
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS IMPRESSOS 

DE PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE AO FUNDO DE 

GARANTIA AUTOMÓVEL (FGA) E AO ORGANISMO 

DE INDEMNIZAÇÃO (OI) 

Para um correto preenchimento dos impressos de participação de Sinistro ao FGA ou ao OI, tenha em atenção as seguintes 
instruções: 

O preenchimento geral deve ser feito com um carácter em cada célula. Exemplo: 

Os anexos A, B, C, D, E e F, aplicam-se quer às Participações ao FGA quer às Participações ao OI. 

Nos quadrados isolados como os existentes para assinalar o Tipo de Danos no “Impresso 1 – Dados do LESADO / VÍTIMA” deve ser colocada 
uma cruz (X), conforme aplicável, caso proceda ao preenchimento em papel. Para o preenchimento eletrónico deverá apenas clicar para 
ativar o preenchimento com um ”X”, conforme aplicável.  

Exemplo: 

PARTICIPAÇÃO DE SINISTROS AO FGA 

IMPRESSO 1 – DADOS DO LESADO / VÍTIMA 

O Impresso 1 deve ser preenchido com os dados de cada pessoa / entidade lesada no acidente participado. Deverá preencher-se um 
impresso por cada pessoa / entidade lesada. 

No quadro dos Dados do Representante indique o tipo de representação exemplo: Mediador, Corretor, Advogado, Familiar… Exemplo: 

Assinale, no final, quais os impressos / anexos que vai juntar ao impresso 1. Exemplo: 

IMPRESSO 2 – DADOS DO ACIDENTE E DO VEÍCULO SEM SEGURO  

O impresso 2 destina-se a obter dados relativos ao acidente que é participado, bem como as características da viatura que causou danos à 
pessoa / entidade lesada. 

No caso de não ser conhecido o veículo responsável pelo sinistro, na secção dos “Dados do Veículo Causador” apenas necessita de colocar 
uma cruz assinalando “Veículo Desconhecido”. 
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ANEXO A – DADOS DO ACIDENTE DESCRIÇÃO E ESBOÇO 

O Anexo A destina-se ao registo da descrição das circunstâncias em que ocorreu o acidente e do respetivo esboço / croqui. 

Faça uma descrição do acidente e elabore um esboço / croqui, identificando as viaturas e outros objetos importantes para a compreensão do 
acidente, no espaço reservado para a legenda. Exemplo: 

ANEXO B – DADOS DAS TESTEMUNHAS 

O Anexo B deve ser preenchido com os dados das testemunhas do acidente, sempre que estas tenham existido. Deverá preencher-se tantos 
quadros quanto o número de testemunhas que presenciaram o acidente. 

ANEXO C – DADOS DO PROPRIETÁRIO / CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR 

O Anexo C visa obter os elementos relativos ao interveniente causador do acidente. Deverá ser preenchido com o maior número possível de 
dados mas apenas aqueles que forem do conhecimento do Lesado / Participante. 

ANEXO D – DADOS DOS DANOS MATERIAIS 

O Anexo D destina-se à identificação dos dados dos danos materiais decorrentes do acidente participado. 

No caso de danos em veículos deverá identificar o veículo e registar os dados da oficina onde pretende que decorra a peritagem. 

No caso de outros bens danificados, deve descrever / identificar esse bem e o valor do dano. Exemplo: 

ANEXO E – DADOS DOS DANOS CORPORAIS 

O Anexo E deve ser preenchido sempre que do acidente participado tenham resultado danos corporais nas respetivas vítimas. 

No Quadro de Incapacidades deverá indicar se sofreu ou sofre de alguma incapacidade temporária ou permanente, indicando o grau de 
incapacidade e o período de tempo a que a esta esteve sujeito.  

No quadro da Situação Clínica Atual, deve indicar a data da alta definitiva se esta tiver já ocorrido. 

ANEXO F – DADOS DO BENEFICIÁRIO EM CASO DE MORTE 

O Anexo F deve ser preenchido com os dados do(s) beneficiário(s) e da vítima mortal. No caso de existir mais do que um beneficiário, deverá 
preencher-se tantos impressos quanto o número de entidades beneficiárias. 
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PARTICIPAÇÃO DE SINISTROS AO OI 

IMPRESSO 1 – DADOS DO LESADO / VÍTIMA 

O Impresso 1 deve ser preenchido com os dados de cada pessoa / entidade lesada no acidente participado. Deverá preencher-se um 
impresso por cada pessoa / entidade lesada. 

Nos quadrados isolados como os existentes para assinalar o Tipo de Danos deve ser colocada uma cruz (X), conforme aplicável, caso proceda 
ao preenchimento em papel. Para o preenchimento eletrónico deverá apenas clicar para ativar o preenchimento com um ”X”, conforme 
aplicável.  

Exemplo: 

No quadro dos Dados do Representante indique o tipo de representante exemplo: Mediador, Corretor, Advogado, Familiar… Exemplo: 

Assinale, no final, quais os impressos / anexos que vai juntar ao impresso 1. Exemplo: 

IMPRESSO 2 – DADOS DO ACIDENTE E DO VEÍCULO CAUSADOR 

O impresso 2 destina-se a obter dados relativos ao acidente que é participado, bem como as características da viatura que causou danos à 
pessoa / entidade lesada. 

No caso de não ser conhecido o veículo responsável pelo sinistro, na secção dos “Dados do Veículo Causador” apenas necessita de colocar 
uma cruz assinalando “Veículo Desconhecido”. 




