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CONFERÊNCIA 
 

Fundo de Garantia Automóvel - 40 Anos ao Serviço da Comunidade 
 
 

Para assinalar os 40 anos de atividade do Fundo e Garantia Automóvel, a Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões realiza no próximo dia 25 de setembro, entre as 9h30 e as 12h15, 
uma Conferência onde serão debatidas matérias relacionadas com a sinistralidade automóvel em 
que o responsável não possui seguro de responsabilidade civil automóvel válido. 
 
Por força da situação de pandemia que atualmente se vive no país e pela necessidade de adoção 
de medidas de contenção para limitar a propagação da COVID-19, a Conferência decorrerá em 
formato presencial apenas para os oradores, no auditório da ASF, e em videoconferência para os 
convidados, sendo transmitida em direto através do site desta Autoridade de Supervisão, em 
www.asf.com.pt. 
 
No primeiro painel serão apresentados os resultados preliminares de um estudo relativo à 
caraterização dos sinistros em que o responsável não possui seguro de responsabilidade civil 
automóvel válido, elaborado por uma equipa de especialistas da AIDA – Portugal, Secção 
Portuguesa da Associação Internacional de Direito dos Seguros. O estudo inclui ainda um 
levantamento jurisprudencial e acessoriamente doutrinário sobre matérias de intervenção do FGA. 
 
A prevenção da condução sem seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel será o tema 
em discussão no segundo painel, que contará com as intervenções do Presidente da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária e do Professor Pedro Romano Martinez, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa. 
 
Num momento evocativo da data que se assinala, será também obliterado o selo comemorativo 
dos 40 anos do FGA, numa cerimónia onde estará presente o Presidente dos Correios de Portugal, 
S.A. 
 
A Conferência conta com a presença do Senhor Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, e do Senhor Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. 
 
Consulte o programa da conferência aqui.  
 
Saiba mais sobre o Fundo de Garantia Automóvel aqui.  

http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/5CDE2BEA-3478-46D2-A322-5DFD95249D0C/0/Programa40AnosFGA_Final.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/B671ACA4-EC19-4D7C-8AA7-7133653EDB67/0/NI_FGA.pdf

