
 

Senhor Ministro da Justiça, 

Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, 

Senhor Presidente do Instituto de Medicina Legal, 

Ilustres Representantes das Instituições aqui presentes, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

É para mim, enquanto representante do Instituto de Seguros de Portugal, uma 

grande honra subscrever, na Vossa presença, este importante protocolo com o 

Instituto Nacional de Medicina Legal. 

 

A rápida e adequada regularização dos processos de sinistros tem sido, ao 

longo dos anos, um dos objectivos dominantes do Fundo de Garantia 

Automóvel, cuja gestão, por lei, é da responsabilidade do Instituto de Seguros 

de Portugal. 

 

Neste quadro. particular atenção é dada pelo Fundo de Garantia Automóvel  

aos casos de Dano Corporal, em algumas situações verdadeiros dramas 

pessoais e mesmo familiares, a merecerem especiais cuidados tanto no 

acompanhamento da situação clínica dos sinistrados, quantas vezes a 

necessitarem de apoio psicológico, como na sua reabilitação e cura. 

 

A justa compensação das vítimas constitui quase sempre operação difícil, 

sobretudo pela complexidade dos elementos a considerar, sendo a avaliação 

do dano corporal, em nossa opinião, o verdadeiro pilar do sistema de cálculo 

das indemnizações devidas por acidente rodoviário. 

 

O rigor e verticalidade na fixação das incapacidades é, pode dizer-se, o ponto 

chave do processo ressarcitório do dano corporal com sequelas. 

 

Também nesta área tem o FGA procurado as soluções mais adequadas. 
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Sabendo que o Instituto Nacional de Medicina Legal é uma referência no 

domínio da Avaliação do Dano Corporal no âmbito do Direito Civil  e que dispõe 

de um vasto conjunto organizado de meios tecnologicamente evoluídos e 

recursos humanos muito qualificados, o Instituto de Seguros de Portugal vê, 

neste Protocolo, uma autêntica mais-valia para o Fundo de Garantia Automóvel 

nas suas já exigentes práticas processuais de regularização dos sinistros mas, 

sobretudo, a garantia para os lesados de uma avaliação isenta e profissional da 

sua condição física. 

 

É pois com muita estima e grande expectativa que hoje outorgamos com o 

Instituto Nacional de Medicina Legal este PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL E REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS 

COMPLEMENTARES. 

 

Não podemos naturalmente deixar de agradecer ao Instituto Nacional de 

Medicina Legal, na pessoa do seu Presidente, a prontidão com que aderiu à 

celebração deste importante Instrumento de Trabalho. 

 

Bem haja.    

 

 

Lisboa, 28 de Março de 2008 
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