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Divulgação de Informação estatística sobre reclamações e pedidos de esclarecimento 

 Ano de 2017 

O presente documento visa dar cumprimento ao estabelecido nos Estatutos da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de 

janeiro, segundo os quais compete a esta Autoridade, nos termos do estipulado na alínea c) do n.º 7 do 

artigo 16.º dos seus Estatutos, assegurar a divulgação semestral de dados estatísticos sobre as 

reclamações dos tomadores de seguros, segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados, 

recebidas e analisadas na ASF. 

Para além dos dados estatísticos relativos às reclamações recebidas e analisadas na ASF, divulgam-se 

igualmente os relativos aos pedidos de esclarecimento dirigidos a esta Autoridade. 

 

Reclamações 

 

Em 2017 foram recebidas na ASF 6 997 reclamações, apresentando uma ligeira diminuição, de 2%, face 
a 2016. 

Evolução das reclamações apresentadas à ASF – 2017 (processos iniciados) 

 

 

Esta tendência reflete a consolidação das práticas das empresas de seguros na gestão dos processos de 

reclamação e um conhecimento cada vez maior, por parte dos consumidores, dos seus direitos e meios 

de atuação ao seu dispor, bem como o esforço efetuado no sentido de identificar e distinguir as 

condutas que devem ser tratadas no âmbito da gestão de um processo de reclamação e aquelas que 

devem ser antes enquadradas no objeto de um “pedido de esclarecimento”, caso em que a ASF 

esclarece os consumidores sobre o direito aplicável em vez de contactar a entidade reclamada. 
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Em relação aos processos de reclamação analisados e concluídos no ano de 2017 

(6 492), verificamos que o ramo Não Vida continua a ser o que tem a maior percentagem de 

reclamações (cerca de 89%), salientando-se, neste âmbito, o seguro automóvel, representando cerca de 

52% dos processos de reclamação analisados. No ramo Vida, a quase totalidade dos processos de 

reclamação são relativos a seguros de vida propriamente ditos (por contraposição aos designados 

“seguros financeiros”), verificando-se uma estabilidade nos valores apresentados face ao período 

homólogo anterior. 

Distribuição das reclamações por ramos de seguro - 2017 (processos concluídos) 

 

À semelhança do ocorrido nos anos anteriores, o “Sinistro”, que abrange as temáticas “Regularização do 

sinistro”, “Indemnização” e “Definição de responsabilidades”, é o tema que continua a suscitar o maior 

número de reclamações, representando cerca de 66% face ao total das reclamações analisadas, seguido 

da temática “Conteúdo / Vigência do Contrato” (cerca de 19%). 

Distribuição das reclamações por matérias objeto de reclamação - 2017 (processos concluídos) 
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Em relação ao tipo/qualidade do reclamante, verifica-se que cerca de 65% das reclamações são efetuadas 

pelo “Cliente” do operador, sobretudo, na qualidade de “Tomador do seguro”, sendo que apenas um terço 

são apresentadas por “Terceiros” (31%). 

No que concerne ao desfecho dos processos, no ano de 2017 o resultado da distribuição das 

reclamações com desfecho favorável versus desfavorável foi cerca de 41% e de 59%, respetivamente, 

tendo-se verificado, contudo, um aumento de cerca de 13% de respostas favoráveis face a 2016. 

Refira-se, ainda, que, à semelhança do verificado em anos anteriores, a maioria das reclamações 

analisadas na ASF não tinha sido previamente analisada pelo operador (cerca de 59%). 

Desfecho dos processos de reclamação - 2017  

 

Pedidos de informação / esclarecimento 

No ano de 2017 foram recebidos na ASF 5 196 pedidos de esclarecimento, mantendo-se o correio 

eletrónico como a via de receção mais utilizada (cerca de 66%), seguindo a tendência apresentada nos 

anos anteriores.  

Quanto à distribuição, por ramos de seguro, dos pedidos de esclarecimento analisados, a maioria refere-

se a matérias relacionadas com seguros dos ramos Não Vida (cerca de 57%), em linha com o verificado 

nos processos de reclamação. 

No que diz respeito à matéria objeto dos pedidos de esclarecimento, as questões relativas a 

interpretação de “Legislação/regulamentação” representam o maior número de pedidos analisados (1 

085), seguindo-se os pedidos de informação relacionados com o acesso às “Base de dados ASF” (1 030), 

estes últimos correspondendo, contudo, a menos cerca de 30 % que no período homólogo de 2016. Do 

mesmo modo, diminuíram significativamente, em cerca de 52%, os pedidos de informação sobre a 

existência de seguro (712 pedidos em 2017, que compara com os 1 484 efetuados em 2016). 

Ainda quanto à matéria objeto dos pedidos de esclarecimento, são de destacar os relacionados com a 

matéria “Sinistro” (710), os quais se reportam sobretudo a situações em que os consumidores reclamam 

da definição de responsabilidades ocorrida aquando da regularização de um sinistro, optando a ASF por 

esclarecer os interessados dos direitos que lhe assistem, em vez de contactar o operador no âmbito de 

um processo de reclamação. 

 

 


