  19 680,38 -13,05%   16,63   34,17 105,46%  3 824,35  2 363,77 -38,19%

PESSOAS TRANSPORTADAS -  544,46   909,25 -   0,00   0,00 -100,00% -  6,31 -  1,69 73,23%

DOENÇA  163 634,85  177 691,68 8,59%  27 290,73  106 835,07 291,47%  27 769,73  109 906,13 295,78%

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  2 680,91 - - - - - - -

INCÊNDIO E OUTROS DANOS  129 371,74  162 525,26 25,63%  4 500,79   485,68 -89,21%  41 677,00  50 868,68 22,05%

INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA  3 936,87  2 102,94 -46,58%   159,81 -  232,58 -  3 267,20  3 561,17 9,00%

OUTROS DANOS EM COISAS  125 434,87  160 422,32 27,89%  4 340,98   718,26 -83,45%  38 409,81  47 307,51 23,17%

AUTOMÓVEL  646 395,36  576 917,02 -10,75%  7 665,64  6 344,68 -17,23%  12 951,60  9 982,30 -22,93%

MARÍTIMO E TRANSPORTES  4 208,17  4 057,25 -3,59%   86,90 -  20,38 -  1 388,56  2 244,68 61,66%

AÉREO  1 231,04   46,98 -96,18%   347,88 -  103,99 -   223,69   6,22 -97,22%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS  14 165,66  6 768,65 -52,22%   133,21   139,59 4,79%  8 375,24  2 736,20 -67,33%

RESPONSABILIDADE  CIVIL GERAL  19 281,42  24 144,73 25,22%   139,03   340,16 144,67%  4 284,62  4 668,41 8,96%

DIVERSOS  17 165,98  25 316,28 47,48%  28 957,59  30 332,91 4,75%  6 490,35  10 477,13 61,43%

CRÉDITO  8 244,16  16 700,15 102,57% -  527,17 -  250,15 52,55%  3 384,96  8 776,00 159,26%

CAUÇÃO   334,04  1 129,03 237,99%   268,09 -  118,00 - -  82,29 -  11,80 85,66%

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS  5 147,87  3 742,00 -27,31%   102,59   63,56 -38,04%  2 889,66  1 259,54 -56,41%

PROTECÇÃO JURÍDICA   138,95   229,30 65,02%  1 044,49   889,10 -14,88% -  48,44   0,27 -

ASSISTÊNCIA  3 296,77  3 518,12 6,71%  28 069,39  29 746,43 5,97%   346,47   453,13 30,78%

SEGUROS DIVERSOS   4,18 -  2,33 -   0,21   1,97 847,32%   0,00   0,00 -

ES
TA

TÍ
ST

IC
A

S
A

ct
iv

id
ad

e 
Se

gu
ra

do
ra



COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS 
DAS PROVISÕES TÉCNICAS - VIDA

U: Milhares de euros

  

Vida1

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20082 Tx. Cresc. 
07/08

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 40 241 091 41 234 366 2,5%

    Títulos da Dívida Pública 8 467 294 7 854 962 -7,2%

    Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 24 460 761 26 498 026 8,3%

    Acções e Títulos de Participação 2 030 547 1 407 046 -30,7%

    Unidades de participação em Fundos de Investimento 3 222 694 2 912 516 -9,6%

    Terrenos e edifícios  162 939  168 897 3,7%

    Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI  526 556 1 400 207 165,9%

    Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas 1 472 887 1 658 533 12,6%

    Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários  8 309  6 669 -19,7%

    Outros activos aceites - 110 896 - 672 489 -506,4%

Total das Provisões Técnicas 38 977 563 40 873 584 4,9%

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA - 1.º Semestre 2007

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA - 1.º Semestre 2008
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COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS 
DAS PROVISÕES TÉCNICAS - NÃO VIDA

U: Milhares de euros

  

Não Vida

1.º Sem. 2007 1.º Sem. 20081 Tx. Cresc. 
07/08

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 7 349 665 7 098 630 -3,4%

    Títulos da Dívida Pública 2 066 772 1 826 914 -11,6%

    Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 2 454 068 2 498 515 1,8%

    Acções e Títulos de Participação  451 561  301 892 -33,1%

    Unidades de participação em Fundos de Investimento  402 974  501 155 24,4%

    Terrenos e edifícios  869 455  837 505 -3,7%

    Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI  155 169  269 065 73,4%

    Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas  404 186  218 486 -45,9%

    Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários  29 606  19 222 -35,1%

    Outros activos aceites  515 873  625 877 21,3%

Total das Provisões Técnicas 6 498 401 6 726 552 3,5%

1 Informação provisória

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA - 1.º Semestre 2007

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA - 1.º Semestre 2008
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FUNDOS DE PENSÕES

U: Quantidade

1.º Semestre 2007 1.º Semestre 20081

EMPRESAS DE 
SEGUROS

SOC. GESTORAS 
DE F.P.

TOTAL
EMPRESAS DE 

SEGUROS
SOC. GESTORAS 

DE F.P.
TOTAL

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES 54 178 232 46 177 223

    Fechados 44 130 174 35 131 166

      em co-gestão 0 6 6 0 6 6

    PPR, PPR/E e PPE 2 18 20 2 18 20

    PPA 2 2 4 2 2 4

    Outros Abertos excepto PPR, PPR/E, PPE e PPA 6 28 34 7 26 33

N.º ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES 14 13 27 14 13 27

ENTIDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES
MONTANTES GERIDOS

U: Milhares de euros

MONTANTES GERIDOS TAXA DE 
CRESCIMENTO1.º Semestre 2007 1.º Semestre 20081

TOTAL 22 486 462 20 512 262 -8,78%

Allianz SGFP  31 164  30 439 -2,33%

American Life  17 410  15 053 -13,54%

AXA Vida  49 217  46 192 -6,15%

Banif Açor Pensões  261 986  257 330 -1,78%

BBVA Fundos  345 511  341 026 -1,30%

BES Vida  37 478   658 -98,24%

BPI Pensões 3 466 474 3 124 699 -9,86%

BPI Vida  11 776  9 830 -16,53%

CA Vida   434  32 052 7 283,80%

CGD Pensões 1 353 696 1 558 584 15,14%

ESAF 2 693 651 2 370 832 -11,98%

Eurovida  92 673  99 190 7,03%

Fidelidade - Mundial  97 426   585 -99,40%

Futuro 1 036 149 1 134 420 9,48%

Global Vida  10 720  12 890 20,25%

Groupama Vida  5 175  5 030 -2,80%

Liberty  7 175  6 691 -6,74%

Lusitania Vida  16 630  17 448 4,92%

Pedro Arroja   190   200 5,08%

PensõesGere 7 770 346 6 553 374 -15,66%

Previsão 2 350 729 2 081 296 -11,46%

Real Vida  84 963  95 251 12,11%

Santander Pensões 1 472 325 1 408 933 -4,31%

SGF  99 984  100 316 0,33%

SGFP do Banco de Portugal 1 151 451 1 186 468 3,04%

Victoria Vida  20 635  22 443 8,76%

Zurich Vida  1 094  1 032 -5,64%

1  Informação provisória

1  Informação provisória
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CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

1.º Semestre 2007 1.º Semestre 20081 TAXA DE CRESCIMENTO

VALOR DOS 
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES 
VALOR DOS 

FUNDOS
CONTRIBUIÇÕES 

VALOR DOS 
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES 

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES 22 486 462 348 506 20 512 262 285 192 -8,8% -18,2%

    Fechados 21 265 788 301 731 19 332 375 256 835 -9,1% -14,9%

    PPR, PPR/E e PPE 489 334 12 525  461 302 7 487 -5,7% -40,2%

    PPA  22 560 544  13 304  174 -41,0% -68,0%

    Outros Abertos ex. PPR, PPR/E, PPE e PPA  708 779 33 705  705 281  20 696 -0,5% -38,6%

COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS DOS FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

  
VALOR POR TIPO DE ACTIVOS

1.º Semestre 2007 1.º Semestre 20081 Tx. Cresc. 07/08

Composição dos activos dos Fundos de Pensões 22 486 462 20 512 262 -8,8%

Títulos da Dívida Pública 4 833 661 3 981 413 -17,6%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 2 849 831 4 755 261 66,9%

Acções e Títulos de Participação 6 353 566 3 950 547 -37,8%

Unidades de participação em Fundos de Investimento 5 316 870 5 262 428 -1,0%

Terrenos e edifícios 1 597 270 1 616 340 1,2%

Depósitos, Certificados de Depósito, aplicações 
no Mercado Monetário Interbancário e Numerário

1 456 528 973 6251 -33,2%

Outros Activos  78 735  - 27 352 -

1  Informação provisória

1  Informação provisória

ESTRUTURA DE ACTIVOS - 1.º Semestre 2007

ESTRUTURA DE ACTIVOS - 1.º Semestre 2008
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NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS

1.º Sem. 2008

Total 26 554

Ligados 12 309

Tipo I 12 299

Singulares 12 168

Colectivos  131

Tipo II  10

Singulares  0

Colectivos  10

Não Ligados 14 245

Agentes 14 142

Singulares 12 760

Colectivos 1 382

Corretores de Seguros  102

Singulares  1

Colectivos 101

Resseguro  1

Singulares 0

Colectivos  1

MEDIADORES INSCRITOS - 1.º Semestre 2008
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DIPLOMAS RELATIVOS 

À ACTIVIDADE SEGURADORA

JUNHO DE 2008 A OUTUBRO DE 2008



2008

Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho

D.R. n.º 108, I Série

Declaração de Rectificação n.º 32-A/2008, de 13 de Junho

D.R. n.º 113, I Série,
2.º Suplemento

Rectifica o Decreto-lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, do Ministério das 
Finanças e da Administração Pública, que estabelece o regime jurídico 
do contrato de seguro, publicado no Diário da República, 1ª série, n.º 
75, de 16 de Abril de 2008.

Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate 
ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao 
financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica 
interna as Directivas nos 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de 
Agosto, relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e 
das actividades e profissões especialmente designadas para efeitos 
de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, e 
revoga a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março.

Portaria n.º 424-B/2008, de 13 de Junho

Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho

D.R. n.º 120, I Série Estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada 
em serviço das máquinas e respectivos acessórios, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/42/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas e que 
altera a Directiva n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de Junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados 
membros respeitantes aos ascensores.

D.R. n.º 113, I Série,
1.º Suplemento

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos 
Produtivos na Aquicultura, no âmbito da Medida Investimentos 
Produtivos na Aquicultura, prevista no eixo prioritário n.º 1 do 
Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR).

Artigo 16.º , alínea f)

Portaria n.º 424-F/2008, de 13 de Junho

D.R. n.º 113, I Série,
1.º Suplemento

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a 
Bordo e Selectividade, previsto na Medida Investimentos a Bordo e 
Selectividade, do eixo prioritário n.º 1 do Programa Operacional Pesca 
2007-2013 (PROMAR)

Artigo 19.º, al. f)
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Portaria n.º 554/2008, de 30 de Junho

Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho

Decreto-Lei n.º 118/2008, de 10 de Julho

Lei n.º 31/2008, de 17 de Julho

Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21 de Julho

Decreto-Lei n.º 126/2008, de 21 de Julho

D.R. n.º 139, I Série Décima terceira alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-lei n.º 298/92, de 31 
de Dezembro, e à primeira alteração ao Decreto-lei n.º 345/98, de 9 
de Novembro, que regula o funcionamento do Fundo de Garantia do 
Crédito Agrícola Mútuo.

D.R. n.º 139, I Série Introduz um regime de fiscalização e de sanção contra-ordenacional 
aplicável a infracções aos deveres previstos no Regulamento (CE) 
n.º 1781/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Novembro de 2006, relativo às informações sobre o ordenante que 
acompanham as transferências de fundos.

D.R. n.º 137, I Série Procede à primeira alteração à Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, 
que aprova o Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do 
Estado e demais entidades públicas.

D.R. n.º 132, I Série Estabelece o regime jurídico do nadador-salvador e aprova o respectivo 
Estatuto.

Estabelece, na alínea c) do artigo 4.º, o direito do nadador-salvador 
possuir no âmbito do contrato celebrado, a cargo do empregador, um 
seguro profissional adequado à sua actividade.

D.R. n.º 125, I Série Aprova medidas de protecção e reforço das condições de exercício de 
actividade de guarda-nocturno e cria o registo nacional de guardas-
nocturnos.

artigo 8.º, alínea j) – prevê a obrigatoriedade de os guardas-nocturnos 
efectuarem e manterem em vigor um seguro de responsabilidade 
civil.

D.R. n.º 124, I Série Determina os valores dos coeficientes de revalorização a aplicar na 
actualização das remunerações que servem de base de cálculo das 
pensões em 2008 e revoga a Portaria n.º 742/2007, de 25 de Junho.



2008

Declaração de Rectificação n.º 39/2008, de 23 de Julho

D.R. n.º 141, I Série Rectifica a Declaração de Rectificação n.º 32-A/2008, de 13 de Junho, 
que rectifica o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 15 de Abril, que estabelece 
o regime jurídico do contrato de seguro.

Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho

D.R. n.º 143, I Série,
1.º Suplemento

Estabelece os termos a que deve obedecer a apresentação e recepção 
de propostas, candidaturas e soluções no âmbito do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro.

Decreto Legislativo Regional n.º 36/2008/A, de 30 de Julho

D.R. n.º 146, I Série Define o quadro legal da pesca-turismo exercida nas águas da subárea 
dos Açores da zona económica exclusiva (ZEE) portuguesa.

Artigo 15.º - Seguro de responsabilidade civil:

Para poder exercer a actividade de pesca-turismo, o operador é 
obrigado a manter válido um seguro de responsabilidade civil, nos 
termos definidos para o exercício da actividade marítimo-turística na 
região.

Portaria n.º 719-A/2008, de 31 de Julho

D.R. n.º 147, I Série,
1.º Suplemento

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em 
Portos de Pesca, Locais de Desembarque e de Abrigo.

Artigo 14.º, alínea g).

Portaria n.º 719-C/2008, de 31 de Julho

D.R. n.º 147, I Série,
1.º Suplemento

Estabelece o Regulamento do Regime de Apoio às Acções Colectivas 
do eixo provisório n.º 3 do Programa Operacional Pesca 2007-2013 
(PROMAR).

Artigo 14.º, alínea g)

Lei n.º 36/2008, de 4 de Agosto

D.R. n.º 149, I Série Autoriza o Governo a alterar o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, 
bem como a adoptar o regime geral das contra-ordenações, tendo em 
vista a criação de um quadro sancionatório no âmbito do exercício de 
funções do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria.



2008
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Declaração de Rectificação n.º 41/2008, de 4 de Agosto

D.R. n.º 149, I Série Declara ter sido rectificada a Lei n.º 25/2008, que estabelece medidas 
de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento 
de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, 
transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 2005/60/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 
2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à prevenção 
da utilização do sistema financeiro e das actividades e profissões 
especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo.

Decreto Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de Agosto

D.R. n.º 150, I Série Estabelece o regime jurídico de actividades sujeitas a licenciamento 
das câmaras municipais na Região Autónoma dos Açores.

Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de Agosto

D.R. n.º 151, I Série Procede à primeira alteração ao Decreto-lei n.º 291/2007, de 21 de 
Agosto, revendo o regime aplicável aos processos de indemnização por 
acidente de viação, e à primeira alteração ao Decreto Regulamentar 
n.º 1/94, de 18 de Janeiro, clarificando que a atribuição das prestações 
por morte fica dependente de apenas uma acção judicial, de acordo 
com as medidas de descongestionamento dos tribunais aprovadas 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, de 26 de 
Novembro.

Decreto Legislativo Regional n.º 30/2008/M, de 12 de Agosto

D.R. n.º 155, I Série Estabelece o regime jurídico do licenciamento, exercício da actividade 
e fiscalização das empresas de animação turística na Região Autónoma 
da Madeira.

Artigos 46.º e 48.º - Obrigatoriedade de, respectivamente, as empresas 
de animação turística e os operadores marítimo-turísticos contratarem 
os seguros previstos e regulamentados no diploma.

Anexo

Lei n.º 41/2008, de 13 de Agosto

D.R. n.º 156, I Série Grandes Opções do Plano para 2009.
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Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M, de 14 de Agosto

D.R. n.º 157, I Série Estabelece o regime de protecção dos recursos naturais e florestais e 
revoga os Decretos Legislativos Regionais n.º. 7/88/M, de 6 de Junho, e 
n.º 21/88/M, de 1 de Setembro, que estabelecem o regime silvopastoril 
e regulam a protecção dos recursos florestais, respectivamente.

Artigo 4.º -  Exercício de actividades:

n.º 8 - Tratando-se de actividade organizada, o requerimento deve 
ainda ser instruído com os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de seguro de responsabilidade civil que 
cubra os riscos da actividade a desenvolver.

Decreto-Lei n.º 169/2008, de 26 de Agosto

D.R. n.º 164, I Série Procede à terceira alteração ao Estatuto da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-lei n.º 473/99, 
de 8 de Novembro.

Decreto-Lei n.º 171/2008, de 26 de Agosto

D.R. n.º 164, I Série Aprova medidas de tutela do mutuário no crédito à habitação no 
âmbito do reforço da renegociação das condições dos empréstimos e 
da respectiva mobilidade.

Artigo 4.º - Princípio da intangibilidade do contrato de seguro.

Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro

D.R. n.º 176, I Série Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas. Altera 
o Decreto-Lei n.º 503/99 (regime jurídico dos acidentes em serviço).

Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2008

D.R. n.º 202, II Série, 
Parte E, de 17 de 
Outubro de 2008

Altera o aviso do Banco de Portugal n.º 12/2001, de 23 de Novembro, 
relativo à cobertura das responsabilidades com pensões de reforma e 
sobrevivência.
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Norma n.º 7/2008 - R, de 10 de Julho

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices 
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento 
no 4.º trimestre de 2008.

(Diário da República n.º 144 , II Série, Parte E, de 28 de Julho 
de 2008)

Norma n.º 8/2008 - R, de 6 de Agosto

Regula a obtenção e elaboração dos dados actuariais e estatísticos de 
base no caso de eventuais diferenciações em razão do sexo nos prémios e 
prestações individuais de seguros e de fundos de pensões.

(Diário da República n.º 157, II Série, Parte E,  de 14 de Agosto 
de 2008)

Norma n.º 9/2008 - R, de 25 de Setembro

Regula o reporte ao Instituto de Seguros de Portugal das provisões técnicas 
calculadas segundo princípios económicos e estabelece as bases de cálculo 
a utilizar para o efeito.

(Diário da República n.º 194, II Série, Parte E, de 7 de Outubro 
de 2008)

Norma n.º 10/2008 - R, de 9 de Outubro

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices 
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento 
no 1.º trimestre de 2009.

(Diário da República n.º 205, II Série, Parte E, de 22  de 
Outubro de 2008)
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Parecer n.º 7/08/DSF/DSP, de 29 de Fevereiro

Parecer n.º 30/08/DSF/DSP, de 10 de Março

Cálculo do valor 
dos benefícios 
diferentemente do 
estabelecido no plano 
de pensões

Parecer n.º 14/08/DSF/DSP, de 17 de Março

Parecer n.º 61/08/REG/M/DSP, de 4 de Abril

Estabelecimento 
de mediação de seguros 
aberto ao público

1. Para efeitos da aplicação das exigências constantes da alínea j) do 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, e da alínea 
c) do n.º 2 do artigo 9.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, 
de 29 de Dezembro, deverá determinar-se, em primeiro lugar, se 
o local em causa poderá classificar-se como um  “estabelecimento 
aberto ao público”. 

2. Tendo em conta o conceito definido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
371/2007, de 6 de Novembro, o qual por referência à obrigatoriedade 
de existência e disponibilização de Livro de Reclamações coloca 

Invalidade da renúncia 
à pensão complementar

1. A renúncia à pensão complementar constante de acordo revogatório 
do contrato de trabalho poderá ser considerada inválida se tiver sido 
proferida com falta ou vício da vontade (artigo 240.º e seguintes 
do Código Civil), caso em que o acordo será anulável, com a 
consequente restituição de tudo o que tiver sido prestado (artigo 
289.º do Código Civil).

2. O erro da vontade relevante para efeitos de anulação do acordo 
revogatório exige, por um lado, a essencialidade para o declarante 
do elemento sobre que recaiu o erro, de modo a se poder afirmar 
que o acordo revogatório não se realizaria se o trabalhador soubesse 
que teria direito à pensão complementar de invalidez (o que carece 
de prova) e, por outro, o conhecimento dessa essencialidade pelo 
declaratário, ou o dever de a conhecer, o que implica que a entidade 
patronal, ao celebrar o acordo, soubesse, ou devesse saber, que o 
mesmo não se realizaria se o trabalhador soubesse que ia ter direito 
à pensão de invalidez (o que carece igualmente de prova).

Existe responsabilidade da entidade gestora e/ou do associado, caso 
o valor dos benefícios concedidos a ex-participantes com direitos 
adquiridos e aos actuais beneficiários do Fundo, previamente à sua 
extinção, não tenha sido calculado de acordo com as regras constantes 
do plano de pensões.

Solicitação dos 
pareceres à comissão 
de acompanhamento

Mesmo não existindo qualquer disposição legal a prever a situação, a 
solicitação dos pareceres previstos nas alíneas b) e d) do n.º 6 do artigo 
53.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, deve ser feita pela 
entidade gestora e não pelo associado ou pelo seu representante na 
comissão de acompanhamento. 
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Parecer n.º 17/08/DAR/F/DSP, de 7 de Abril

Portabilidade: 
transferência do valor 
para um seguro ou 
outro instrumento 
equivalente a um fundo 
de pensões

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 
de Janeiro, “(...) nos planos com direitos adquiridos, é permitida aos 
participantes que cessem o vínculo com o associado a possibilidade 
de transferirem o valor a que têm direito para outro fundo de 
pensões”.

2. Idêntica faculdade encontra-se prevista nas alíneas l) do n.º 4 do 
artigo 25.º e c) do n.º 3 do artigo 26.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
12/2006, respectivamente, para os associados, nos casos de adesão 
colectiva, e para os aderentes individuais, nos casos de adesão 
individual a fundos de pensões, os quais (aderentes), precisamente 
devido à titularidade das unidades de participação, têm direito a 
transferi-las para outro fundo de pensões.

3. Em qualquer dos casos referidos, a transferência consiste no 
exercício de um direito legalmente previsto (lembremos que, antes 
do Decreto-Lei n.º 12/2006, não existia o direito à portabilidade), 
de acordo com as condições e limites previstos na lei (ou que a 
lei permite às partes estabelecerem, como seja a possibilidade de 
fixar uma penalização), não prevendo o Decreto-Lei n.º 12/2006 o 
direito à transferência de valores de fundos de pensões para outro 
instrumento financeiro que não um fundo de pensões. 

a tónica da definição do conceito “estabelecimento aberto ao 
público” na existência de dois elementos específicos: a existência de 
uma instalação com carácter fixo ou permanente e o contacto com 
o público.

3. O Decreto-Lei n.º 144/2006 e a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, 
ao exigirem a permanência de uma pessoa directamente envolvida 
por cada estabelecimento de mediação aberto ao público, 
pretendem garantir que o mediador ao estabelecer o contacto com 
os consumidores (por si ou por interposta pessoa), o faz através 
de pessoas dotadas dos requisitos necessários para o acesso à 
actividade, nomeadamente a idoneidade, a formação adequada, 
entre outros. 

4. Deste modo, para a classificação de um determinado local como 
estabelecimento aberto ao público, bastará que exista um local 
onde se pratica a actividade do mediador, e que exista um serviço 
de atendimento ao público onde é estabelecido o contacto com os 
consumidores pelo mediador ou alguém que o represente.

Parecer n.º 76/08/REG/M/DSP, de 28 de Abril

Requisito de formação 
bastante para os 
membros do Conselho 
de Administração 
responsáveis pela 
actividade de mediação 
de seguros

Sem prejuízo do regime aplicável no período transitório da entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, não constitui 
requisito de formação bastante para os membros do Conselho de 
Administração responsáveis pela actividade de mediação de seguros, 
nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º e do 
n.º 1 do artigo 12.º  daquele diploma, o exercício de funções como 
administrador em instituições financeiras.
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Parecer n.º 27/08/DAR/F/DSP, de 30 de Abril

Admissibilidade de 
alteração com efeitos 
retroactivos – alteração 
do plano não reflectida 
no contrato constitutivo 
– validade e forma da 
alteração

1. Nos termos do contrato em vigor, os participantes adquirem 
direito ao benefício (pensão complementar de reforma) quando se 
“reformem por velhice ou invalidez”;

2. Encontrando-se o direito adquirido, a regra só pode ser alterada se 
houver renúncia ao mesmo, a não ser que, previamente à aquisição 
do direito, haja acto que invalide o exposto no contrato constitutivo, 
como, por ex., o contrato de trabalho, seja o próprio contrato ou 
ordem de serviço interna da empresa, ou mesmo uma comunicação 
individual remetida a todos e cada um dos participantes;

3. Com efeito, atendendo a que o plano de pensões é instituído por 
acto unilateral da empresa, o mesmo pode ser alterado por acto 
unilateral, desde que, à data dessa alteração, não se violem direitos 
adquiridos;

4. Quanto ao modo da alteração, embora não se refira expressamente, 
do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, decorre que o plano 
de pensões deve assumir a forma escrita (artigo 21.º, n.º 1 e 2, 
alínea g), do Decreto-Lei n.º 12/2006), pelo que, qualquer alteração 
ao mesmo deve revestir necessariamente a mesma forma (artigos 
219.º a 221.º do Código Civil).

Parecer n.º 71/08/REG/M/DSP, de 9 de Maio

Estrutura societária de 
um corretor de seguros

1. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, é condição, para efeitos 
de inscrição no registo como corretor de seguros pessoa colectiva, 
que a estrutura societária em que se integre não constitua um risco 
para a independência e imparcialidade do corretor face às empresas 
de seguros.

Parecer n.º 8/08/DAR/S/DSP, de 30 de Abril

Seguros de 
Responsabilidade Civil 
– exclusões inadmissíveis

Os seguros obrigatórios de responsabilidade civil apenas permitirão a 
exclusão do seu âmbito das condutas dolosas ou dos danos causados a 
terceiros em consequência de actos praticados em incumprimento das 
leis e regulamentos que regem a actividade segura, se a previsão legal 
que impõe a obrigatoriedade de segurar expressamente o estipular.
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Parecer n.º 103/08/REG/M/DSP, de 26 de Maio

Competências técnicas 
adequadas exigíveis aos 
formadores de cursos 
reconhecidos pelo 
Instituto de Seguros 
de Portugal, como 
adequados à obtenção 
do requisito de 
qualificação adequada 
para mediador de 
seguros – “intervenção 
permanente de 
juristas”.

1. Foi estabelecido como requisito do reconhecimento dos cursos 
de formação a necessidade dos formadores serem dotados de 
“competências técnicas adequadas”, tal como resulta da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 16.º Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 
de Dezembro. 

2. A indicação do critério de “competências técnicas adequadas” 
corresponde ao recurso a um conceito indeterminado, que necessita 
de clarificação, dispondo o ISP de uma certa “margem livre de 
apreciação” no âmbito do preenchimento de tais conceitos vagos e 
indeterminados, a qual não se baseia em regras preestabelecidas na 
lei ou em normas regulamentares, mas antes em juízos técnicos, de 
experiência ou razoabilidade. 

3. Tal apreciação, apesar de não se tratar de um poder discricionário, 
corresponde a uma discricionariedade técnica, a qual implica a 
formulação de juízos de valor acerca da situação concreta. 

Parecer n.º CRT 04/DJU/08, de 20 de Maio

Operações de 
capitalização

a) As operações de capitalização não têm a natureza de contratos 
a favor de terceiro e não pressupõem nunca a designação de um 
beneficiário em caso de morte. Por outro lado, o pagamento do 
valor contratado na operação de capitalização não depende da vida 
ou da morte do subscritor [cf. as alíneas c) e d) do artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho].

b) Independentemente disso, e sem prejuízo da regulamentação 
que vier a ser aprovada sobre esta matéria, é necessário aplicar 
analogicamente a alínea a) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 384/2008, 
de 19 de Novembro, às operações de capitalização.

2. Ora, para efeitos do cumprimento dos requisitos de independência e 
imparcialidade do corretor de seguros face às empresas de seguros, 
nos casos em que o corretor de seguros passa a estar integrado 
num grupo segurador, os administradores do corretor de seguros 
não devem acumular funções de administração na empresa-mãe do 
grupo, não podendo as remunerações recebidas pelo corretor, do 
conjunto das empresas de seguros do respectivo Grupo assumir um 
papel mais que residual no total das remunerações auferidas pela  
sua carteira de mediação de seguros.
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Parecer n.º 38/08/DAR/F/DSP, de 3 de Junho

Constituição de fundo 
PPR; transferências 
de fundos PPR/E

Nos casos de transferência de valores de fundos de pensões PPR/E para 
fundos de pensões PPR cujas subscrições tenham sido efectuadas até 31 
de Dezembro de 2006, as entregas efectuadas até esta data devem, no 
novo plano PPR, poder beneficiar da condição de reembolso relativa às 
despesas de educação, sem penalização fiscal.

Parecer n.º 9/08/DAR/S/DSP, de 11 de Junho

Seguro Escolar No que se refere ao seguro escolar, cujo regime legal consta do artigo 
17.º do Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro, e da Portaria n.º 413/99, 
de 8 de Junho, verifica-se que o mesmo não se trata de um contrato de 
seguro proprio sensu, mas sim de um plano de protecção social inserido 
no regime da educação. Com efeito, resulta do disposto no n.º 1 do 
artigo  1.º do Regulamento do Seguro Escolar, aprovado pela Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho, que  “O seguro escolar constitui um sistema 
de protecção destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes 
do acidente escolar.” Como tal, não se trata de um seguro obrigatório 
para efeitos de registo junto do Instituto de Seguros de Portugal, nos 
termos do disposto  no artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 
de Abril.

Parecer n.º 43/08/DAR/F/DSP, de 29 de Maio

Limitação das 
transferências às 
contribuições próprias 
no caso de adesões 
individuais 

Limitar a possibilidade de transferência às contribuições próprias, e não 
de terceiros (nomeadamente, associado), no caso de adesões individuais, 
não tem qualquer fundamento legal, implicando uma intromissão 
inadmissível no direito previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 12/2006.

4. Ao abrigo da referida margem de apreciação, o ISP procedeu à 
estipulação de critérios de concretização do conceito, constando 
tais critérios do sítio na Internet do Instituto de Seguros de Portugal 
(www.isp.pt), resultando da informação aí constante que é exigido, 
às entidades candidatas ao reconhecimento, que os formadores 
responsáveis pelas matérias relacionadas com o ordenamento 
jurídico dos seguros e com a teoria geral de seguros tenham 
competências jurídicas, não podendo, como tal, ser substituídos por 
formadores sem qualificação jurídica e devendo a sua intervenção 
ser permanente. 
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Parecer n.º 7/08/DCM/DSP, de 8 de Julho

Regime jurídico do 
pagamento dos prémios 
de seguro e mora do 
credor

1- Com a entrada em vigor das alterações introduzidas ao regime 
jurídico do pagamento dos prémios de seguro, constante do 
Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 
122/2005, de 29 de Julho, ficou ainda mais vincado o princípio «no 
premium, no risk», segundo o qual o contrato de seguro só deve 
produzir os seus efeitos com o pagamento do prémio ou fracção, 
independentemente de ser inicial ou subsequente, ressalvadas as 
excepções aí expressamente previstas.

2- Nessa medida, relativamente aos contratos de seguro com 
enquadramento no seu âmbito de aplicação, é absolutamente 
necessário o pagamento antecipado do prémio ou fracção para 
que se verifique, consoante seja inicial ou subsequente, o início 
da cobertura do risco ou a renovação do contrato de seguro, ou 
ainda quando esteja em causa uma qualquer fracção do prémio no 
decurso da anuidade, a sua não resolução automática e imediata.

3- No entanto, o regime jurídico do pagamento dos prémios de 
seguro está somente talhado para disciplinar o não pagamento por 
facto imputável ao devedor, ou seja, ao tomador do seguro, não 
contemplando a regulação de situações de inoperância por parte do 
segurador, designadamente quando este não actue no sentido de 
cobrar a prestação que lhe é devida, antes da data de vencimento, 
caso de trate de um prémio ou fracção subsequente.

4- Assim, em tal hipótese, tornam-se inaplicáveis as sanções de não 
renovação do contrato de seguro ou da sua resolução automática e 
imediata, antes se impondo a aplicação do regime civil de mora do 
credor, consignado no artigo 813.º e seguintes do Código Civil, não 

Parecer n.º 78/DJU/2008, de 1 de Julho

Seguro para pista 
de “motocross”

1. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
317/97, de 25 de Novembro, as pistas de motocross são “instalações 
especiais para o espectáculo desportivo”.

2. Quando utilizadas para actividades e espectáculos não desportivos, 
as pistas de motocross são considerados “recintos de espectáculos 
e de divertimentos públicos” [alínea c) do artigo 2.º e alínea b) n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro].

3. Salvo melhor opinião, só neste último caso estão sujeitas a seguro 
obrigatório (n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei 309/2002).
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Parecer n.º 18/08/DAR/F/DSP, de 5 de Agosto

Reembolso dos 
valores resultantes de 
contribuições próprias 
para fundos de pensões

A remissão prevista na parte final do número 4 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, apenas se refere ao entendimento 
dos conceitos de desemprego de longa duração, doença grave ou 
incapacidade permanente para o trabalho, não decorrendo da sua 
interpretação que o reembolso dos valores constituídos a partir de 
contribuições facultativas de participantes para fundos de pensões se 
deva efectuar nas mesmas condições que as dos fundos de poupança, 
designadamente com fundamento na situação de membro do agregado 
familiar dos participantes, ou fora dos casos legalmente previstos.

existindo, portanto, uma imediata cessação do vínculo obrigacional 
entre o segurador e o tomador do seguro.

5- Durante a mora do credor, o devedor não fica desonerado da 
prestação a que está obrigado, que, em princípio, só se extinguirá 
depois de corrido o prazo da prescrição.

Parecer n.º 56/08/DAR/F/DSP, de 11 de Julho

Pressupostos, limites 
e condicionantes do 
regime de transferências 
do valor de unidades de 
participação entre fundos 
de poupança-reforma

1. O direito à transferência do valor das unidades de participação é 
um direito potestativo do participante, o qual, sendo seu titular, 
tem a liberdade, em exclusivo, de decidir sobre o seu exercício. 
Não obstante, o mesmo não é um direito absoluto pelo que pode 
ser limitado e estar sujeito a determinadas condições desde que 
previamente previstas nos regulamentos de gestão e constantes dos 
contratos celebrados entre as partes.

2. As condições que as entidades gestoras transmitentes podem 
impor aos participantes estão sobretudo relacionadas com os 
pressupostos de forma e de meio inerentes à execução da operação 
de  transferência e com o direito de fixar as comissões a cobrar pelo 
processo.

3. Ainda, as condições de transferência que a entidade gestora pode 
impor aos participantes têm de atender a critérios de razoabilidade 
e proporcionalidade por forma a não colidirem contra o princípio do 
equilíbrio das obrigações entre as partes, bem como de modo a não 
impedirem, na prática, a que a mesma se possa realizar.
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Parecer n.º 155/08/DAR/M/DSP, de 10 de Setembro

Colaboradores 
comerciais de Mediador 
de Seguros – Pessoas 
directamente envolvidas 
na actividade de 
mediação de seguros

1. O enquadramento da actividade desenvolvida por colaboradores 
comerciais ao serviço do mediador, no conceito de “prática de 
acto preparatório” da celebração de contrato de seguro constante 
das alíneas c) e d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, depende do nível de intervenção dos referidos 
colaboradores: 

– Caso se limitem a proceder à distribuição de panfletos, brochuras e 
elementos de mero cariz publicitário com indicação dos contactos 
das seguradoras e mediadores, não se trata de actos preparatórios 
da celebração de contrato de seguro, pelo que não há mediação de 
seguros;

– Caso a actividade em causa se destine à celebração de um contrato 
em concreto, quer pela entrega imediata de propostas de contrato, 
quer pela colaboração e apoio no seu preenchimento, ou por 
qualquer outra forma, haverá efectivamente mediação.

Parecer n.º 36/08/DCM/DSP, de 28 de Agosto

Valor probatório 
das perícias a que as 
empresas de seguros 
recorrem

1- Quando existam dúvidas na interpretação de cláusulas contratuais 
gerais, deverá atender-se à usualmente designada “teoria da 
impressão do destinatário”, isto é, deverá equacionar-se o sentido 
que um normal declaratário retiraria do contrato, se colocado na 
posição do real declaratário, de acordo com o disposto nos artigos 
236.º, n.º 1 e 238.º do Código Civil, e que, em última análise, 
resolver-se-á a favor do aderente, de acordo com o princípio in 
dubio contra stipulatorem, previsto no artigo 11.º, n.º 2 da Lei das 
Cláusulas Contratuais Gerais.

2- Quando os factos alegados por uma empresa de seguros são por esta 
provados mediante a apresentação de um relatório de peritagem, 
não tem o Instituto de Seguros de Portugal legitimidade para 
questionar a veracidade de tais factos sem indícios contrários ou 
sem uma contraprova, sem prejuízo de, nos termos do artigo 388.º 
do Código Civil, a prova pericial poder ser livremente apreciada em 
tribunal.

3- Trata-se de tarefas que o nosso ordenamento jurídico confina aos 
tribunais ou às instâncias de resolução alternativa de litígios.
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Parecer n.º 78/08/DAR/F/DSP, de 16 de Setembro

Regulamento de 
gestão – designação 
da entidade a quem 
adquirir rendas

Os regulamentos de gestão não podem estipular, desde logo, a entidade 
a quem adquirir as rendas, pois tal disposição colide com o dever que as 
entidades gestoras têm de agir de modo independente e no exclusivo 
interesse dos associados, participantes e beneficiários, previsto no 
número 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro.

2. Como tal, os funcionários da área comercial a serem contratados por 
um mediador, que pratiquem actos preparatórios da mediação de 
seguros, deverão ser dotados de formação e idoneidade adequadas, 
nos termos definidos nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 
144/2006, de 31 de Julho, e conforme regulamentado pela Norma 
Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro. 

3. A formação exigida para as pessoas directamente envolvidas na 
actividade de mediação deverá ser a mesma da respectiva categoria 
de mediador de seguros, conforme resulta do disposto no n.º 5 
do artigo 16.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de 
Dezembro. 

4. O regime da mediação de seguros não estipulou qualquer 
regulamentação quanto à forma de remuneração dos mediadores. 
Por maioria de razão, nada haverá a salientar quanto ao modo 
de remuneração dos funcionários para a área comercial que um 
mediador pretenda contratar, dependendo a forma de remuneração 
da relação contratual subjacente.

Parecer n.º 81/08/DAR/F/DSP, de 23 de Setembro

Regulamento de gestão 
– forma de pagamento 
dos benefícios –
aquisição de rendas

Atendendo às restrições legais que impendem sobre a possibilidade 
de remição do capital e à própria natureza dos planos de pensões 
profissionais (complementar a pensão de reforma), a possibilidade de 
as pensões serem pagas sob a forma de rendas temporárias quando 
aplicada àqueles planos profissionais apenas é possível nos casos de 
pré-reforma ou nas situação de sobrevivência relativamente aos filhos 
menores.
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Parecer n.º 170/08/DAR/M/DSP, de 8 de Outubro

Pedido de envio em 
formato específico do 
conteúdo da base de 
dados dos mediadores 
de seguros constante
do sítio do ISP 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 
144/2006, de 31 de Julho, incumbe ao ISP implementar os meios 
necessários para que qualquer interessado possa aceder de forma 
fácil e rápida à informação proveniente do registo dos mediadores 
de seguros, designadamente através de mecanismos de consulta 
pública através da Internet, o que faz através da disponibilização da 
informação constante do seu sítio na Internet, cumprindo-se, desse 
modo, igualmente o disposto no artigo 5.º da Lei n.º 46/2007, de 
24 de Agosto, relativa ao acesso aos documentos administrativos 
relativos ao registo de mediadores de seguros.

Parecer n.º 82/08/DAR/F/DSP, de 6 de Outubro

Regulamento de gestão 
– mandato de gestão

A alínea u) do número 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 
20 de Janeiro, dispõe que do regulamento de gestão deve constar a 
“indicação do eventual estabelecimento de contratos de mandato de 
gestão de investimentos, actuarial ou administrativa”, pelo que não é 
suficiente as entidades gestoras referirem que subsiste a possibilidade de 
celebrar aqueles contratos de mandato para que se cumpra o estipulado 
naquela disposição.

Parecer n.º 147/08/DAR/S/DSP, de 29 de Setembro

Reembolso de 
empréstimo 
subordinado

1. Nos termos da subalínea iii) da alínea a) do n.º 2 do artigo 96.º 
do Decreto--Lei n.º 94-B/98, o reembolso dos empréstimos 
subordinados sem prazo deve ser informado ao Instituto de Seguros 
de Portugal com, pelo menos, 6 meses de antecedência sobre a 
data de reembolso.

2. Todavia, o ISP poderá autorizar o reembolso do empréstimo 
subordinado, mesmo que a respectiva notificação ocorra com 
menor antecedência, se esse reembolso constituir condição para 
a realização de um aumento do capital social da seguradora, no 
mesmo montante ou em montante superior ao do empréstimo 
reembolsado, uma vez que o capital social constitui uma garantia 
de solvência maior da seguradora, comparativamente com o 
empréstimo subordinado, conforme resulta dos artigos 96.º, n.ºs 1 
e 2 do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.
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Parecer n.º 46/08/DCM/DSP, de 10 de Outubro

Seguro de acidentes 
de trabalho para 
trabalhadores por 
conta de outrem: 
responsabilidade 
subsidiária do
segurador

1- De acordo com o n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 100/97, de 13 de 
Setembro, que consagra o regime jurídico dos acidentes de trabalho 
e das doenças profissionais, conjugado com o n.º 1 do artigo 18.º 
do mesmo diploma legal, em caso de inobservância das regras 
sobre a higiene, segurança e saúde no trabalho, a responsabilidade 
pelo direito à reparação do trabalhador cabe, a título principal e 
de forma agravada, à entidade empregadora, sendo o segurador 
somente responsável a título subsidiário pelas prestações normais 
decorrentes do referido regime, de forma não agravada.

2- Tal significa que a responsabilidade subjectiva não é transferida 
através do seguro obrigatório.

3- Não obstante a regra de que corre pelo segurador o ónus de 
alegação e prova dos factos integradores da violação das regras 
sobre a higiene, segurança e saúde no trabalho, determinantes da 
responsabilidade da entidade empregadora, a responsabilização 

2. Do mesmo modo, no n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 
144/2006, de 31 de Julho, incumbe ainda ao ISP definir, em  norma 
regulamentar, a informação a disponibilizar aos interessados, 
pelo que, no que se refere a um pedido de acesso aos elementos 
constantes da base de dados, sob um formato específico, deverá 
atender-se ao disposto no artigo 33.º da Norma Regulamentar 
n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, nos termos do qual apenas 
são emitidas certidões dos elementos sujeitos a registo a quem 
demonstre interesse legítimo, ou seja, um interesse específico 
atendível, dentro de determinados e razoáveis critérios, a apreciar 
casuisticamente. 

3. O ISP, nos termos do disposto nas alíneas b) e d) do artigo 6.º da 
Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, tem legitimidade para proceder 
ao tratamento dos dados pessoais constantes da referida base de 
dados de mediadores, cuja consulta é disponibilizada no seu sítio na 
Internet, fundamentada na prossecução de um interesse público de 
protecção dos consumidores e no cumprimento da obrigação legal 
que lhe é imposta na criação da referida base de dados (artigo 48.º 
do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho).

4. Como tal, não pode o ISP satisfazer  um pedido de acesso às listagens 
de mediadores de seguros com um formato específico, diferente 
daquele que é disponibilizado, se tal pretensão tiver um objectivo 
que ultrapasse os fins para os quais a base de dados foi criada, pois 
de outro modo  actuaria em claro desvio de poder.
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Parecer n.º 85/08/DAR/F/DSP de 10 de Outubro

Regulamento de gestão 
– conceito de agregado 
familiar para efeitos 
de planos poupança-
reforma/educação

A alínea 7) do artigo 1.º da Portaria n.º 1453/2002, de 11 de 
Novembro, veio dispor que, para efeitos da legislação aplicável aos 
planos poupança-reforma/educação, “as pessoas que integram o 
agregado familiar são aquelas a quem incumbe a sua direcção, bem 
como os dependentes a que alude o número 4 do artigo 13.º do 
Código do IRS”, pelo que não é possível estipular num regulamento de 
gestão de um fundo poupança-reforma que a direcção do agregado 
familiar caiba somente ao participante e ao cônjuge não separado 
judicialmente de pessoas e bens, pois tal previsão exclui as situações 
das uniões de facto.

Regulamento de gestão 
– meio de publicação

Enquanto não for emitida a norma regulamentar do Instituto de Seguros 
de Portugal sobre o meio adequado de divulgação da composição 
discriminada das aplicações, valor e número de unidades de participação 
existentes num fundo de pensões, subsiste, para os fundos de poupança-
-reforma/educação, a obrigação de divulgar aquela informação no 
Boletim da Bolsa de Valores (actualmente Euronext Lisboa), por força 
do número 1 do artigo 4.º da Norma Regulamentar n.º 6/2003-R, de 
12 de Fevereiro

subsidiária do primeiro, que compreende as prestações em espécie 
e em dinheiro, só se verificará com a eventual constatação da 
incapacidade da segunda.

4- A alínea b) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 21.º da apólice uniforme 
do seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta 
de outrem, aprovada pela Norma n.º 12/99-R, de 8 de Novembro, 
reflectem o previsto no regime jurídico dos acidentes de trabalho 
e das doenças profissionais sobre o accionamento do seguro 
obrigatório, quando não tenham sido observadas as regras sobre a 
higiene, segurança e saúde no trabalho.

5- Em consequência, nada obriga a que o segurador, julgando este 
que a responsabilidade lhe cabe a título subsidiário, esteja obrigado 
a assegurar, desde logo com a participação do sinistro, o direito à 
reparação do trabalhador sinistrado. 

6- Ao antedito acresce, ainda, a faculdade consignada no artigo 19.º da 
referida apólice uniforme de o segurador, mesmo após pagamento 
de indemnizações ou outras despesas, ter a possibilidade de declinar 
a responsabilidade concernente ao acidente de trabalho, quando 
circunstâncias supervenientemente reconhecidas o justifiquem, o 
que abriga as situações de eventual responsabilidade subjectiva da 
entidade empregadora, por violação das regras sobre a higiene, 
segurança e saúde no trabalho.
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Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel
Síntese das alterações de 2007 - (DL 291/2007, 21 Ago.)

Arnaldo Filipe da Costa Oliveira
Lisboa
Almedina
2008
Desc. Fís.: 187 p.
ISBN: 978-972-40-3582-6

A presente obra apresenta uma síntese das alterações legislativas trazidas 
ao designado “sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel” pelo Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto.

Com abundante remissão para os respectivos trabalhos preparatórios, 
a obra enuncia de forma completa e rigorosa a situação legislativa 
relativamente a matérias complexas como, p.e., a da aplicação do 
“Regime de regularização de sinistros” ao dano corporal (§3.), ou a do 
regime dos veículos importados (§4.), ou, na vertente extra-transposição 
da 5ª Directiva, a da limitação do âmbito de actuação do sistema aos 
riscos inerentes à função-locomoção do veículo (§9.), a do regime da 
“perda total” (§13.), ou o ponto de situação sobre a aplicação da 
oponibilidade das excepções aos lesados relativamente às invalidades em 
razão de inexactidões ou omissões na declaração do risco, a propósito 
do regime do chamado “fundado conflito” (§17-A.).

Um circunstanciado “Sumário” inicial ajuda à utilização da obra para 
consulta.

A Prática dos Seguros:
Como as Seguradoras Regularizam os Sinistros

João Valente Martins
Lisboa
Quid Juris
2008
Desc. Fís.: 352 p.
ISBN 978-972-724-388-4

“O presente trabalho corresponde a uma selecção de alguns pareceres 
sobre seguros baseados em casos reais que foram devidamente adaptados 
e transformados de forma a poderem ser apresentados ao público sob a 
designação de A prática dos Seguros – Como as seguradoras regularizam 
os sinistros”, refere o autor na nota prévia do livro.

Esta obra encontra-se dividida em cinco partes fundamentais. Depois 
da introdução, o autor apresenta-nos uma série de casos práticos, 
que abrangem as situações mais comuns da actividade seguradora, 
nomeadamente: os acidentes de trabalho, acidentes pessoais, automóvel, 
furto, ramo vida, pagamento do prémio de seguro, pedido de anulação 
de contrato de seguro. A terceira parte é dedicada à participação e 
regularização de sinistros do ramo automóvel. A quarta parte, por sua 
vez, apresenta quatro diplomas legais sobre a actividade seguradora, 
nomeadamente: o decreto-lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, referente à 
mediação de seguros ou de resseguros, o decreto-lei n.º 291/2007, de 
21 de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 
relativa ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de 
veículos automóveis, o decreto-lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro, 
que estabeleceu o conjunto mínimo de informações sobre o beneficiário 
dos contratos de seguros de vida, de acidentes pessoais e das operações 
de capitalização e o decreto-lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, que 
estabelece o regime jurídico do contrato de seguro. A última parte 
apresenta jurisprudência recente sobre seguros.
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Estudos de Direito dos Seguros
Luís Poças
Porto
Almeida & Leitão
2008
Desc. Fís.: 255 p.
ISBN 978-972-749-171-1

Esta obra, da autoria de Luís Poças, engloba dois trabalhos apresentados 
no Curso de Mestrado em Ciências Jurídicas, especialização em Direito dos 
Seguros, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006/2007. 
A primeira parte intitula-se Os Seguros de Capitalização e corresponde 
ao relatório final da disciplina de Contrato de Seguro. A segunda parte 
intitula-se Aspectos da Mediação de Seguros e corresponde ao relatório 
final da disciplina de Direito Institucional dos Seguros.

A primeira parte da obra encontra-se dividida em seis capítulos:

I – Introdução

II – A dimensão social do contrato

III – O enquadramento legal do seguro de capitalização

IV – A doutrina em perspectiva

V – Jurisprudência: a relevância da qualificação jurídica

VI – Conclusões

O autor refere, na nota prévia, que este primeiro texto “(...) assume 
como objecto uma modalidade contratual de seguro de vida com 
manifesta relevância económica e social, mas que permanece ignorada 
pela doutrina e pela jurisprudência, muito particularmente no contexto 
português. Importava, assim, analisar as características e natureza jurídica 
do contrato, distinguindo-o das restantes modalidades contratuais do 
ramo Vida”.

A segunda apresenta-se dividida em onze capítulos:

I – Introdução: contrato de seguro e intermediação

II – A mediação de seguros – etapas de um processo

III – Relevância do direito comunitário

IV – O novo regime da mediação de seguros: aspectos gerais

V – O contrato de mediação de seguros

VI – Caracterização do contrato

VII – As figuras afins da mediação de seguros

VIII – A natureza jurídica da mediação de seguros

IX – A vinculação do segurador pela conduta

X – A jurisprudência

XI – Conclusões

Segundo palavras do autor, na nota prévia da obra, este segundo 
estudo “(...) visou um objecto de grande actualidade (atento o recente 
regime que regula a matéria), analisando a mediação de seguros na 
dupla vertente institucional e contratual. No âmbito do contrato de 
mediação de seguros, o texto empreende a sua caracterização e reflecte 
sobre a respectiva natureza jurídica, focando-se na posição do mediador 
no contrato de seguro e, particularmente, num aspecto nevrálgico das 
relações entre o segurador e o mediador: o da vinculação daquele pela 
actuação deste.”

Importa referir que, nesta obra, é levado em consideração não só o 
quadro legal vigente à data da sua publicação, mas também as alterações 
que  resultam da recente aprovação do Regime Jurídico do Contrato de 
Seguro (que entram em vigor a 1 de Janeiro de 2009).



Aspectos práticos da avaliação do dano corporal em direito civil
Síntese das alterações de 2007 - (DL 291/2007, 21 Ago.)

Coord. Duarte Nuno Vieira 
e José Alvarez Quintero
Coimbra
Imprensa da Universidade 
de Coimbra 
2008
Desc. Fís.: 242 p.
ISBN 978-989-807-431-7

Esta obra, cuja coordenação esteve a cargo de Duarte Nuno Vieira e José 
Alvarez Quintero, resulta das reflexões das várias reuniões que estiveram 
na origem da preparação da tabela portuguesa de incapacidades 
permanentes para o direito civil, a qual foi elaborada por um grupo de 
trabalho luso-espanhol. 

O presente livro contém “reflexões singelas, mas que podem interessar 
a todos quantos se iniciam nos caminhos complexos da peritagem de 
avaliação de danos corporais em direito civil. Pretende-se com a sua 
publicação assinalar a entrada em vigor da tabela nacional para o direito 
civil e a criação da competência em avaliação do dano corporal”, referem 
os coordenadores na nota prévia do livro.

São dez, as referidas reflexões que constituem esta obra, a saber:

1 – A avaliação do dano corporal e os seguros, de José Alvarez Quintero 
e Paulo Figueiredo

2 – O perito e a missão pericial em direito civil, de  Duarte Nuno Vieira

3 – Nexo de causalidade em avaliação do dano corporal, de Duarte 
Nuno Vieira e Francisco Corte-Real

4 – A avaliação do prejuízo estético, de Javier Alonso Santos

5 – Quantum Doloris, de Eugénio Laborda Calvo

6 – A avaliação das sequelas sinérgicas e não sinérgicas da tabela 
portuguesa no direito civil, de César Borobia Fernández

7 – A avaliação de grandes traumatizados e a atribuição da terceira 
pessoa, de Teresa Magalhães e Duarte Nuno Vieira

8 – A avaliação do dano corporal em crianças e idosos, de César Borobia, 
Pilar Alías e Gloria Pascual

9 – Simulação e dissimulação em clínica forense, de Jorge Costa Santos

10 – O relatório pericial de avaliação do dano corporal em direito civil, 
de Teresa Magalhães, Francisco Corte-Real e Duarte Nuno Vieira

No final do livro, podemos encontrar a “Tabela de avaliação de 
incapacidades permanentes em direito civil” – Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social, Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro e, 
ainda, os “Valores orientadores de proposta razoável para indemnização 
do dano corporal resultante de acidente automóvel” – Ministério das 
Finanças e da Administração Pública e da Justiça, Portaria n.º 377/2008, 
de 26 de Maio.

Co-edição da Caixa Seguros e Imprensa da Universidade de Coimbra, 
esta é a segunda publicação da nova colecção “Biblioteca Seguros”.
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Acidentes de trabalho. Jurisprudência 
(2000-2007)

Coord. Luís Azevedo Mendes;
Jorge Manuel Loureiro
Lisboa
Colectânea de Jurisprudência, 
Edições
2008
Desc. Fís.: 575, [11] p. a 2 colns.
ISBN 978-989-958-240-8

Trata-se da segunda publicação ordenada da “Jurisprudência Temática” 
seleccionada e editada pela Colectânea de Jurisprudência, dedicada, 
desta vez, aos “Acidentes de Trabalho”. 

A compilação contém uma selecção de Acórdãos, em texto integral, 
quer dos Tribunais de Relação quer do Supremo Tribunal da Justiça.

A orientação para o critério de selecção dos Acórdãos aqui publicados 
é, segundo o texto introdutório, a seguinte: “Tendo em conta o enorme 
volume de decisões publicadas ao longo de trinta e um anos pela 
Colectânea, havia que procurar um critério para restringir a obra aos 
Acórdãos de maior actualidade e interesse para a actividade prática dos 
Tribunais e dos profissionais forenses. Assim, optou-se por publicar as 
decisões editadas a partir do ano 2000, considerando que o novo regime 
legal dos acidentes de trabalho, operado pela Lei n.º 100/97, de 13 de 
Setembro, só começou praticamente a ter expressão na jurisprudência 
dos tribunais superiores a partir dessa altura.”

Obra de interesse prático e de aplicação diária para os que trabalham 
na área do Direito do Trabalho, parece oportuna a publicação de uma 
“síntese indicativa de legislação sobre acidentes de trabalho”, onde se 
inclui os diplomas sobre segurança e higiene no trabalho.

Nas páginas finais da publicação, um índice geral agrupa os temas mais 
relevantes. Para uma pesquisa mais afinada, o leitor poderá recorrer ao 
índice temático.
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