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Nota Introdutória

Em 2009, é publicado pela primeira vez, pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP), o Relatório 

de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado referente aos sectores supervisionados. A 

disponibilização deste novo documento, fonte autónoma de informação anual sistematizada 

sobre a actuação do ISP, visa acompanhar a crescente importância que, a nível nacional e 

internacional, é reconhecida à vertente da conduta de mercado no sector segurador e de fundos 

de pensões.

Com efeito, pese embora as demais publicações produzidas pelo ISP já refl ectirem, de algum 

modo, o relevo que a dimensão da supervisão da conduta de mercado assume enquanto 

objectivo prioritário desta Autoridade de Supervisão, considerou-se essencial fomentar a criação 

e elaboração de um novo instrumento que constituísse um meio específi co e privilegiado de 

divulgação de informação, dirigido não apenas a operadores, mas também a consumidores, para 

quem, cremos, este novo Relatório revestirá acrescido interesse prático.  

A crescente sofi sticação do mercado segurador e de fundos de pensões lança novos e exigentes 

desafi os às autoridades responsáveis pela supervisão destes sectores, pelo que a matéria de 

conduta de mercado ocupa, hoje, um papel relevante no âmbito da actividade regulatória e de 

supervisão desenvolvida pelo ISP. 

Foi, aliás, a necessidade de dar resposta a estes desafi os que impulsionou, em 2007, a 

autonomização, no seio da Direcção de Supervisão do ISP, de um novo departamento 

especialmente vocacionado para a supervisão da conduta de mercado (Departamento de 

Supervisão de Conduta de Mercado). Na mesma altura, no âmbito da elaboração do Plano 

Estratégico para o triénio 2007-2009, estabeleceu-se como prioridade a necessidade de o ISP 

assegurar a defi nição e a efectiva implementação de elevados padrões de conduta por parte dos 

operadores. 

Não obstante o presente Relatório se reportar às actividades de Regulação e Supervisão da 

Conduta de Mercado desenvolvidas pelo ISP durante o ano 2008, julgamos oportuno sublinhar 

que o ano 2009 assinala já importantes avanços no domínio da protecção dos credores 

específi cos de seguros, que se consubstanciam, em particular, na defi nição de padrões de 

conduta a observar pelos operadores do mercado português.  

Em linha com os melhores princípios internacionais vigentes sobre conduta de mercado 

(designadamente, os Insurance Core Principles emitidos pela International Association of Insurance 

Supervisors, IAIS), são de ressaltar as disposições legais aditadas ao regime jurídico do acesso e 

exercício da actividade seguradora e resseguradora, pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro 

(em concreto, os artigos 131.º-C a 131.º-F). 

Estes novos preceitos – que, de uma forma geral, prevêem que as empresas de seguros defi nam 

e implementem uma política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, benefi ciários 

ou terceiros lesados e uma política antifraude, instituam uma função autónoma responsável pela 

gestão de reclamações e designem um provedor do cliente – foram concretizados na recente 

Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho.
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Cumpre salientar que esta iniciativa regulatória surge na sequência de outros projectos de índole 

legal e regulamentar que o ISP tem promovido ou acompanhado, com vista a dotar os sectores 

sob supervisão de um enquadramento jurídico que confi ra o tratamento adequado à protecção 

dos consumidores e, paralelamente, garanta a devida ponderação, por parte dos operadores, 

das implicações directas das matérias da conduta de mercado na condução da respectiva 

actividade. 

Em rigor, convirá realçar que a efectiva protecção dos tomadores de seguros, segurados, terceiros 

lesados e benefi ciários não decorre somente dos regimes instituídos no plano da supervisão 

da conduta de mercado, mas também (e em primeira linha) das regras que regem a esfera 

prudencial. 

Assim, um dos desafi os essenciais que se vislumbram no momento actual é o de garantir um 

equilíbrio estável e coerente entre, por um lado, o objectivo de solvabilidade dos operadores 

e, por outro, a preocupação em assegurar níveis adequados de transparência e a adopção de 

padrões de conduta por parte daqueles.

Por outro lado, importa ainda referir que conduta de mercado não equivale a protecção do 

consumidor, nem lhe é assimilável. Na verdade, não obstante os pontos de contacto existentes 

entre estas duas realidades, o alcance da supervisão da conduta de mercado – norteada pela 

tutela dos credores específi cos de seguros e de fundos de pensões –, extravasa o da protecção do 

consumidor; desde logo, pela necessidade de gerar equilíbrios ajustados aos diversos interesses 

em presença. A extensão da noção de supervisão da conduta de mercado não se confi na, pois, à 

mera protecção individual, abrangendo sim a protecção da mutualidade.

Em sede de conduta de mercado, o ISP continuará a contribuir para o desenvolvimento ou 

consolidação dos necessários instrumentos legais ou regulamentares e para a revisão dos seus 

processos e práticas de supervisão, certo de que o cumprimento dos requisitos da conduta de 

mercado pelos operadores promoverá o grau de confi ança que os consumidores depositam no 

mercado dos seguros e dos fundos de pensões e a credibilidade destes sectores.

Por último, gostaria de transmitir uma palavra de agradecimento aos colaboradores do ISP que 

estiveram envolvidos na elaboração do presente Relatório, pelo enorme empenho e dedicação 

demonstrados. 

Fernando Nogueira

Presidente
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O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado, referente a 2008, afi rma-se 

como uma nova publicação do ISP, reportando-se ao sector segurador, de mediação de seguros 

e de fundos de pensões, com enfoque nas iniciativas regulatórias e no reforço da supervisão no 

âmbito da conduta de mercado, verifi cados no período em apreço. 

A revisão dos principais diplomas que enformam estes sectores, no sentido do incremento 

da transparência e do reforço da protecção dos consumidores, e a defi nição de novas áreas 

prioritárias em sede de supervisão da conduta de mercado refl ectem-se, assim, nas matérias 

abrangidas pelos capítulos incluídos no presente Relatório.

A crescente sofi sticação e maturidade dos mercados fi nanceiros, bem como a assimetria de 

informação entre consumidores e operadores, tornaram o processo de decisão, quanto à aquisição 

de produtos e serviços fi nanceiros cada vez mais complexo. Deste modo, face à importância 

que esta matéria tem vindo a assumir e aos novos desafi os que se colocam às autoridades de 

supervisão do sector fi nanceiro, o Capítulo 1, Enquadramento Nacional e Internacional, 

aborda a regulação e supervisão da conduta de mercado, quer na perspectiva da sua evolução a 

nível internacional, em particular no contexto comunitário, quer a nível nacional, atendendo às 

competências e atribuições do ISP neste domínio e aos principais desenvolvimentos legislativos, 

regulamentares e organizacionais ocorridos.

A nível internacional são assim de destacar as iniciativas desenvolvidas no âmbito da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da International Association of 

Insurance Supervisors (IAIS), realçando-se igualmente no contexto comunitário as actividades 

em curso no Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). 

Tendo o ISP vindo a participar activamente nas referidas iniciativas internacionais são igualmente 

destacadas, nos sectores em apreço, as principais iniciativas regulatórias e de supervisão 

desenvolvidas a nível nacional, em linha com os mesmos princípios e práticas internacionais, 

mas também em resposta às necessidades específi cas do ordenamento jurídico português.

Por seu turno, no Capítulo 2, Actividade de Supervisão da Conduta de Mercado, são 

indicados os trabalhos promovidos em 2008, diferenciados entre acções de supervisão 

off-site e on-site, relatando-se, para além das actividades regulares, as principais acções de 

supervisão empreendidas pelo ISP, segmentadas pelas áreas defi nidas como prioritárias para o 

período em apreço. São sobretudo de realçar as acções desenvolvidas nas seguintes matérias: i) 

regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel; ii) deveres de informação 

e outras obrigações legais e contratuais; iii) proibição da discriminação em razão da defi ciência 

e da existência de riscos agravados de saúde; iv) publicidade; v) branqueamento de capitais 

e fi nanciamento do terrorismo; vi) provedor dos participantes e benefi ciários das adesões 

individuais a fundos de pensões abertos; vii) exercício de direitos de voto; viii) deveres de 

informação da entidade gestora; ix) condições de acesso e exercício da actividade de mediação 

de seguros e x) redes de prestação de cuidados de serviços de saúde e cartões associados. 

Por fi m, no contexto da fi scalização e aplicação de sanções de natureza contra-ordenacional, e 

na sequência das acções de supervisão desenvolvidas, foi ilustrada a distribuição dos processos/

participações por área, bem como os autos instaurados em 2007 e 2008.

15
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No que concerne ao Capítulo 3, Entendimentos em Matéria de Conduta de Mercado, são 

divulgados os entendimentos emitidos entre 2007 e 2008 pelo ISP em matéria de conduta de 

mercado, que resultam designadamente da análise das reclamações que lhe foram remetidas 

bem como da interpretação de disposições constantes dos regimes em apreço. 

Igualmente com relevo no âmbito da conduta de mercado, refi ra-se que a matéria da Análise 

da Evolução das Reclamações é tratada no Capítulo 4. Assim, são apresentados elementos 

estatísticos relativos à evolução e distribuição das reclamações por ramos e matérias, sendo 

igualmente apresentados alguns exemplos de reclamações mais comuns e respectiva 

apreciação. 

Atendendo à análise realizada neste capítulo, é desde logo de destacar um acréscimo do 

número de reclamações apresentadas às empresas de seguros. Contudo, conforme explicitado, o 

número de reclamações quando ponderado face ao número de apólices, de veículos seguros, de 

pessoas seguras ou mesmo em função do volume de prémios, revela-se menos preponderante. 

De destacar, igualmente, alguns dos motivos que subjazem ao acréscimo do número de 

reclamações, sendo assim assinalada a introdução da obrigatoriedade de disponibilizar o Livro 

de Reclamações no âmbito dos serviços fi nanceiros, bem como a maior consciencialização dos 

consumidores quanto aos direitos que efectivamente lhes assistem. 

Adicionalmente, foram introduzidos dois estudos: o Estudo A sobre a Operacionalização das 

Comissões de Acompanhamento dos Planos de Pensões e o Estudo B no que se refere à 

Avaliação do Impacto do Novo Regime da Mediação de Seguros.

O Estudo A pretende proceder a uma avaliação ex post de um dos aspectos inovatórios do regime 

legal introduzido pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, ou seja, da intervenção das 

comissões de acompanhamento dos planos de pensões (CAPP) no âmbito da governação dos 

planos de pensões. Atendendo a esse objectivo, o estudo em apreço procedeu a uma análise 

estatística das regras de composição e funcionamento das CAPP.

Neste contexto, foi desde logo possível verifi car quais as formas e modalidades adoptadas 

no cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis às CAPP, bem como tomar 

conhecimento da perspectiva que as entidades gestoras de fundos de pensões (EGFP) e 

das próprias CAPP têm no que respeita à intervenção e funcionamento desta estrutura de 

governação, obtida mediante estudo das respostas a questionários especifi camente elaborados 

para o efeito.

O Estudo B visa aferir do impacto do novo regime jurídico da mediação de seguros no âmbito 

da conduta de mercado. Assim, foram seleccionadas algumas vertentes deste regime que, pela 

sua relevância em matéria de conduta de mercado, permitiram avaliar, de forma preliminar, a 

respectiva preponderância na actividade da mediação. 

Relativamente às implicações gerais decorrentes da entrada em vigor do novo regime foram 

seleccionadas as temáticas dos “novos mediadores” e dos cancelamentos. Por sua vez, na 

concretização dos objectivos de maior profi ssionalização dos mediadores de seguros e da maior 

efi cácia e transparência da supervisão do sector, destacam-se os aspectos relacionados com a 

qualifi cação e formação dos mediadores de seguros e da desmaterialização do seu registo e das 

comunicações, respectivamente. 
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Assim, com base nos elementos estatísticos e qualitativos analisados, e em comparação com 

período anterior à entrada em vigor do novo regime jurídico da mediação de seguros, 

concluiu-se por uma maior especialização dos mediadores de seguros, pelo seu maior 

rejuvenescimento, bem como por uma efectiva desmaterialização do registo e comunicações e 

por uma tendência crescente de simplifi cação de processos.
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Enquadramento Nacional e Internacional

1.1. Enquadramento da regulação e supervisão da conduta de mercado

1.1.1. Considerações iniciais

A evolução e sofi sticação do mercado segurador e de fundos de pensões, nomeadamente 

ao nível da complexidade dos produtos comercializados e das técnicas de gestão adoptadas, 

lançam novos e exigentes desafi os às instituições responsáveis pela sua supervisão. 

Actualmente, o processo de decisão, no que respeita à aquisição de produtos e serviços 

fi nanceiros tornou-se uma operação cada vez mais complexa para os consumidores, 

designadamente, devido a assimetrias informativas susceptíveis de condicionar a tomada de 

uma decisão esclarecida a este nível.

O funcionamento tendencialmente imperfeito dos mercados justifi ca, assim, a respectiva 

regulação, competindo às autoridades de supervisão mitigar estas imperfeições.

A matéria da conduta de mercado no sector segurador, de mediação de seguros e de fundos de 

pensões ocupa-se do relacionamento entre os operadores e os credores específi cos de seguros 

e de fundos de pensões (tomadores de seguros, segurados, terceiros lesados, participantes e 

benefi ciários).

Esta vertente do controlo abrange não apenas os períodos de contratação e pós-contratação 

de produtos, mas também a fase que as antecede, contemplando, por exemplo, a respectiva 

comercialização (entre outros, a publicidade e a prestação de informação) e o acompanhamento 

da execução dos contratos celebrados (nomeadamente, a reclamação e a gestão de sinistros). 

Ocupando uma parte essencial e indispensável da actividade exercida pelos supervisores, este 

domínio da sua actuação (que corresponde a um dos seus objectivos) consubstancia-se no 

controlo da gestão de riscos por parte das entidades supervisionadas. Saliente-se que falhas 

relevantes em matéria de conduta de mercado podem suscitar questões de risco reputacional 

e conduzir ao aparecimento, no futuro, de responsabilidades não equacionadas, susceptíveis 

de afectar o nível de solvência dos operadores e, consequentemente, a confi ança dos 

consumidores.

Deste modo, a conduta de mercado assume cada vez maior protagonismo no universo da 

regulação e controlo do sector segurador, de mediação de seguros e de fundos de pensões.

Em Portugal, as matérias relativas à conduta de mercado foram desde sempre consideradas 

componentes importantes da supervisão do sector segurador e de fundos de pensões, 

elementos indissociáveis da comummente designada por “prudencial” e que visam, no seu todo, 

a promoção da estabilidade e da solidez fi nanceira (nomeadamente, através da manutenção de 

adequados níveis de solvência) e a protecção dos consumidores.
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1.2.  Perspectiva internacional e comunitária

Para uma melhor compreensão da temática que ocupa o presente capítulo, justifi ca-se aludir 

ao contexto internacional em que a matéria é abordada no sector segurador, de mediação de 

seguros e de fundos de pensões. 

De facto, os desafi os actuais que nesta sede se colocam – e que revelam afi nidades nas diversas 

jurisdições nacionais – reclamam um tratamento harmonizado ou, no mínimo, coordenado, no 

plano internacional.

Assim, pretende-se, em seguida, assinalar o esforço que tem vindo a ser desenvolvido 

internacionalmente (individualizando as iniciativas de origem comunitária) na defi nição de 

princípios e linhas orientadoras no âmbito das boas práticas da regulação e da supervisão da 

conduta de mercado.  

1.2.1.  Iniciativas internacionais

Neste contexto, importa sublinhar o trabalho realizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e pela International Association of Insurance Supervisors 

(IAIS).  

1.2.1.1. OCDE

A OCDE, criada em 1961 e sediada em Paris, é uma organização internacional e 

intergovernamental composta por trinta países e tem por objectivo reforçar a economia dos 

seus membros, melhorar a respectiva efi cácia, promover a economia de mercado, desenvolver 

um sistema de trocas livres e contribuir para o desenvolvimento e a industrialização. 

O trabalho desenvolvido pela OCDE, no domínio em apreço, tem incidido, principalmente, sobre 

a educação fi nanceira. Não obstante a autonomia desta temática, ela é frequentemente associada 

à conduta de mercado, pelos pontos de contacto entre estas duas realidades. Com a educação 

fi nanceira pretende-se prevenir e combater a iliteracia, isto é, a ausência ou inadequação, por 

parte de indivíduos (sobretudo, dos consumidores), de conhecimentos sobre o funcionamento 

dos mercados fi nanceiros e, bem assim, dos produtos e serviços nestes disponibilizados. De 

facto, esta preocupação assume maior relevo quando considerada a tendência de crescente 

complexidade e sofi sticação destes últimos.  

A óptica da conduta de mercado tem, sobretudo, em vista a defi nição de padrões de conduta a 

observar pelos operadores no contexto do respectivo relacionamento com os consumidores.  

Quando ponderada esta relação operador-consumidor no âmbito da contratação de produtos e 

serviços, ressalta a importância da garantia da manutenção de um equilíbrio adequado entre os 

interesses em presença.

Neste campo, a expressão educação fi nanceira pretende, de um modo geral, referir-se a todo 

um conjunto de medidas e processos através dos quais se visa promover o aumento do nível 

de conhecimento dos consumidores acerca dos conceitos e dos próprios produtos e serviços 

fi nanceiros. Com estas medidas e processos, procura-se garantir, nomeadamente, graus 
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acrescidos de informação e, bem assim, formação e aconselhamento adequados, com vista 

ao reforço das competências e capacidades no plano da avaliação dos riscos. O fi m último 

da educação fi nanceira reside na circunstância de facultar aos consumidores os necessários 

instrumentos que os habilitem a tomar decisões devidamente esclarecidas1.  

A OCDE teve um papel pioneiro na área da educação fi nanceira e continua, hoje, a promover 

novos projectos neste domínio. Entre estes, é de salientar a criação do International Gateway for 

Financial Education, que tem como fi nalidade descrever, analisar e avaliar a efi cácia dos programas 

destinados a contribuir para o fomento da literacia fi nanceira.

Em matéria de conduta de mercado, é também de destacar o trabalho realizado pela OCDE, 

que integra, designadamente, estudos conduzidos em 19982, 20013 e 20044, sobre códigos 

de conduta das empresas em diversos países e sectores fi nanceiros, bem como uma análise 

realizada em 20045 sobre boas práticas em sede de gestão de sinistros no mercado segurador.

1.2.1.2. IAIS

A IAIS, fundada em 1994 e com sede em Basileia, integra actualmente, como membros, 

autoridades de supervisão da actividade seguradora que representam cento e quarenta países, 

bem como cerca de oitenta observadores, entre instituições fi nanceiras internacionais, empresas 

de seguros e resseguros, associações de empresas, consultores e outros profi ssionais. 

Esta organização promove a cooperação, a nível internacional, entre supervisores do sector 

segurador, visando um aperfeiçoamento das práticas de controlo aplicáveis à actividade 

seguradora, a regulação efi ciente dos mercados de seguros e o contributo para a estabilidade 

fi nanceira global.

No âmbito da prossecução dos respectivos objectivos, é de destacar o papel da IAIS no 

desenvolvimento de princípios genéricos, padrões e orientações, comummente designados 

como parâmetros e boas práticas internacionais.

Entre o conjunto de princípios que releva no domínio em análise, sublinham-se os Insurance 

Core Principles (ICP) e os Principles for the Conduct of Insurance Business (PCIB).

Os ICP consistem em vinte e oito princípios (repartidos por sete grupos), aprovados em 1997 e 

actualizados, pela última vez, em Outubro de 2003. Estes princípios refl ectem as boas práticas 

internacionais no que diz respeito às condições essenciais para a garantia da efi cácia do sistema 

de regulação e supervisão da actividade seguradora.

Neste contexto, são, sobretudo, de referir, os ICP 24 a 27, com relevo em matéria de conduta de 

mercado e protecção dos consumidores6. Assinalam-se, assim, as suas principais características:

Mediadores (ICP 24): pelo papel de intermediário entre as empresas de seguros e os respectivos 

clientes, desempenhado pelos mediadores de seguros, a supervisão da respectiva actividade 

1 Corresponde, com adaptações, a Improving Financial Literacy: analysis of issues and policies, OCDE, 2005, pág. 13.

2 Cfr. Code of Corporate Conduct: an inventory, OCDE, 1998.

3 Cfr. Codes of Corporate Conduct: an expanded review of their contents, OCDE, 2001.

4 Cfr. Principles of Corporate Governance, OCDE, 2004.

5 Cfr. Guidelines for Good Practice for Insurance Claim Management, OCDE, 2004.

6 Sobre a importância dos ICP, cfr. Ana Cristina Santos e Eduarda Ribeiro, As melhores práticas internacionais na regulação da actividade seguradora: Os Insurance 

Core Principles, in «Fórum», ano IX, número 20, Janeiro, 2005, pág. 24 a 26.
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é tida como essencial no âmbito da conduta de mercado. Deste modo, a supervisão dos 

mediadores de seguros visa garantir a sua qualifi cação e idoneidade, nomeadamente através 

do requisito de autorização ou registo, devendo, paralelamente, ser assegurado que foram 

atribuídos à autoridade de supervisão os poderes necessários para poder proceder, se necessário, 

à revogação das autorizações e ao cancelamento dos registos.

Protecção do consumidor (ICP 25): este princípio estabelece que compete ao supervisor determinar 

os requisitos mínimos em matéria de conduta de mercado a observar por parte dos seguradores 

e mediadores de seguros no âmbito do seu relacionamento com os consumidores. Em particular, 

estes requisitos determinam que os operadores e mediadores de seguros devem actuar com a 

devida competência, zelo e diligência no seu relacionamento com os consumidores, cabendo às 

empresas de seguros: i) defi nir políticas e sistemas para o tratamento equitativo dos consumidores 

e providenciar formação adequada aos respectivos trabalhadores e colaboradores; ii) instituir um 

conjunto de regras para o tratamento da informação relativa aos consumidores, salvaguardando 

a protecção dos seus dados pessoais; iii) obter informação sufi ciente, directamente ou através do 

mediador, sobre o consumidor no sentido de avaliar as suas necessidades antes de o aconselhar 

ou concluir contrato de seguro; iv) dispor de um processo simples, facilmente acessível e 

imparcial, para tratamento efi caz e equitativo das reclamações dos consumidores. 

Informação, divulgação e transparência com o mercado (ICP 26): de acordo com este princípio, 

as autoridades de supervisão devem exigir aos seguradores que estes divulguem regularmente 

informação sobre a sua actividade comercial e a situação fi nanceira. Deve ainda ser requerido às 

empresas que apresentem, pelo menos anualmente, demonstrações fi nanceiras que já tenham 

sido objecto de auditoria, disponibilizando-as aos interessados. A monitorização do cumprimento 

destes deveres de informação compete às autoridades de controlo.

Fraude (ICP 27): compete aos supervisores, neste âmbito, exigir que os seguradores e mediadores 

de seguros implementem as medidas necessárias para prevenir, detectar e tratar as situações 

relacionadas com os problemas relativos a fraude nos seguros. Para tal, devem ser conferidos, às 

autoridades, os poderes adequados para estabelecer e impor o cumprimento dos regulamentos, 

bem como para comunicar e cooperar com outras instituições congéneres e, bem assim, com as 

entidades judiciárias.

Por sua vez, os PCIB, aprovados em 1999, correspondem a um conjunto de nove princípios 

essenciais em matéria de conduta de mercado, aplicáveis aos sectores segurador e de mediação 

de seguros, e que contemplam os seguintes aspectos:

1. Integridade: as empresas e os mediadores de seguros devem, a todo o tempo, actuar com 

rectidão e honestidade;

2. Competência, cuidado e diligência: na condução das respectivas actividades, as empresas e 

os mediadores de seguros devem actuar com competência, cuidado e diligência;

3. Prudência: as empresas e os mediadores de seguros devem conduzir e organizar a sua 

actividade com prudência;

4. Divulgação de informação: as empresas e os mediadores de seguros devem considerar as 

necessidades de informação dos clientes, tratando-as de forma adequada;

5. Informação sobre os clientes: as empresas e mediadores de seguros devem procurar obter, 

dos seus clientes, informação que possa ser útil para efeitos de aconselhamento e/ou da 

celebração do contrato;
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6. Confl ito de interesses: as empresas e os mediadores de seguros devem procurar evitar 

confl itos de interesses;

7. Relacionamento com as autoridades de supervisão: as empresas e os mediadores de seguros 

devem relacionar-se com as autoridades de supervisão de forma aberta e cooperante;

8. Reclamações: as empresas e os mediadores de seguros devem manter um sistema de 

tratamento de reclamações;

9. Gestão e controlo: as empresas e os mediadores de seguros devem organizar e gerir a sua 

actividade de forma efi caz.

Neste domínio foi criado, pela IAIS, em Junho de 2008, um novo subcomité, designado por 

Market Conduct Subcommittee (MCS), que tem como fi nalidade desenvolver e aprofundar as 

boas práticas internacionais no âmbito da supervisão da conduta de mercado nos sectores 

segurador e de mediação de seguros7.

Este novo subcomité, prosseguindo e recuperando o trabalho já desenvolvido pela IAIS nesta 

matéria, elegeu como áreas prioritárias de intervenção as questões relativas à conduta das 

empresas e mediadores de seguros no âmbito da comercialização de produtos e serviços de 

seguros e da divulgação de informação aos clientes.

Como parte do seu trabalho, o MCS prosseguirá a análise das conclusões apresentadas no 

documento “Customer suitability in the retail sale of fi nancial products and services”8, elaborado pelo 

Joint Forum· e publicado em Abril de 2008.

1.2.2.  Iniciativas comunitárias

As políticas de protecção dos consumidores, em particular no âmbito dos sectores fi nanceiros, 

representam uma preocupação crescente que tem vindo a marcar a agenda da União Europeia. 

Recentemente, devido ao seu refl exo nos sectores em apreço, em particular no domínio da 

conduta de mercado, matérias como a educação fi nanceira9, os produtos e serviços fi nanceiros 

de retalho, a resolução extrajudicial de litígios e as acções colectivas têm vindo a ocupar um 

lugar de destaque.

No contexto das iniciativas comunitárias é de assinalar a Decisão 2008/365/CE, da Comissão, de 

30 de Abril de 2008, que institui um Grupo de Peritos em Educação Financeira (Expert Group on 

Financial Education). A criação deste grupo surge na sequência de uma comunicação intitulada 

“Educação fi nanceira” [COM (2007)808, de 18 de Dezembro de 2007].

Tal como se refere no considerando 8.º da referida Decisão, “O grupo de peritos deverá contribuir 

para o intercâmbio e a promoção das melhores práticas de educação fi nanceira e assistir a Comissão 

na sua acção neste domínio.”

A Comissão Europeia lançou, em Dezembro de 2008, uma consulta pública10 sobre mecanismos 

alternativos de resolução de litígios, que pela sua natureza assumem uma relevância crescente 

nos referidos sectores.

7 Cfr. Comunicado de imprensa da IAIS de 30 de Junho de 2008 a propósito da criação do Market Conduct Subcommittee.

8 O documento pode ser consultado em http://www.bis.org/publ/joint20.pdf?noframes=1

9 Quanto a este tema, destaque-se a criação do Expert Group on Financial Education que funciona no seio da Direcção Geral de Mercado Interno e Serviços. 

São, ainda, de ressaltar, as diversas campanhas de informação dirigidas aos consumidores e conduzidas em vários Estados Membros, para além da 

implementação de ferramentas como o Europa Diary, a rede Dolceta ou a Web Based Consumer Education Project. 

10 O documento de consulta pública pode ser consultado em http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/adr/adr_consultation_en.pdf
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Em matéria de supervisão do sector segurador, de mediação de seguros e de fundos de 

pensões, é fundamental realçar o papel assumido pelo Committee of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS), o comité de nível 3 para o sector dos seguros e dos 

fundos de pensões criado pela Decisão 2004/06/CE da Comissão, de 5 de Novembro de 2003, 

recentemente revogada e substituída pela Decisão 2009/79/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro 

de 200911.

Enquanto comité de nível 3, o CEIOPS visa assegurar a cooperação entre as autoridades de 

supervisão da União Europeia nos sectores em apreço, pretendendo garantir a transposição 

coerente das Directivas e textos comunitários. No âmbito do processo de Lamfalussy, o CEIOPS 

colabora ainda com a Comissão Europeia e com o European Insurance and Occupational 

Pensions Committee (EIOPC), um comité de nível 2 composto pelos representantes dos ministros 

das Finanças dos Estados membros que se constitui como órgão consultivo da Comissão.

O CEIOPS desempenha, assim, as seguintes funções:

a) Aconselhar a Comissão, a pedido desta ou por iniciativa própria, em matéria de seguros, 

resseguros e fundos de pensões;

b) Contribuir para a transposição das Directivas da União Europeia e para a convergência 

das práticas de supervisão adoptadas nos Estados membros;

c) Funcionar como fórum para a cooperação no âmbito da supervisão, incluindo a troca de 

informação sobre entidades supervisionadas.

No âmbito do CEIOPS, a crescente importância da matéria da protecção dos consumidores 

impulsionou, ainda, a criação de um comité que tem como objectivo acompanhar as questões 

específi cas inerentes à protecção dos consumidores nos sectores segurador e de fundos de 

pensões.

Deste modo, a 27 de Março de 2008 foi criado, por decisão da Members Meeting, o Committee on 

Consumer Protection (CCP).

No quadro das funções que lhe foram cometidas, vertidas nos seus “Terms of Reference”, compete 

designadamente ao CCP:

- Contribuir para uma melhor abordagem e uma maior harmonização no que concerne 

à informação relevante e adequada, no âmbito do sector dos seguros e dos fundos de 

pensões;

- Contribuir para o reforço da supervisão da conduta de mercado;

- Promover o desenvolvimento da convergência das práticas de supervisão na 

implementação da Directiva relativa à mediação de seguros, bem como contribuir para 

uma futura revisão desta Directiva;

- Desenvolver uma maior cooperação ao nível do tratamento das reclamações dos 

consumidores;

- Analisar o funcionamento das “condições de interesse geral” no mercado interno 

europeu;

11 JO, L 25, de 29.01.2009, pág. 28 e ss.



En
qu

ad
ra

m
en

to
 N

ac
io

na
l e

 In
te

rn
ac

io
na

l

27

- Apoiar a Comissão Europeia no desenvolvimento de fundos de garantia no sector dos 

seguros (insurance guarantee schemes); 

- Contribuir para a educação fi nanceira dos consumidores, no que diz respeito aos produtos 

e serviços da actividade seguradora e às questões relacionadas com fundos de pensões.

1.3.  Perspectiva nacional

No quadro das suas atribuições, o ISP tem vindo a acompanhar e a participar, directa ou 

indirectamente, nas iniciativas anteriormente mencionadas. Em particular, é de salientar a 

participação activa no âmbito do CEIOPS e respectivos grupos de trabalho.

De facto, destaca-se que o contexto internacional e, em particular, as iniciativas desenvolvidas 

em matéria de conduta de mercado e protecção do consumidor têm vindo a impulsionar e a 

infl uenciar positivamente a realidade nacional. 

A crescente evolução e sofi sticação do mercado segurador e de fundos de pensões tem-se 

traduzido num nível de complexidade acrescido que lança novos e exigentes desafi os às 

autoridades responsáveis pela supervisão destes sectores, pelo que a matéria da conduta de 

mercado ocupa, hoje, um papel relevante no âmbito da actividade regulatória e de supervisão 

desenvolvida pelo ISP. 

1.3.1.  Evolução da supervisão da conduta de mercado 

Apesar dos recentes desenvolvimentos internacionais neste domínio, as matérias relacionadas 

com a protecção dos consumidores sempre constituíram uma das preocupações do ISP. 

Cite-se, por exemplo, a área das reclamações, na qual o ISP conta, desde 1983, com um serviço 

especifi camente vocacionado para essa matéria. Com efeito, a alínea i) do número 2 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 302/82, de 30 de Julho12, que criou o ISP e aprovou o respectivo Estatuto, 

previa ser da sua competência “atender, analisar e dar parecer sobre reclamações recebidas por 

presumível violação das normas reguladoras do sector”.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 102/94, de 20 de Abril13, determinou-se a abolição do 

regime de autorização prévia e de comunicação sistemática de apólices e tarifas (com excepção 

dos seguros obrigatórios), alterando o paradigma de uma supervisão marcadamente a priori para 

uma vertente a posteriori. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho14, defi niram-se regras sobre a 

informação a prestar aos tomadores de seguros, pelas empresas de seguros, no que concerne às 

condições contratuais e tarifárias. 

Assim, o ISP sempre procedeu ao acompanhamento de aspectos relativos à conduta dos 

operadores, sendo designadamente de assinalar o enfoque nos requisitos de prestação de 

informação. 

12 Alterado pelo Despacho n.º 1621/88-XI-DE, de 16 de Dezembro e revogado pelo Decreto -Lei n.º251/97, de 26 de Setembro. 

13 Rectifi cado pela Declaração de Rectifi cação n.º 100/94 de 30 de Julho e revogado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.

14 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 60/2004, de 22 de Março e pelo Decreto -Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro e revogado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008 de 16 

de Abril. 
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Contudo, os desafi os que se colocam no âmbito destes sectores impulsionaram, em 2007, 

a autonomização, no seio da Direcção de Supervisão do ISP, de um novo departamento 

especialmente vocacionado para a supervisão da conduta de mercado (Departamento de 

Supervisão de Conduta de Mercado).

Uma das prioridades defi nidas pelo ISP, vertida no seu Plano Estratégico 2007-2009, consiste em 

assegurar a defi nição e a efectiva implementação de padrões de conduta por parte das entidades 

sob controlo. 

Neste âmbito, prevê-se que este objectivo seja concretizado em duas vertentes principais: a 

regulatória e a de supervisão, às quais se aludirá em seguida, visando realizar um balanço das 

iniciativas implementadas no quadro da conduta de mercado.

1.3.2.  Actividade regulatória 

Uma das principais missões do ISP consiste em assegurar o bom funcionamento do mercado 

segurador e de fundos de pensões em Portugal. Para esse efeito, pretende-se alcançar um 

equilíbrio entre objectivos distintos, mas intrinsecamente articulados, entre os quais se incluem 

a promoção da estabilidade e solidez fi nanceira das entidades sob sua jurisdição e a garantia da 

manutenção de elevados padrões de conduta por parte dos operadores.

Deste modo, são de assinalar as iniciativas regulatórias que, pela sua relevância em matéria de 

conduta de mercado, desempenham um papel preponderante nos sectores supervisionados.

1.3.2.1. Diplomas transversais

No âmbito da conduta de mercado, importa referir um conjunto de diplomas que, pelo seu 

objecto, serão designados como diplomas transversais, na medida em que abrangem os sectores 

em questão. 

Neste contexto, é desde logo de referir o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro15, com 

a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, que estabelece 

a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos 

onde se forneçam bens e se prestem serviços aos consumidores, abrangendo, nos termos do 

número 5 do Anexo I deste diploma, os “Estabelecimentos das empresas de seguros, bem como os 

estabelecimentos de mediadores, corretores de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões”.

A relevância deste diploma ressalta desde logo do seu Preâmbulo, onde se refere: “O exercício do 

direito de queixa, enquanto exercício de cidadania, tornou-se, assim, mais acessível aos consumidores 

e utentes. Do mesmo modo, o livro de reclamações, enquanto ferramenta importante de avaliação 

e conhecimento do mercado, permitiu reconhecer os sectores de actividade em que os direitos e 

interesses dos consumidores e utentes se encontram menos acautelados.”

A título complementar, a Portaria n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro16, aprovou o modelo, a 

edição, o preço, o fornecimento e a distribuição do livro de reclamações, bem como o modelo 

de letreiro a ser afi xado nos respectivos estabelecimentos.

15 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 118/2009, de 19 de Maio.

16 Alterada pela Portaria n.º 70/2008, de 23 de Janeiro e pela Portaria n.º 896/2008, de 18 de Agosto.
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Neste quadro, foram atribuídas ao ISP as seguintes competências: (i) acompanhar a actividade 

das empresas sob sua supervisão e vigiar o cumprimento das normas aplicáveis; (ii) determinar a 

inspecção, sempre que o entenda conveniente ou em cumprimento de disposições legais, bem 

como de requisitar informações e documentos e proceder a averiguações e exames em qualquer 

entidade ou local e (iii) instaurar e instruir processos de contra-ordenação e aplicar as respectivas 

coimas e sanções acessórias.

A propósito deste diploma, o ISP emitiu a Circular n.º 1/2009, de 22 de Janeiro17, relativa a 

esta matéria, originada pelas dúvidas que surgiram quanto ao modo de cumprimento desta 

obrigação, e tendo em vista o seu enforcement pelas empresas de seguros, os mediadores de 

seguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões.

Outro diploma que assume uma importância fulcral em matéria de conduta de mercado é a 

Lei n.º 14/2008, de 12 de Março, que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no 

acesso a bens e serviços e seu fornecimento, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva 

n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro18.

O seu artigo 6.º determina que a consideração do sexo como factor de cálculo dos prémios e 

prestações de seguros e outros serviços fi nanceiros não pode resultar em diferenciações nos 

prémios e prestações.

Caso as empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de pensões optem por introduzir 

ou manter diferenciações nos prémios e prestações individuais de seguros e fundos de pensões 

privados, voluntários e independentes da relação laboral ou profi ssional, devem elaborar, 

actualizar e publicar os rácios do custo do risco entre os sexos e identifi car os dados em que 

basearam a avaliação do risco nos termos previstos na Norma Regulamentar n.º 8/2008 - R, de 6 

de Agosto19.

Estes rácios funcionam como limite máximo para as diferenciações nos prémios e prestações 

individuais resultantes da consideração do sexo como factor de cálculo, não impedindo 

que a empresa de seguros ou a sociedade gestora de fundos de pensões os refl icta apenas 

parcialmente.

Nesta sede, o Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio20, 

estabeleceu o regime jurídico 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, vigente no nosso ordenamento desde 1 de Abril de 2008.

Assim, assinalou-se a importância do desenvolvimento de práticas comerciais leais, na medida 

em que o seu desenvolvimento ”…é essencial para assegurar a confi ança dos consumidores no 

mercado, para garantir a concorrência e para promover o desenvolvimento de transacções comerciais 

transfronteiriças.”21

Este Decreto-Lei qualifi ca como prática comercial desleal em geral “(...) qualquer prática 

comercial desconforme à diligência profi ssional, que distorça ou seja susceptível de distorcer de 

maneira substancial o comportamento económico do consumidor seu destinatário ou que afecte 

17 Acessível em http://www.isp.pt/winlib/cgi/winlib.exe?lang=&skey=&cap=9&pesq=2&var0=1%2F2009&tpp=10&pag=1&sort=4

18 JO, L373, de 21.12.2004, pág. 37 e ss.

19 Publicada no Diário da República n.º157, 2ª série, de 14.08.2008.

20 JO, L149, de 11.06.2005, pág. 22 e ss.

21 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 57 / 2008, de 26 de Março. 
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este relativamente a certo bem ou serviço.” (cfr. número 1 do artigo 5.º) e elenca como práticas 

comerciais desleais em especial (cfr. artigo 6.º):

a) As práticas comerciais susceptíveis de distorcer substancialmente o comportamento 

económico de um único grupo, claramente identifi cável, 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 profi ssional 

pudesse razoavelmente ter previsto que a sua conduta era susceptível de provocar essa 

distorção;

b) As práticas comerciais enganosas;

c) As práticas comerciais agressivas.

É considerada prática comercial enganosa a que contenha informações falsas ou que, mesmo 

sendo factualmente correctas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, 

induza ou seja susceptível de induzir em erro o consumidor em relação a um ou mais dos 

elementos que o Decreto-Lei enumera no número 1 do artigo 7.º (v.g. a existência ou a natureza 

do bem ou serviço, as suas características principais, o preço, entre outras) e que, em ambos os 

casos, conduz ou é susceptível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transacção 

que este não teria tomado de outro modo.

O artigo 8.º elenca ainda um vasto conjunto de situações (em concreto 26) em que as 

práticas comerciais são consideradas enganosas ao passo que o artigo 9.º identifi ca casos de 

omissões enganosas, designadamente quando estão em causa a ocultação, falta de clareza, 

ininteligibilidade ou apresentação tardia de informação com requisitos substanciais.

Por outro lado, é considerada prática comercial agressiva a que, devido a assédio, coacção ou 

infl uência indevida, limite ou seja susceptível de limitar signifi cativamente a liberdade de escolha 

ou o comportamento do consumidor em relação a um bem ou serviço e, por conseguinte, 

conduza ou seja susceptível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão que não teria 

tomado de outro modo (cfr. artigo 11.º). 

Ainda que algumas das questões identifi cadas não pareçam, à partida, susceptíveis de ocorrer 

no sector fi nanceiro, existe um conjunto considerável de outras situações em que se poderão 

enquadrar potenciais comportamentos de entidades deste sector. 

Refi ra-se, para esse efeito, as práticas comerciais enganosas identifi cadas nas alíneas b) a d), 

f ) e g) do número 1 do artigo 7.º ou nas alíneas a), c) a f ), i), l) a o) e v) do artigo 8.º, ou das 

omissões enganosas resultantes da falta de prestação de informação imposta por diversos 

diplomas aplicáveis ao sector fi nanceiro, decorrente de regras comunitárias, que é qualifi cada 

como substancial (cfr. n.os 3 e 4 do artigo 9.º22). É o caso ainda das práticas comerciais agressivas 

identifi cadas nas alíneas c) e d) do artigo 12.º.

Outra iniciativa legislativa merecedora de destaque é a Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho23, que 

estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e ao fi nanciamento do terrorismo, transpondo para a ordem 

jurídica interna as Directivas n.os 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

22 São considerados como substanciais, para estes efeitos os requisitos de informação previstos: no Decreto-Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, que aprova o regime 

jurídico das condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia; no Decreto-  Lei n.º 95/2006, 

de 29 de Maio, que aprova o regime jurídico da comercialização à distância dos serviços fi nanceiros prestados ao consumidor; no Decreto-Lei n.º 144/2006, de 

31 de Julho, que aprova o regime jurídico da mediação de seguros.

23 Rectifi cada pela Declaração de Rectifi cação n.º 41/2008, de 4 de Agosto. 
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Outubro24, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto25, relativas à prevenção da utilização 

do sistema fi nanceiro e das actividades e profi ssões especialmente designadas para efeitos de 

branqueamento de capitais e de fi nanciamento do terrorismo, procedendo à segunda alteração 

à Lei n.º 52/2003 de 22 de Agosto, e revogando a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março.

Sobre a Lei n.º 25/2008, refi ra-se que, se em comparação com o texto legislativo que a precede, 

por um lado é assegurada uma certa continu0.idade quanto à estrutura, por outro, o novo 

diploma revela uma maior densifi cação, justifi cada, sobretudo, pelo facto de terem sido acolhidas 

as Recomendações do GAFI – Grupo de Acção Financeira (na revisão em 2003).

A nova Lei confere competências específi cas às autoridades de supervisão do sector fi nanceiro, 

nomeadamente no contexto da regulamentação, da fi scalização do cumprimento dos deveres 

legais e regulamentares e do próprio regime sancionatório, no caso das “entidades fi nanceiras” 

sujeitas à respectiva supervisão.

A revisão da regulamentação em vigor sobre este tema nos sectores sob supervisão do ISP 

decorre em articulação com o Banco de Portugal e a CMVM, no âmbito de um grupo de trabalho 

reactivado, para o efeito, pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. 

Ainda quanto à Lei n.º 25/2008, importa salientar dois aspectos: em primeiro lugar, a possibilidade 

da adaptação “da natureza e extensão dos procedimentos de verifi cação da identifi cação e das 

medidas de diligência, em função do grau de risco associado ao tipo de cliente, à relação de negócio, 

ao produto, à transacção e à origem e destino dos fundos”, por parte das entidades sujeitas aos 

deveres previstos na Lei; e, em segundo lugar, a introdução da possibilidade de “execução de 

deveres por terceiros” no ordenamento jurídico português, que, grosso modo, corresponde ao 

recurso a terceiros, por parte de entidades fi nanceiras, a fi m de que os primeiros executem 

alguns deveres de identifi cação e diligência em relação à clientela, “nos termos a regulamentar” 

pelas autoridades de supervisão do sector fi nanceiro.

1.3.2.2. Sector segurador 

Em matéria de conduta de mercado no âmbito do sector segurador, refi ra-se o Decreto-Lei 

n.º 291/2007, de 29 de Agosto26, que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel.

Em 2008, prosseguiu-se à aprovação dos regulamentos considerados indispensáveis ou 

convenientes à execução deste regime, realçando-se, em particular, os seguintes:

– Portaria n.º 290/2008, de 15 Abril, que indica os documentos necessários para a 

identifi cação do veículo a segurar nos termos do regime dos veículos importados, quando 

o mesmo não tenha ainda sido objecto de registo em Portugal;

– Portaria n.º 377/2008, de 26 Maio27, que defi ne os critérios e valores orientadores, 

económicos, para efeitos de apresentação aos lesados de acidente automóvel de 

“proposta razoável” para indemnização do dano corporal nos termos do regime de 

regularização de sinistros;

24   JO, L 309, de 25.11.2005, pág. 15 e ss.

25   JO, L 214, de 04.08.2006, pág. 29 e ss.

26  Alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de Agosto e rectifi cado pela Declaração de Rectifi cação n.º 96/2007, de 19 de Outubro. 

27  Alterado pela Portaria n.º 679/2009, de 25 de Junho.
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– Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de Novembro28, do ISP, que aprova a Parte 

Uniforme das Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade 

Civil Automóvel.

Neste âmbito, é de salientar a Portaria n.º 377/2008, de 26 de Maio, que fi xa os critérios e 

valores orientadores para efeitos de apresentação, pela empresa de seguros, aos lesados por 

acidente automóvel, de proposta razoável para indemnização do dano corporal. Esta tem por 

base o sistema de avaliação e ponderação previsto pela utilização da Tabela Indicativa para 

Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil (que fora aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 352/2007, de 23 Outubro).

A utilização da tabela para a regularização do dano corporal reforça a protecção das vítimas, na 

medida em que aumenta a transparência na determinação do montante indemnizatório, bem 

como a justiça relativa e a celeridade da regularização, garantindo igualmente valores mínimos 

gerais indemnizatórios.

Já a Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de Novembro, ao adaptar o clausulado 

uniforme do seguro obrigatório automóvel ao novo regime especial desse seguro (Decreto-

-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto) e ao regime jurídico do contrato de seguro, veio assegurar 

a plena efectividade das soluções inovadoras previstas nestes diplomas, as quais, cada qual 

no respectivo domínio, partilham o propósito de incremento da protecção de tomadores de 

seguros, segurados e terceiros lesados.

Este princípio concretizou-se, ainda, pela inclusão no clausulado obrigatório do seguro de 

responsabilidade civil automóvel do especial regime de regularização do sinistro baseado na 

chamada “oferta razoável”, vigente desde a segunda metade de 2006 (Decreto-Lei n.º 83/2006, de 

3 Maio, entretanto substituído pelo referido Decreto-Lei n.º 291/2007).

No sector segurador é ainda de destacar o Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro, 

que veio prever a criação de um registo central de contratos de seguro de vida, de acidentes 

pessoais e de operações de capitalização com benefi ciários em caso de morte do segurado ou 

do subscritor e estabelecer o direito de acesso à informação nele constante.

O referido diploma defi ne um conjunto mínimo de informações sobre o benefi ciário do 

contrato de seguro que deve constar da apólice, bem como prevê a criação de um “registo 

central de contratos de seguro e de operações de capitalização, com benefi ciário em caso de morte 

do segurado ou do subscritor junto do Instituto de Seguros de Portugal, que poderá ser consultado, 

apenas em caso de morte ou de declaração de morte presumida do segurado ou do subscritor, 

através de pedido devidamente fundamentado e documentado, pelo próprio detentor da expectativa 

de ser benefi ciário no ou nos contratos de seguro ou operações de capitalização que aquele haja 

celebrado, ou pelo seu representante legal no caso dos menores ou de outras pessoas incapazes nos 

termos da lei”.

Destaque-se, igualmente, o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril29, que aprova o Regime 

Jurídico do Contrato de Seguro e que assume uma importância incontornável não só pela sua 

recente entrada em vigor (1 de Janeiro de 2009), como pelo seu carácter inovador, que se revela 

desde logo por estabelecer um regime consolidado para o contrato de seguro.

28   Publicada no Diário da República, número 240, 2ª série, de 12.12.2008

29   Rectifi cado pela Declaração de Rectifi cação n.º 32-A/2008, de 13 Junho e pela Declaração de Rectifi cação n.º 39/2008, de 23 Julho.
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Em matéria de conduta de mercado, o referido Decreto-Lei introduziu um reforço da protecção 

da parte tida por mais fraca na relação do contrato de seguro, o tomador de seguro e segurado, 

no sentido de promover um maior equilíbrio e colmatar assimetrias informativas, ocupando, por 

isso, um lugar central no conjunto de soluções legais que norteiam o diploma.

A concretização deste princípio é feita, grosso modo, por um número signifi cativo de disposições 

imperativas (absolutas ou relativas – cfr. artigos 12.º e 13.º) ou pela alteração das soluções 

vigentes.

A temática dos deveres de informação, de esclarecimento e de formação do contrato mereceu 

neste diploma uma atenção especial, concedendo-se uma maior tutela dos interesses do tomador 

de seguro e do segurado. Com efeito, como assinalado no seu preâmbulo, o enquadramento 

legal aplicável ao contrato de seguro procede”…a uma uniformização tendencial dos deveres de 

informação prévia do segurador ao tomador de seguro, que são depois desenvolvidos em alguns 

regimes especiais, como o seguro de vida. Na sequência dos deveres de informação é consagrado 

um dever especial a cargo do segurador. Trata-se de uma norma de carácter inovador, mas em que 

o respectivo conteúdo surge balizado pelo objecto principal do contrato de seguro, o do âmbito da 

cobertura”. 

Este diploma uniformiza, para todos os ramos de seguros e independentemente da respectiva 

natureza ou do tipo de tomador do seguro, o conteúdo mínimo do dever de informação 

pré-contratual a cargo do segurador, o que não encontra paralelo noutras legislações.

A iniciativa deste esclarecimento cabe ao operador e incide sobre o objecto principal do 

contrato de seguro, mormente o âmbito da cobertura fornecida, seja esta defi nida positiva ou 

negativamente.

A empresa de seguros deve proceder a uma análise concreta das necessidades do tomador de 

seguro e segurado no âmbito do contrato de seguro não bastando, por isso, uma abordagem 

meramente genérica e formal.

Adicionalmente, é densifi cada a previsão do princípio da proibição de práticas discriminatórias 

aplicável ao sector dos seguros, conforme previsto no artigo 15.º do mesmo regime. 

Este princípio é aplicável a todas as fases do contrato, ou seja, na celebração, na execução e na 

fase da cessação. 

Nos termos do número 2 deste artigo são consideradas práticas discriminatórias “…em razão 

da defi ciência ou de risco agravado de saúde, as acções ou omissões, dolosas ou negligentes, que 

violem o princípio da igualdade, implicando para as pessoas naquela situação um tratamento menos 

favorável do que aquele que seja dado a outra pessoa em situação comparável”.

Atendendo à natureza específi ca do contrato de seguro, não são consideradas práticas 

discriminatórias proibidas, de acordo com o número 3 do mesmo artigo, “as práticas e técnicas 

de avaliação, selecção e aceitação de riscos próprios do segurador que sejam objectivamente 

fundamentadas, tendo por base dados estatísticos e actuariais rigorosos considerados relevantes nos 

termos dos princípios da técnica seguradora”.
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Outra novidade consiste na “consagração da obrigatoriedade de as decisões de recusa, ou 

agravamento do prémio de seguro, terem de se fundamentar objectivamente em rigorosos dados 

estatísticos e actuariais relevantes para o risco que está a ser apreciado…”30

Tendo em vista mitigar os confl itos resultantes da decisão de recusa ou agravamento do prémio, 

“…pode o proponente solicitar a uma comissão tripartida que emita parecer sobre o rácio entre os 

factores específi cos e os factores de risco de pessoa em situação comparável mas não afectada por 

aquela defi ciência ou risco agravado de saúde”, tal como dispõe o número 5.

A proibição de discriminação em função do sexo é regulada por legislação especial, em concreto 

a Lei n.º 14/2008, de 12 Março.

No âmbito do sector segurador é ainda de destacar a Norma Regulamentar n.º 6/2008-R, 

de 24 de Abril31, relativa às regras aplicáveis aos seguros de vida com coberturas de morte, 

invalidez ou desemprego associados a contratos de mútuo.

Através dessa Norma Regulamentar, procedeu-se ao reforço dos mecanismos de prestação de 

informação, nos seguros associados a contratos de mútuo, aos tomadores de seguros (seguro 

individual) ou aos segurados (seguros de grupo), com vista a clarifi car a interligação entre os 

conceitos e os montantes envolvidos na esfera do contrato de seguro e em sede de contrato de 

mútuo.

1.3.2.3. Mediação de seguros

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho32, que procede à transposição 

da Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro33, e à 

revisão global do enquadramento jurídico da actividade de mediação de seguros, o regime 

jurídico da mediação de seguros teve como princípios orientadores o reforço da protecção dos 

consumidores, o incremento da profi ssionalização e valorização da actividade de mediação de 

seguros bem como o estabelecimento de um conjunto de deveres de informação adequados à 

categoria e à função desempenhada pelo mediador.

Com relevo para a protecção do consumidor, são de realçar os deveres do mediador de seguros 

para com os clientes, conforme previsto no artigo 31.º do referido diploma, e os respectivos 

deveres de informação (defi nidos no artigo 32.º) que visam, como referido em sede preambular, 

responder à “necessidade de diminuir a assimetria de informação entre o mediador de seguros 

e o tomador do seguro”. Igualmente relevantes, neste contexto, são as regras fi xadas para a 

movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro.

No sector em apreço, importa ainda mencionar a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, 

de 29 de Dezembro34, que “pretende consagrar soluções, que – dentro dos limites dos princípios 

e das regras do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho – melhor correspondam aos objectivos 

de profi ssionalização, de aumento da transparência, de melhoria da efi ciência da supervisão, e, 

sobretudo, de valorização da mediação de seguros e de resseguros enquanto actividade de relevância 

crucial para o bom funcionamento do mercado segurador”.

30   Cfr. Lei do Contrato de Seguro Anotada, Coimbra, 2009, p. 70.

31   Publicada no Diário da República, n.º 89, 2ª série, de 08.05.2008 e alterada pela Norma Regulamentar n.º 12/2008-R, de 30 Outubro. 

32   Alterado pelo Drecreto-Lei n.º 359/2007, de 2 Novembro.

33   JO, L9, de 15.01.2003, pág. 3 e ss.

34   Publicada como Regulamento n.º 16/2007, no Diário da República, n.º20, 2ª série, 29.01.2007 e alterada pela Norma Regulamentar n.º 17/2008-R, de 23 

  de Dezembro. 
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1.3.2.4. Fundos de pensões

No sector dos fundos de pensões, é de destacar o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro35, 

que altera o regime jurídico dos fundos de pensões e transpõe para a ordem jurídica nacional 

a Directiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às 

actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profi ssionais.36

O referido diploma vem reforçar a qualifi cação, transparência e a independência das estruturas 

de governação existentes, instituindo ainda novas estruturas, entre as quais se incluem, a 

Comissão de Acompanhamento do Plano de Pensões, para os fundos de pensões fechados e 

adesões colectivas a fundos de pensões abertos que abranjam mais de 100 participantes e/ou 

benefi ciários, e o Provedor dos Participantes e Benefi ciários, nos fundos de pensões abertos. 

Assinala-se, igualmente, a Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio37, que procede à 

regulamentação do referido Decreto-Lei, no que concerne às estruturas de governação.

Nesse sentido, e como se pode destacar do preâmbulo da referida Norma Regulamentar, “No que 

respeita às estruturas de governação já existentes, efectua-se uma revisão das condições a preencher, 

privilegiando o reforço da qualifi cação e da independência. No que concerne às novas estruturas de 

governação, são estabelecidas as regras indispensáveis ao seu bom funcionamento”.

1.3.2.5. Auto-regulação 

O tema da conduta de mercado e o desenvolvimento de mecanismos de protecção dos 

consumidores nos sectores em referência não se esgota na vertente da hetero-regulação. 

De facto, é de realçar o papel preponderante que a auto-regulação, conjunto de normas 

estabelecidas pelos próprios operadores no âmbito do exercício da respectiva actividade, poderá 

desempenhar.

Neste contexto, destaca-se o artigo 122.º-E do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril38, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, relativo aos códigos de conduta, que 

determina que as empresas de seguros “devem estabelecer e monitorizar o cumprimento de códigos 

de conduta que estabeleçam linhas de orientação em matéria de ética profi ssional, incluindo princípios 

para a gestão de confl itos de interesses, aplicáveis aos membros dos órgãos de administração e aos 

respectivos trabalhadores e colaboradores.”

Adicionalmente, e como mencionado no número 3 do referido artigo, “As empresas de seguros 

podem elaborar ou adoptar, por adesão, os códigos de conduta elaborados pelas respectivas 

associações representativas”.

35 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro.

36  JO, L235, de 23.09.2003, pág. 10 e ss. 

37  Publicada como Regulamento n.º123/2007, no Diário da República n.º117, 2ª série, de 20.06.2007 e alterada pela Norma Regulamentar n.º 19/2008-R, de 23 

de Dezembro e pela Norma Regulamentar n.º 2/2008-R, de 31 de Janeiro. 

38 Rectifi cado pela Declaração de Rectifi cação n.º 11-D/98, de 30 de Junho e alterado pelos Decretos-Lei n.º 8-C/2002, de 11 de Janeiro, n.º 169/2002, de 25 de 

Julho, n.º 72-A/2003, de 14 de Abril, n.º 90/2003, de 30 de Abril, n.º 251/2003, de 14 de Outubro, n.º 76-A/2006, de 29 de Março, n.º 145/2006, de 31 de Julho, 

n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro, n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, que o republica e pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho. 
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1.3.3.  A supervisão da conduta de mercado pelo ISP

Nos termos do seu Estatuto compete ao ISP a supervisão da actividade das empresas de seguros, 

dos mediadores de seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões, em harmonia com 

a legislação e a regulamentação em vigor.

Para efeitos do controlo da conduta de mercado o ISP procede à análise de informação recolhida 

ou reportada pelas entidades sob sua alçada. As acções de supervisão empreendidas pelo 

Instituto assumem, assim, duas vertentes: off -site e on-site.

No âmbito das actividades off -site, procede-se à análise e sistematização de informação reportada 

pelos operadores, recorrendo, designadamente, a inquéritos temáticos ou a informações, 

reclamações ou denúncias que tenham sido apresentadas por entidades terceiras. Por seu 

turno, na vertente on-site (inspecções), a informação é recolhida nas instalações das entidades 

supervisionadas.

Para além da análise de informação relevante em matéria de análise da conduta de mercado, 

o ISP procede, ainda, à comunicação às empresas de seguros, mediadores de seguros ou 

sociedades gestoras de fundos de pensões, de procedimentos considerados adequados em sede 

de conduta de mercado, bem como à monitorização da respectiva implementação. Deste modo, 

a supervisão da conduta de mercado pretende aferir do cumprimento dos deveres de conduta 

aplicáveis aos operadores, visando garantir uma actuação competente, diligente e equitativa dos 

mesmos no relacionamento com os consumidores. 

No que concerne às áreas de actuação, tem vindo a ser dado particular enfoque: i) aos seguros 

de vida associados ao crédito à habitação ou ao consumo; ii) à monitorização da aplicação da 

legislação sobre práticas discriminatórias; iii) à regularização de sinistros no âmbito do seguro 

automóvel; iv) à aplicação da legislação sobre práticas comerciais desleais e v) à prevenção e 

combate ao branqueamento de capitais e fi nanciamento do terrorismo.

Os procedimentos adoptados na supervisão da conduta de mercado têm permitido avaliar, por 

um lado, a organização interna das empresas no sentido do cumprimento das regras de boa 

conduta (com particular destaque para as áreas da comercialização e subscrição de produtos, 

de gestão de sinistros e dos procedimentos de tratamento de reclamações) e, por outro lado, 

aferir do impacto das conclusões por elas extraídas, designadamente, no contexto da eventual 

adopção de medidas consideradas adequadas ao nível organizacional. 
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2.1. Enquadramento

Um dos objectivos prioritários do ISP consiste em assegurar a defi nição e a implementação de 

elevados padrões de conduta por parte dos operadores (empresas de seguros e de resseguros, 

mediadores de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões), com impacto quer 

na esfera do relacionamento entre estes e os respectivos clientes, quer em sede de controlo 

interno e gestão de riscos da entidade em causa.

No âmbito das suas atribuições e à luz das maiores exigências em matéria de conduta de 

mercado, o ISP tem vindo a promover e a contribuir para a revisão dos regimes jurídicos 

que enquadram os três sectores sob supervisão (Cfr. Capítulo 1 Enquadramento Nacional e 

Internacional).

Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 4.º do Estatuto do ISP, aprovado pelo Decreto-

 -Lei n.º 289/2001, de 13 de Novembro39, integram as atribuições desta autoridade de supervisão 

“supervisionar a actividade seguradora, resseguradora, de mediação de seguros e de fundos de 

pensões, bem como as actividades conexas ou complementares daquelas”.

A actividade de supervisão, na vertente da conduta de mercado, é transversal aos sectores 

supervisionados (a saber, seguros, mediação de seguros e fundos de pensões). Assim, 

encontramos disposições relevantes em matéria de conduta de mercado nos regimes 

especifi camente aplicáveis a cada um dos sectores, incluindo os textos legais e regulamentares 

que enformam a respectiva actividade40.

2.2. Supervisão on-site e off -site 

A actividade de supervisão da conduta de mercado assume, genericamente, duas modalidades: 

a supervisão off -site e a supervisão on-site. 

A supervisão off -site implica a solicitação e análise de informação e documentação, com dispensa 

da deslocação ao local, enquanto a supervisão on-site pressupõe a realização de inspecções nas 

instalações dos operadores.

No que concerne às acções de supervisão off -site, estas podem ser efectuadas de forma 

sistemática ou com carácter pontual, podendo integrar, neste caso, a preparação prévia de 

acções de supervisão on-site. Estas acções de supervisão são conduzidas, por vezes, com enfoque 

em aspectos ou matérias específi cas.

39 Rectifi cado pela Declaração de Rectifi cação n.º 20-AQ/2001, de 30 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2002, de 25 de Setembro. 

40 Destacam-se: (i) no sector segurador, o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico do acesso e exercício da actividade seguradora e resseguradora; (ii) quanto à mediação de seguros, o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, 

que consagra o regime jurídico aplicável à mediação de seguros e, por último, (iii) no que concerne aos fundos de pensões, o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 

de Janeiro.
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2.3. Actividades promovidas em 2008 

2.3.1. Considerações iniciais

Em 2008, intensifi cou-se signifi cativamente a actividade de supervisão da conduta de mercado. 

Nesta sede, é de sublinhar o trabalho de análise e sistematização da informação reportada pelos 

operadores, a realização de inquéritos específi cos a estes dirigidos, a análise de processos relativos 

a denúncias ou reclamações de maior complexidade e, bem assim, o exame da informação e 

documentação relativa às entidades sujeitas a supervisão (nomeadamente, a informação e 

documentação recolhida no decurso de acções de inspecção).

De facto, as acções de supervisão off -site podem ter por base a resposta a inquéritos temáticos, a 

análise de sítios da Internet das entidades supervisionadas, bem como a análise de denúncias ou 

reclamações e de informação reportada. Por sua vez, as acções de supervisão on-site podem ser 

do tipo “cliente mistério” ou credenciada, como será seguidamente explicitado.

Adicionalmente, é de destacar o facto de as acções de supervisão desenvolvidas poderem assumir 

um carácter regular ou terem um cariz temático, sendo direccionadas para áreas particulares que 

tenham sido consideradas prioritárias.

2.3.2. Acções de supervisão

No âmbito das acções de supervisão conduzidas pelo ISP em 200841 (e ilustradas no quadro 

seguinte), são de distinguir as realizadas (no total de 389) – designadamente, nas modalidades 

off -site e on-site –, bem como a análise de novos processos relativos a denúncias ou reclamações 

(totalizando 332). 

Relativamente ao quadro 2.1., é de realçar, no que concerne às acções de supervisão 

off -site, que 177 acções foram realizadas mediante análise dos sítios da Internet das entidades 

supervisionadas, sendo 77 efectuadas com base nas informações por estas reportadas ao ISP e 

outras 83 com base noutras fontes de informação.

Por sua vez, quanto às acções on-site, destaque-se que, no âmbito de processos de supervisão 

iniciados em 2008, foram realizadas 34 do tipo “cliente mistério” (acção de inspecção em 

que os técnicos do ISP envolvidos não se identifi cam, nessa qualidade, perante a entidade 

supervisionada em apreço), sendo as restantes 18 inspecções do tipo credenciadas (os técnicos 

do ISP identifi cam-se nessa qualidade aquando da realização da inspecção).

Quadro 2.1 Acções de supervisão (2008) 

Tipo
Acções efectuadas

em 2008

Sítios da Internet 177

Off  -site Informações reportadas 77

Outras fontes de informação 83

Subtotal 337

On-site “Cliente mistério” 34

Credenciadas 18

Subtotal 52

Total 389

41  Todas as informações estatísticas referidas neste capítulo correspondem aos casos, individuais, tratados no âmbito de processos abertos durante o ano de 

2008, independentemente de estes estarem já encerrados (estando concluídas todas as diligências entendidas como necessárias, pelo ISP, face ao caso em 

apreço) ou não.
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Assim, o ISP tem intensifi cado de forma signifi cativa a supervisão da conduta de mercado, 

abrangendo, para além das acções empreendidas de forma regular, um conjunto de áreas que, 

pela sua natureza, têm impacto no âmbito da protecção dos interesses dos consumidores e 

relevam para efeito da promoção da boa conduta dos operadores.

Deste modo, relatam-se, em seguida, as principais acções de supervisão da conduta de mercado 

empreendidas pelo ISP, segmentadas por área, para os processos iniciados no período em 

apreço.

2.3.2.1. Regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel

Em sede de supervisão do regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel 

(consagrado, essencialmente, no Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto), foram promovidas 

acções de supervisão on-site e off -site. As primeiras, em número de 5, incidiram sobre a análise 

dos procedimentos efectivamente implementados pelas empresas de seguros nesta matéria 

e na validação de dados reportados ao ISP, com vista a aferir da respectiva fi abilidade. Quanto 

às segundas, de execução continuada, abrangeram, entre outras matérias, a monitorização dos 

prazos de regularização de sinistros.

Neste âmbito é de destacar que, nos termos do artigo 36.º do referido regime, e sempre que 

lhes seja comunicada pelo tomador do seguro, segurado ou terceiro lesado a ocorrência de um 

sinistro automóvel coberto por contrato de seguro, a empresa de seguros deve, designadamente, 

cumprir os seguintes prazos: i) proceder ao primeiro contacto no prazo de 2 dias úteis a contar da 

participação do sinistro, marcando as respectivas peritagens; ii) concluir as peritagens no prazo 

de 8 dias úteis a contar do fi m do prazo anterior ou no prazo máximo de 12 dias úteis, em caso 

de necessidade de desmontagem; iii) disponibilizar os relatórios de peritagens no prazo de 4 dias 

úteis após a sua conclusão e iv) comunicar a assunção, ou a não assunção, da responsabilidade 

no prazo de 30 dias úteis a contar do termo do prazo fi xado para proceder ao primeiro contacto. 

Os prazos anteriormente referidos, com excepção do prazo para o primeiro contacto, são 

reduzidos a metade havendo declaração amigável de acidente automóvel e duplicam aquando 

da ocorrência de factores climatéricos excepcionais ou da ocorrência de um número de acidentes 

excepcionalmente elevado em simultâneo.

Conforme disposto no número 9 do artigo 33.º do referido Decreto-Lei, as empresas de 

seguros devem ainda disponibilizar aos interessados informação relativa aos tempos médios de 

regularização dos sinistros.

Nos termos do regime de regularização de sinistros no sector automóvel, o ISP é responsável 

pela fi scalização do cumprimento dos respectivos prazos pelas empresas de seguros devendo 

estas, de acordo com o disposto no artigo 87.º, implementar e manter actualizado um registo 

dos prazos efectivos e circunstanciados de regularização de sinistros que lhes tenham sido 

participados.

A Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro42, com as alterações que lhe foram 

subsequentemente introduzidas pela Norma Regulamentar n.º 7/2009-R, de 14 de Maio43, 

regulamenta o regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel, fi xando, 

em particular, a estrutura do registo, pelas empresas de seguros, dos prazos de regularização de 

sinistros, bem como a periodicidade e os moldes nos quais essa informação deve ser prestada ao ISP.

42  Publicada no Diário da República, n.º20, 2ª série, de 29.01.2008. 

43   Publicada no Diário da República, n.º105, 2ª série, de 01.06.2009. 
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Adicionalmente, o ISP disponibiliza para consulta pública, no respectivo sítio na Internet, em 

http://www.isp.pt/NR/exeres/3833FDEC-3348-48DC-AFBF-5E82C804D18D.htm, a identifi cação 

das empresas de seguros que tenham sido objecto da aplicação das coimas previstas no artigo 

86.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, por decisões já transitadas em julgado. Essa informação 

contém a identifi cação das empresas de seguros, o número de coimas aplicadas e as disposições 

efectivamente infringidas.

É de referir que a monitorização efectuada pelo ISP permite concluir que as empresas de seguros 

apresentam um nível extremamente elevado de cumprimento dos prazos previstos no diploma. 

Assim, o rácio entre o número de prazos cumpridos e o número de prazos a cumprir atinge cerca 

de 99,77%. 

Na sequência das acções de supervisão on-site realizadas, foram difundidas interpretações, bem 

como efectuadas recomendações às empresas de seguros, que incidiram, designadamente, 

sobre os seguintes aspectos:

- A interpretação dos requisitos de “completude” e “exactidão” em relação às informações 

prestadas aquando da participação do sinistro;

- Os procedimentos a observar na fase de encerramento de sinistros e obrigações de 

reporte subsequentes;

- A defi nição de critérios uniformes para o cálculo dos prazos médios de regularização;

- Os deveres de informação que a empresa de seguros deve observar quando assume a 

posição de credora no âmbito de Convenção IDS (Indemnização Directa ao Segurado).

2.3.2.2. Deveres de informação e outras obrigações legais e contratuais 

As acções de supervisão off -site efectuadas em 2008 centraram-se igualmente na análise de 

clausulados, prospectos e demais material inerente à comercialização de produtos dos ramos 

Vida e Não vida. 

Em especial, no que concerne aos seguros e operações de capitalização, examinou-se o cumprimento 

dos prazos contratualmente defi nidos no domínio do pagamento dos valores de resgate e dos 

valores de reembolso relativamente a 32 entidades supervisionadas.

Paralelamente, assegurou-se a continuação do programa de inspecções no âmbito dos seguros 

do ramo Vida, iniciado em 2007, no qual se privilegiaram os seguros associados ao crédito, 

visando aferir da adequação dos procedimentos e canais de informação estabelecidos entre as 

empresas de seguros e as instituições bancárias. 
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2.3.2.3. Proibição da discriminação em razão da defi ciência e da existência de 

riscos agravados de saúde 

Em 2008, continuou-se a privilegiar a monitorização da aplicação da legislação em vigor no que 

concerne a esta temática (designadamente, a Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto, que proíbe e 

pune a discriminação em razão da defi ciência e da existência de risco agravado de saúde).

Para o efeito, e no âmbito de 34 casos individuais que lhe foram reportados, o ISP solicitou às 

empresas de seguros a disponibilização de elementos informativos sobre situações concretas 

que se caracterizavam pela recusa/adiamento na contratação de seguro ou pela aplicação 

de agravamentos e/ou de outras limitações de cobertura (entre os quais, a identifi cação dos 

motivos subjacentes a essa decisão). O acompanhamento posterior de tais situações – e 

que teve por base a análise das mesmas face às informações coligidas –, visou a avaliação 

do grau de cumprimento das disposições legais aplicáveis neste âmbito. Paralelamente, foi 

desenvolvido um inquérito dirigido às empresas de seguros sediadas em Portugal e, bem 

assim, às sucursais legalmente habilitadas a explorar os ramos Vida e Doença.

Efectuou-se, ainda, uma análise da aplicação das disposições relevantes nesta matéria, presentes 

noutros diplomas com impacto para o sector segurador, sendo de realçar, designadamente, o 

regime das práticas comerciais desleais (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março) 

e o regime jurídico do contrato de seguro (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de 

Abril).

Adicionalmente, e no âmbito de 292 situações individuais, foram comunicados aos operadores 

determinados procedimentos considerados adequados em sede de conduta de mercado, 

previamente identifi cados, tendo-se procedido ao acompanhamento sistemático da respectiva 

implementação. Em 125 casos esta comunicação foi feita sob a forma de recomendação e em 

167 foram apresentadas determinações específi cas a implementar pelo operador em análise.

2.3.2.4. Publicidade

Durante o período de referência, continuou a assegurar-se a verifi cação da conformidade 

da publicidade sobre produtos do mercado segurador e de fundos de pensões, tendo sido 

analisados 895 anúncios publicitários. Na sequência das acções empreendidas, foi determinada 

a suspensão de 6 campanhas publicitárias, com base em irregularidades detectadas, quer ao 

nível da informação disponibilizada, por poder induzir o consumidor em erro sobre a natureza 

do seguro, quer da própria concepção do material publicitário.

2.3.2.5. Branqueamento de capitais e fi nanciamento do terrorismo

Nesta matéria, promoveu-se a divulgação de um inquérito dirigido a 59 operadores (empresas de 

seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões), com vista a aferir do grau de cumprimento 

das disposições em vigor no que concerne à formação que as entidades mencionadas 

promoveram junto dos respectivos colaboradores no campo da prevenção do branqueamento 

de capitais e do fi nanciamento ao terrorismo. 
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Em concreto, procurou-se recolher informação sobre os seguintes aspectos: (i) número de acções 

de formação realizadas em 2007 e 2008, bem como a calendarização das acções previstas até ao 

fi nal do período em apreço; (ii) número de colaboradores envolvidos em cada uma das acções 

de formação anteriormente indicadas e (iii) programas de formação adoptados em cada um dos 

casos e, bem assim, entidades formadoras envolvidas.

2.3.2.6. Provedor dos participantes e benefi ciários das adesões individuais a 

fundos de pensões abertos

Em 2008, reforçou-se o acompanhamento do processo de designação do provedor dos 

participantes e benefi ciários para as adesões individuais aos fundos de pensões abertos, bem 

como dos regulamentos que enquadram a sua actuação, continuando a conduzir-se a apreciação 

dos requisitos que regulam a respectiva actividade.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico dos 

fundos de pensões, compete ao provedor apreciar as reclamações que lhe sejam apresentadas 

por participantes e benefi ciários, de acordo com os critérios fi xados no respectivo regulamento 

de funcionamento. Este dispõe, nos termos do número 1 do artigo 37.º da Norma Regulamentar 

n.º 7/2007-R, de 17 de Maio (que versa sobre estruturas de governação), de um prazo máximo de 

2 meses para a apreciação das reclamações.

Na sequência da análise realizada em função dos casos recebidos, em 2008 (e tal como no ano 

precedente), foram divulgadas as recomendações que o provedor do cliente designado por 

uma associação de entidades gestoras de fundos de pensões decidiu apresentar. Ao abrigo do 

regime jurídico em vigor, que determina que esta informação seja objecto de divulgação, foram 

publicadas as recomendações dirigidas às entidades gestoras no sítio da Internet do ISP e no 

daquela associação, respectivamente em http://www.isp.pt/NR/exeres/9CFC1EA1-C816-4A84-

9454-904EFC573FA2.htm e http://www.apfi pp.pt/Relatorios/Documentos/Recomendacoes_

Provedor_2008.pdf.

2.3.2.7. Exercício de direitos de voto

De acordo com o disposto no artigo 2.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, 

as entidades gestoras devem elaborar um documento que inclua as linhas gerais de orientação 

em matéria da política de exercício de direitos de voto nas sociedades emitentes dos valores 

mobiliários que integram o património dos fundos de pensões por si geridos.

O ISP tem vindo a monitorizar o adequado cumprimento desta obrigação, bem como o dever de 

elaboração de relatório (números 4 e 5 do artigo 2.º da citada Norma Regulamentar), a entregar 

até ao fi nal de Janeiro, relativo à informação exigida nesta matéria. Em especial, este relatório 

deve mencionar, por fundo de pensões, a forma como, em concreto, foi exercido o direito de 

voto, devendo ser fundamentadas as situações em que se verifi cou um afastamento em relação 

à política de exercício de direitos de voto.

A monitorização do cumprimento das disposições relativas a esta matéria foi feita tendo 

também por base um inquérito temático que visou a recolha de informação relativamente a 32 

entidades.
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2.3.2.8. Deveres de informação da entidade gestora

Considerando o leque de deveres de informação que recai sobre as entidades gestoras face 

aos participantes e benefi ciários (por exemplo, cfr. os artigos 60.º, 61.º e 62.º do Decreto-Lei 

n.º 12/2006, de 12 de Janeiro e o artigo 33.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de 

Maio), tem vindo a aferir-se do respectivo cumprimento, por intermédio de acções de supervisão 
off -site.

Entre estes deveres, destacam-se, a título exemplifi cativo, os relativos à informação: (i) inicial aos 

participantes, (ii) a prestar ao longo da vigência do contrato, (iii) a transmitir aos benefi ciários, 

bem como (iv) respeitante às funções, composição e regras de funcionamento da comissão de 

acompanhamento e de designação dos respectivos membros.

Mereceu especial acompanhamento o cumprimento dos deveres de informação durante a 

vigência do contrato, o qual foi apoiado pelos resultados de um inquérito temático lançado em 

meados de 2008, dirigido a 25 operadores.

2.3.2.9. Condições de acesso e exercício da actividade de mediação de seguros

Efectuou-se em 2008, por amostragem e através de acções de supervisão off -site, a análise da 

observância das condições de acesso e exercício relativas à actividade de mediação de seguros 

face ao enquadramento legal e regulamentar em vigor no sector da mediação de seguros 

(nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, e a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, 

de 29 de Dezembro. 

No âmbito da supervisão das condições de acesso e exercício, salienta-se, em particular, a 

verifi cação do cumprimento (i) dos deveres de prestação de contas pelos mediadores de seguros 

às empresas de seguros, (ii) da manutenção de contas “clientes”, no caso dos mediadores de 

seguros autorizados a movimentar fundos relativos ao contrato de seguro ou (iii) da organização 

e estrutura de agentes pessoas colectivas, de corretores e de alguns mediadores ligados.

Por outro lado, foi conduzida a análise de informações recolhidas no que diz respeito a 

alguns mediadores de seguros (designadamente, as divulgadas pela comunicação social e 

as recepcionadas pelo ISP através de reclamações e denúncias), com o intuito de aferir do 

respectivo registo junto do ISP. Quanto a estes mediadores, a supervisão da conduta de mercado 

incidiu sobre a verifi cação da manutenção das condições de acesso e exercício e dos requisitos 

aplicáveis aos membros dos órgãos de administração e às pessoas directamente envolvidas na 

actividade de mediação de seguros.

Para efeitos de preparação das 43 acções de supervisão on-site desenvolvidas no âmbito 

de processos iniciados em 2008, foram defi nidos critérios de análise, em função dos tipos de 

mediadores de seguros e dos riscos envolvidos, posteriormente materializados em instrumentos 

que visam permitir uma avaliação adequada e focalizada, bem como o estabelecimento 

de prioridades na calendarização de acções de inspecção on-site. Assim, foi desenvolvido e 

aperfeiçoado um manual de supervisão da conduta de mercado aplicável à actividade de 

mediação de seguros. 
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Ainda ao nível das acções de supervisão on-site atrás mencionadas (por exemplo, no âmbito 

de campanhas de comercialização de seguro automóvel em grandes superfícies comerciais), 

estas incidiram, sobretudo, sobre agentes que assumem a natureza de pessoa colectiva, 

corretores e alguns mediadores ligados, tendo sido considerado o impacto do modelo de 

negócio predominantemente adoptado por estes mediadores de seguros no universo dos 

consumidores. 

2.3.2.10. Condições de acesso e exercício da actividade de mediação de seguros: 

em especial, requisitos de informação e divulgações obrigatórias 

No contexto das condições de acesso e exercício relativas à actividade de mediação de seguros, 

assumem especial relevo os deveres de informação pré-contratuais, assim como as divulgações 

obrigatórias (por exemplo, nos sítios na Internet dos mediadores de seguros, na publicidade e 

demais documentação comercial), que foram objecto de análise aprofundada.

No âmbito dos estudos supra-referidos, foram igualmente examinadas as condições pré-contratuais 

e contratuais dos produtos comercializados por mediadores de seguros.

Relativamente aos mediadores de seguros que, nos termos do regime aplicável, devam manter 

sítio na Internet, procedeu-se à avaliação da informação disponibilizada à luz dos requisitos em vigor.

Nesta sede, o ISP divulgou uma carta-circular junto dos corretores de seguros, com enfoque nos 

deveres de informação que estes devem observar (entre outros, os deveres que se impõem em 

período anterior à celebração de qualquer contrato de seguro). 

2.3.2.11. Redes de prestação de cuidados de serviços de saúde e cartões 

associados

Foi iniciada uma análise transversal sobre o funcionamento das redes de prestação de cuidados 

de serviços de saúde e cartões associados, com vista a apurar do respectivo enquadramento 

face ao regime legal aplicável (em particular, relativo aos seguros de doença). Paralelamente, 

procedeu-se ao exame do modo de actuação dos designados “consultores fi nanceiros” que, no 

âmbito dos serviços que prestam, admitem disponibilizar serviços que incluem a comercialização 

de contratos de seguros.

2.4. Sanções 

No contexto da fi scalização e aplicação de sanções de natureza contra-ordenacional, foram 

apreciados cerca de 234 processos e participações em 2008, relativos às diversas áreas de 

actuação do ISP. 

No gráfi co seguinte, é possível observar a distribuição de processos/participações, por áreas, em 

2007 e 2008. Conforme se constata pela leitura do Gráfi co 2.1., os aspectos relacionados com a 

conduta de mercado assumem signifi cativo relevo. Atente-se, por exemplo, à importância da 

matéria da regularização de sinistros no âmbito do sector automóvel ou do livro de reclamações e, 

bem assim, à percentagem de processos/participações relativa a mediadores de seguros.  
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Gráfico 2.1 Distribuição dos processos/participações por área (2007-2008)
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Da apreciação efectuada quanto aos processos/participações mencionados, resultou a instauração 

de 177 autos. A distribuição dos autos instaurados pode ser visualizada no gráfi co seguinte, 

sendo de registar o aumento do número de autos instaurados na sequência de participações 

recebidas através do livro de reclamações e as decorrentes do processo de regularização de sinistros 

no âmbito do seguro automóvel.

Gráfico 2.2 Autos instaurados (2007-2008)
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Capítulo 3

Entendimentos em Matéria 
de Conduta de Mercado
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Entendimentos em Matéria de Conduta de Mercado

3.1. Considerações iniciais 

No âmbito do exercício da actividade de supervisão de seguros, mediação de seguros e fundos 

de pensões, o ISP formula entendimentos que resultam, designadamente, da análise dos pedidos 

de esclarecimento e das reclamações que lhe são apresentados, canalizados por operadores 

(empresas de seguros, mediadores de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões) ou 

consumidores (tomadores de seguros, segurados, terceiros lesados, participantes e benefi ciários). 

Frequentemente, tais entendimentos incidem sobre a interpretação de disposições constantes 

dos regimes jurídicos aplicáveis aos sectores sob supervisão, suscitada em diversos contextos.

Importa igualmente salientar que os pareceres em apreço não assumem carácter vinculativo, 

na medida em que deles não decorre efeito normativo, nem decisório, sendo, no entanto, em 

grande parte das situações, acolhidos pelos operadores, constituindo orientações de referência 

para o mercado.

Alguns dos textos contendo a apreciação do ISP elencados neste capítulo foram objecto de 

publicação anterior no seu sítio da Internet44 ou, inclusive, na revista Fórum45, tendo sido, porém, 

considerado oportuno difundi-los, de forma sistematizada, neste Relatório.

Com efeito, o presente Capítulo tem por objecto a divulgação de alguns dos entendimentos 

emitidos, entre 2007 e 2008, pelo ISP em matéria de conduta de mercado. 

3.2. Entendimentos

Imprecisão na declaração inicial do risco

A empresa de seguros não pode prevalecer-se da imprecisão nas declarações iniciais do risco em 

caso de questão formulada em termos demasiadamente genéricos.

Se as inexactidões ou imprecisões da informação que é prestada pelo cliente no sítio da Internet 

do segurador quando da celebração de um contrato de seguro forem resultantes de questões 

colocadas de uma forma genérica ou impeditivas de resposta mais assertiva devido, por exemplo, 

a limitações do próprio formulário em linha, o operador não poderá alegar a seu favor esse 

facto.  

O tomador do seguro ou o segurado estão obrigados, antes da celebração do contrato, a 

declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente devam ter por 

signifi cativas para a apreciação do risco por parte da empresa de seguros (número 1 do artigo 

24.º do regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 

de Abril). Contudo, nos termos do número 3 do mesmo artigo, o segurador que tenha aceite o 

contrato não poderá prevalecer-se de eventual imprecisão, quando a forma como o questionário 

está formulado não permite a necessária concretização da resposta. 

44  No que concerne aos seguros, em http://www.isp.pt/NR/exeres/3A51F20A-E1F6-473E-9EBF-FC7A137D69BC.htm, e, no caso dos fundos de pensões, em  

http://www.isp.pt/NR/exeres/D2686E7F-A6D7-44A1-A084-12EEADF699F2.htm

45  Revista semestral do Instituto de Seguros de Portugal, disponível, a partir do número 21, no sítio da Internet do ISP em http://www.isp.pt/NR/exeres/

2DF0A605-4E17-4A95-A8D6-BB6ED8022879,frameless.htm
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Existirá uma situação semelhante quando a pergunta no sítio da Internet é colocada em termos 

genéricos, uma vez que em ambas as situações não são criadas as condições para que a resposta 

possa ser precisa, exacta e completa.

Assim, não se poderá considerar negligente a omissão ou inexactidão, por a mesma se dever a 

uma impossibilidade de apresentação correcta do risco por facto imputável ao operador.

Não estando criadas as condições para que o risco seja devidamente declarado, a empresa de 

seguros não se poderá prevalecer da situação que ela própria criou.

Valor do silêncio enquanto declaração negocial

Nos termos do número 1 do artigo 27.º do regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o contrato de seguro individual em que o tomador seja 

uma pessoa singular tem-se por concluído nos termos propostos em caso de silêncio da empresa 

de seguros durante 14 dias contados da recepção da proposta. 

Neste domínio, o legislador nada previu relativamente ao valor do silêncio do tomador, 

importando, por conseguinte, atender ao fi xado pelo artigo 218.º do Código Civil, designadamente 

que “o silêncio vale como declaração negocial, quando esse valor lhe seja atribuído por lei, uso ou 

convenção”.

Em consequência, não será legítimo, sem disposição legal ou convenção especial nesse sentido, 

entender como aceitação duma proposta de contrato de seguro a atitude puramente silente 

ou omissiva do tomador, sem que, por outro lado, seja dado cumprimento aos deveres de 

informação pré-contratual e da comunicação na íntegra das condições gerais para que se torne 

possível o conhecimento completo e efectivo por parte do cliente.

Língua dos documentos contratuais relativos aos unit-linked

De acordo com o artigo 193.º-A do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, nos casos legalmente 

permitidos, para que os documentos contratuais e pré-contratuais, incluindo a apólice, sejam 

redigidos em outro idioma que não o português, tem de haver um pedido expresso por parte do 

tomador do seguro. 

Assim, ainda que a empresa de seguros tenha a intenção de vender este produto apenas 

a cidadãos cuja língua mãe não seja a portuguesa, se qualquer outra pessoa, por exemplo, 

pretender contratar o produto, ou só mesmo analisar o prospecto informativo para formar a sua 

vontade de contratação, ou ainda se um desses tomadores de seguro, cujo idioma de origem 

não é o português, preferir, por qualquer razão, que os documentos lhes sejam disponibilizados 

nesta língua, assim o poderá exigir, pois é a regra constante do artigo 179.º do Decreto-Lei 

n.º 94-B/98, de 17 de Abril, e do artigo 5.º-A do Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho.

Prestação de informação pré-contratual 

A circunstância de, no âmbito da comercialização de um contrato de seguro obrigatório, a 

empresa de seguros suportar a primeira anuidade de um contrato de protecção jurídica a favor 

do tomador, não afasta o cumprimento do dever que, sobre aquela entidade, impende de 

transmissão de todas as informações pré-contratuais referentes a este seguro.
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Identifi cação da empresa de seguros em mensagem publicitária

A identifi cação da marca sob a qual é comercializado um seguro dos ramos “Não Vida” não é 

sufi ciente para preencher os requisitos legais de identifi cação do operador previstos no capítulo 

número X, da Norma Regulamentar n.º 017/1995, de 12 de Setembro, dedicado à publicidade e que 

preceitua “a publicidade relativa aos seguros dos ramos Não-Vida deve esclarecer, inequivocamente e 

com adequado relevo gráfi co, qual a empresa de seguros que celebra o contrato”.

No caso em que a empresa que comercializa o contrato de seguro se apresenta sob o nome 

de uma marca, mas se identifi ca como sendo um segurador, encontra-se violado o princípio 

da veracidade, imposto pelo artigo 10.º do Código da Publicidade, bem como o artigo 11.º do 

mesmo diploma que preceitua ser 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.

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 57/2008 proíbe no seu artigo 4.º as práticas comerciais desleais, 

enganosas ou agressivas, nas quais se inclui, de acordo com o disposto na alínea d) do artigo 3.º, 

a publicidade e a promoção comercial.

A identifi cação da empresa através da marca, assumindo-se como empresa de seguros quando 

não o é, viola o disposto na alínea f ) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, uma vez que induz 

ou é susceptível de induzir em erro o consumidor quanto à sua natureza, atributos e direitos, 

bem como quanto ao preenchimento de requisitos de acesso à actividade.

Trata-se, portanto, de uma publicidade enganosa consubstanciada numa prática comercial 

desleal proibida.  

Publicidade em linha telefónica

A existência de publicidade paga, veiculada através de sistemas automáticos com mensagens 

vocais pré-gravadas, em linha de atendimento de seguradores durante o tempo de espera, 

confi gura uma situação susceptível de violar as normas legais existentes sobre a matéria. 

A transmissão de mensagem publicitária sem que o destinatário da mesma tenha dado a 

respectiva autorização consubstancia uma violação do artigo 5.º da Lei n.º 6/99, de 27 de Janeiro, 

excepto se estivermos perante uma das situações constantes do artigo 7.º. 

O número 1 do artigo 5.º, relativo à publicidade por telefone, estabelece a proibição de utilização 

de sistemas automáticos com mensagens vocais pré-gravadas, salvo quando o destinatário a 

autorize antes do estabelecimento da comunicação, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 69/98, 

de 28 de Outubro, aplicável, por maioria de razão, aos casos em que é o particular a contactar a 

empresa. 

A infracção ao estabelecido no número 1 do artigo 5.º constitui contra-ordenação de acordo com 

o disposto no número 1 do artigo 8.º do mesmo diploma.

Se a comunicação publicitária for relativa à prestação de serviços fi nanceiros à distância, 

onde se incluem os contratos de seguro, e a linha de atendimento telefónico for automática 

e independente de qualquer intervenção do destinatário a quem não é pedido qualquer 
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consentimento, estaremos perante uma situação de comunicação não solicitada prevista no 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio.

Se tal comunicação implicar o dispêndio de um montante por parte do seu destinatário 

correspondente aos períodos telefónicos decorridos durante a mensagem, encontrar-se-á 

violado o disposto no número 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, que 

expressamente preceitua que nem as comunicações nem a emissão de consentimento ou 

recusa “podem gerar quaisquer custos para o consumidor”. 

O envio de comunicações não solicitadas em infracção ao disposto no artigo 8.º constitui contra-

-ordenação de acordo com a alínea b) do artigo 35.º do mesmo diploma.

Utilização de expressões na publicidade que induzem ou são susceptíveis de 

induzir em erro o consumidor 

Uma empresa de seguros que se apresenta como única companhia especializada em 

determinado sector de actividade e na realidade não o é, induz ou pode induzir em erro o 

consumidor fazendo-o crer que caso pretenda contratar um seguro na área em questão dispõe 

unicamente de uma companhia de seguros especialista na matéria.

Nesta situação encontra-se violado o princípio da veracidade, imposto pelo artigo 10.º do Código 

da Publicidade, bem como o artigo 11.º do mesmo diploma que preceitua ser 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.

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, proíbe no seu artigo 4.º as práticas 

comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nas quais se inclui, de acordo com o disposto na 

alínea d) do artigo 3.º, a publicidade e a promoção comercial.

A identifi cação da empresa como única especialista em determinado sector, quando não o é, 

viola o disposto nas alíneas b) e f ) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, na 

medida em que induz ou é susceptível de induzir em erro o consumidor quanto às características 

principais do serviço e suas vantagens, bem como quanto à natureza, atributos e direitos da 

empresa. 

Trata-se, portanto, de uma publicidade enganosa consubstanciada numa prática comercial 

desleal proibida.

Utilização de imagem de criança em mensagem publicitária

A utilização da imagem de uma criança em mensagem publicitária relativa a seguros viola o 

disposto no número 2 do artigo 14.º do Código da Publicidade, que dispõe: ”os menores só podem 

ser intervenientes principais nas mensagens publicitárias em que se verifi que existir relação directa 

entre eles e o produto ou serviço veiculado”.

Assim, será ilegal a mensagem publicitária onde fi gurem crianças como intervenientes principais 

quando não exista uma relação clara, necessária e inequívoca entre elas e o produto e/ou serviço 

publicitado, neste caso entre a criança e o seguro.
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Utilização da expressão “seguro contra todos os riscos”

O uso da expressão “seguro contra todos os riscos” parece excessivo e não corresponde à 

realidade, visto que não existem seguros que cubram todos os riscos.

A sua utilização poderá criar expectativas demasiado elevadas nos tomadores de seguro e 

provocar equívocos quanto à amplitude das coberturas do contrato.

Essa expressão é vulgarmente utilizada na linguagem corrente, pelo público em geral, para 

designar o seguro automóvel facultativo de danos próprios, por contraposição ao seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel. 

Assim, apesar da sua utilização não parecer induzir em erro o consumidor de modo a 

consubstanciar uma situação de publicidade enganosa, julga-se conveniente desincentivar 

o uso de expressões dessa natureza, de modo a que a linguagem na comunicação relativa a 

seguros seja clara, mas rigorosa, evitando ambiguidades e promovendo a transparência no 

mercado.

Dever de entrega das condições gerais e especiais

Não obstante a comunicação da sua disponibilização em instalações abertas ao público e a 

possibilidade de se solicitar o seu envio ou obtenção em formato electrónico através da página 

da Internet, as condições gerais e especiais da apólice devem sempre ser enviadas ao tomador, 

independentemente de pedido expresso deste nesse sentido.

Documento comprovativo do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

automóvel

O aviso-recibo acompanhado do talão de pagamento multibanco não constitui documento 

comprovativo de seguro válido, uma vez que o mesmo não está previsto no número 4 do artigo 

29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto.

Certifi cado provisório do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel 

O certifi cado provisório faz prova da existência do seguro, de acordo com a alínea a) do número 

1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, e do pagamento do prémio por 

parte do tomador, uma vez que só após tal pagamento aquele pode ser emitido, de acordo com 

o número 10 do artigo 29.º daquele diploma. 

Por outro lado, no que se refere à emissão de certifi cados provisórios por mediadores, faz-se notar 

que, de acordo com o regime aplicável ao respectivo mandato, constante dos artigos 1157.º e 

seguintes do Código Civil, mais concretamente o artigo 258.º, aplicável por força do número 1 

do artigo 1178.º, o negócio jurídico realizado pelo representante em nome do representado, nos 

limites dos poderes que lhe competem, produz os seus efeitos na esfera jurídica deste último, 

imediata e automaticamente. 

Nessa medida, entende-se que: i) a emissão de um certifi cado provisório pressupõe que o 

pagamento do prémio tenha sido já efectuado, pelo que aquele documento não poderá conter 

menções de que a sua validade está dependente daquele pagamento e ii) a empresa de seguros 
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não se pode desresponsabilizar, relativamente aos actos praticados, ao abrigo dos poderes por si 

conferidos, pelos mediadores com quem está vinculada, sendo abrangida nestes casos a emissão 

de certifi cados provisórios, independentemente do eventual exercício do direito de regresso, 

caso se apure alguma irregularidade na prática desses actos.

Imparcialidade no âmbito da actividade de mediação de seguros 

O número 4 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, impõe que: “quando o 

mediador de seguros informar o cliente que baseia os seus conselhos numa análise imparcial, é obrigado 

a dar esses conselhos com base na análise de um número sufi ciente de contratos de seguro disponíveis 

no mercado que lhe permitam fazer uma recomendação, de acordo com critérios profi ssionais, quanto 

ao contrato de seguro mais adequado às necessidades do cliente”.

Tal declaração de imparcialidade não é compatível com o dever de exclusividade de 

comercialização de contratos de uma só empresa de seguros. De facto, a faculdade de o 

mediador de seguros apelar à postura imparcial, que pode ser utilizada como um argumento 

comercial de venda, tem a correspectiva obrigação de que seja realizada uma aturada e diligente 

pesquisa ao mercado, tendo como propósito a apresentação do contrato mais adequado a cada 

caso individualmente considerado.

Actividade de mediação de seguros

O conceito de “prática de acto preparatório” da celebração de contrato de seguro consta das 

alíneas c) e d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, sendo que a alínea c) se 

reporta à mediação de seguros e a alínea d) à mediação de resseguros.

O enquadramento de determinada actividade no conceito de mediação de seguros depende 

da forma como a mesma é exercida, especialmente atendendo ao nível de intervenção dos 

colaboradores seleccionados para o efeito:

(i) Caso os colaboradores se limitem a proceder à distribuição de panfl etos, brochuras 

e elementos de mero cariz publicitário com indicação dos contactos das empresas de 

seguros e mediadores, não se trata de actos preparatórios da celebração de contrato de 

seguro, pelo que não há mediação de seguros;

(ii) Caso a actividade em causa se destine à celebração de um contrato em concreto, quer 

pela entrega imediata de propostas, quer pela colaboração e apoio no seu preenchimento, 

ou por qualquer outra forma, haverá efectivamente mediação.

Responsabilidade do mediador e pessoas directamente envolvidas

I - Responsabilidade Civil

Apenas o mediador será responsável pelos factos praticados pela pessoa directamente envolvida 

na sua actividade de mediação – número 1 do artigo 800.º do Código Civil.

II - Responsabilidade Contra-ordenacional:

a) Mediador pessoa colectiva:
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 O mediador é responsável pelos actos dos seus colaboradores e representantes, quando 

os factos tenham sido praticados em seu nome e no seu interesse e no âmbito dos 

poderes e funções em que hajam sido investidos – número 2 do artigo 70.º do Decreto-

-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho.

 A responsabilidade do mediador pessoa colectiva não afasta a responsabilidade das 

pessoas directamente envolvidas, sendo responsáveis conjuntamente com a pessoa 

colectiva – número 4 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho.

 As pessoas directamente envolvidas são responsáveis quando actuam em representação 

e no interesse do mediador ainda que não sejam dotadas da qualidade de mediador, 

pressuposto da punição  –  número 7 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de 

Julho.

 As pessoas directamente envolvidas são ainda responsáveis isoladamente, quando actuam 

em desobediência a ordens ou instruções expressas da pessoa colectiva – número 3 do 

artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho.

b) Mediador pessoa singular:

 As pessoas directamente envolvidas são responsáveis pelos actos praticados em 

representação do mediador – número 7 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 

31 de Julho.

 Os deveres das pessoas directamente envolvidas correspondem aos previstos no Regime 

Jurídico da Mediação de Seguros (Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho) para os 

mediadores que representem ou com quem colaboram, quando aplicáveis e com as 

devidas adaptações. 

Concessionários de automóveis (1)

No que se refere à qualifi cação da actividade desenvolvida pelos concessionários, de automóveis, 

a apresentação de brochuras contendo as condições gerais e as propostas de adesão, 

consubstancia o exercício de uma actividade qualifi cável como mediação de seguros, tal como 

defi nida na alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho.

Na actividade de promoção dos contratos de seguro, levada a cabo pelos concessionários deverá 

ser respeitado o dever previsto na alínea g) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de 

Julho, a qual dispõe que constitui um dever dos mediadores “não impor a obrigatoriedade de 

celebração de um contrato de seguro com uma determinada empresa de seguros como condição de 

acesso do cliente a outro bem ou serviço fornecido”. 

Concessionários de automóveis (2) 

A intervenção de uma entidade estranha ao negócio de compra e venda de automóveis, ao 

assumir o risco que os concessionários correm quando garantem os veículos que vendem, 

confi gura um verdadeiro contrato de seguro, pelo que terá de ser um segurador a assumir o 

risco em causa perante o concessionário que vende o automóvel. 
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O contrato de “extensão de garantia” pode confi gurar um verdadeiro contrato de seguro, cuja 

comercialização pelo concessionário que vende o automóvel poderá estar fora do âmbito de 

aplicação do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, nos termos do seu artigo 3.º, dado 

tratar-se de um seguro complementar de bem fornecido, garantindo risco de avaria ou dano 

nesse mesmo bem.

Informação ao cliente 

Nos termos do número 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 21 de Julho, as 

informações prestadas ao cliente, antes da celebração de um contrato de seguro, devem ser 

comunicadas:

a) Em papel ou qualquer outro suporte duradouro acessível ao cliente (estas informações 

podem ser prestadas oralmente, se este o solicitar ou quando seja necessária uma 

cobertura imediata, devendo, no entanto, logo após a celebração do contrato, ser 

fornecidas em papel ou outro suporte duradouro);

b) Com clareza, exactidão e de forma compreensível para o cliente;

c) Em português ou em qualquer outra língua convencionada entre as partes.

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

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, fi cou 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 efectivado, independentemente de ser inicial ou subsequente, ressalvadas as excepções 

aí expressamente previstas.

Nessa medida, relativamente aos contratos com enquadramento no seu âmbito de aplicação, é 

absolutamente necessário o pagamento antecipado do prémio ou fracção para que se verifi que, 

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.

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 da empresa de seguros, 

designadamente quando esta 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.

Assim, em tal hipótese, tornam-se inaplicáveis as sanções de não renovação do contrato 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 existindo, portanto, uma 

imediata cessação do vínculo entre a empresa de seguros e o tomador do seguro.

Durante a mora do credor, o devedor não fi ca desonerado da prestação a que está obrigado, que, 

em princípio, só se extinguirá depois de corrido o prazo da prescrição.
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Negação do pagamento da prestação contratual no âmbito do seguro de vida 

(apresentação de dados pessoais de saúde da pessoa segura falecida)

O ónus da prova das exclusões contratuais recai sobre as empresas de seguros, obrigação que 

decorre do estipulado no número 2 do artigo 342.º do Código Civil. 

É comum os seguradores solicitarem aos benefi ciários, após a ocorrência do sinistro, dados 

pessoais de saúde da pessoa segura falecida, os quais, em regra, destinam-se ao apuramento de 

uma eventual exclusão, apta à desobrigação da liquidação do capital seguro. 

Nessa medida, tal solicitação poderá confi gurar uma inversão material do ónus da prova, a qual, 

de resto, é absolutamente proibida pela alínea g) do artigo 21.º do regime jurídico das cláusulas 

contratuais gerais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro.

Neste contexto, cabe também fazer alusão ao ónus jurídico da participação do sinistro, o qual, em 

particular no seguro de pessoas, corre por conta dos benefi ciários, mas que não deve requerer uma 

densifi cação de dados ao ponto de ter de fundamentar as exclusões cuja demonstração impende 

sobre os operadores. De facto, esse ónus, que se decompõe na explicitação das circunstâncias 

da verifi cação do sinistro, nas eventuais causas da sua ocorrência e respectivas consequências, 

reivindica a diligência de um bom pai de família (número 2 do artigo 799.º e número 2 do artigo 

487.º, ambos do Código Civil), não podendo, por isso, solicitar-se ao benefi ciário informação à 

qual o mesmo poderá estar impedido de ter acesso, atentas as disposições legais em matéria de 

protecção de dados e de acesso a documentos administrativos.

A este propósito, assume especial relevância a alínea d) do artigo12.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, 

de 26 de Março, que tipifi ca como prática comercial agressiva a que se traduz em obrigar 

o consumidor, que pretenda solicitar indemnização ao abrigo de uma apólice de seguro, a 

apresentar documentos que, de acordo com os critérios de razoabilidade, não possam ser 

considerados relevantes para determinar a validade do pedido. 

Não se questionando a legitimidade para atestar a causa e circunstâncias da morte da pessoa 

segura ou o cumprimento com zelo e exactidão da declaração inicial do risco, parece, contudo, 

desadequado que as empresas de seguros façam impender tal encargo sobre os benefi ciários, no 

que estiver para além da responsabilidade da participação do sinistro, antes sendo aconselhável 

que procurem garantir, logo no momento da celebração do contrato, o acesso aos dados 

pessoais de saúde em questão.

Exigência de recibo de quitação assinado pelo credor antes do efectivo pagamento

A respeito do procedimento consistente na exigência, por parte de algumas empresas de seguros, 

em sede de regularização de sinistros, de que o recibo de quitação seja assinado pelo credor 

antes do pagamento efectivo das importâncias devidas, importa atender ao disposto no artigo 

787.º do Código Civil.

Nos termos do referido preceito, parece legítimo o credor recusar a assinatura do recibo de 

quitação antes de receber a indemnização que lhe é devida. Aliás, se o não fi zer poderá incorrer 

no risco de inversão do ónus da prova, ou seja, poderá ter de vir a fazer contraprova daquilo que 

resulta do documento em apreço, designadamente de que ainda não recebeu a prestação que 

lhe é devida. 
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Pelo que, ao invés da prática de exigência de recibo de quitação assinado pelo credor antes 

do efectivo recebimento da indemnização, parece preferível a adopção de certas soluções que 

garantam o mesmo nível de protecção do devedor. 

Para o efeito, o segurador pode, designadamente: i) efectuar directamente o pagamento ao 

credor ou endereçar-lhe um qualquer meio de pagamento (por exemplo, cheque ou vale postal), 

solicitando, simultaneamente, o recibo de quitação e ii) viabilizar o pagamento nos balcões de 

atendimento que se encontrem mais próximos do domicílio do credor, ao invés de apenas o 

facultar nas respectivas sedes, o que muitas vezes implica custos e transtornos adicionais que 

este não deve ter de suportar para receber a indemnização que lhe é devida. 

Relativamente à exigência de reconhecimento notarial da assinatura do credor sempre que o 

valor a receber exceda um determinado montante, faz-se notar que o número 1 do artigo 787.º do 

Código Civil apenas prevê essa possibilidade quando haja um interesse legítimo do devedor que o 

sustente, o que não sucederá quando a empresa de seguros dispõe de outros meios susceptíveis 

de fazer prova do pagamento, como será o caso da utilização de cheque, transferência bancária 

ou outro, que, juntamente com o recibo de quitação assinado sem reconhecimento notarial, 

permitirá fazer facilmente a prova do cumprimento da obrigação. 

Pagamento da indemnização devida por força de um contrato de seguro quando 

o veículo sinistrado esteja cedido por meio de um contrato de locação fi nanceira

Relativamente à obrigação de indemnizar que tenha origem num contrato de seguro de 

responsabilidade civil, obrigatório ou facultativo, por um sinistro da responsabilidade de um 

terceiro estranho ao contrato de seguro e ao de locação fi nanceira, a empresa de seguros deve 

liquidar, directa e exclusivamente, a quantia indemnizatória ao titular do interesse lesado, o 

locador, em virtude de a perda do veículo locado afectar o património do seu proprietário. 

Questão diferente é a da fi xação do valor da indemnização, visto que é o locatário que corre o risco 

de perda ou deterioração do veículo locado, daí resultando que aquela quantia está destinada à 

liquidação das suas obrigações (as prestações vincendas e valor residual). Nessa medida, dever-

-se-á reconhecer um legítimo interesse do locatário na relação material controvertida, por não lhe 

ser indiferente o quantitativo que venha a ver estabelecido. 

Já quando a prestação do segurador decorra de uma garantia do ramo «veículos terrestres», 

comummente designada por danos próprios, contratada com vista ao cumprimento da 

alínea j) do número 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de Junho, que regula o 

regime jurídico do contrato de locação fi nanceira, correspondente à obrigação do locatário em 

efectuar o seguro do bem locado, o procedimento deve, essencialmente, atender ao teor da 

apólice, em respeito à natureza formal do contrato de seguro.

Deste modo, uma vez celebrado o contrato de seguro pelo locatário, mas do qual este não faça 

constar o locador como benefi ciário, nem tão-pouco dele seja interveniente como segurado ou 

tomador do seguro, pode o locatário reclamar directamente do operador a indemnização devida, 

considerando-se, nestes casos, como legítima a emissão do cheque tendente ao pagamento da 

indemnização à sua ordem. 
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No entanto, quando o locador seja parte do contrato de seguro, o que normalmente sucede na 

qualidade de tomador, impõe-se que a empresa de seguros emita o cheque que visa a satisfação 

da prestação contratual, directa e exclusivamente, à sua ordem, sem que, com isso, se verifi que 

qualquer inobservância das regras específi cas da actividade seguradora.

Nesta sede, é igualmente válida a conclusão constante do segundo parágrafo.

Por último, considerando a propriedade económica do locatário, em princípio, é a este devida, e 

não ao locador, a eventual indemnização por privação do uso do veículo locado. 

Prazos médios, cálculo e disponibilização no âmbito do regime de regularização 

de sinistros do seguro automóvel

Por força do número 9 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, os seguradores 

devem ter calculados os tempos médios de regularização de sinistros por forma a poderem 

disponibilizar estes dados.

Sendo relevante que o mercado possua um critério uniforme para o apuramento daquela 

informação, entendemos que poderá ser utilizada a seguinte parametrização: 

A empresa de seguros deve disponibilizar uma tabela que inclua os prazos médios cumpridos 

nos processos de regularização de sinistros referentes a cada um dos prazos previstos nos artigos 

36.º (danos materiais) e 37.º (danos corporais) e no número 1 do artigo 43.º (pagamento da 

indemnização), quer em termos agregados, quer discriminando os casos de responsabilidade 

civil perante terceiros lesados, quer as situações de danos próprios.

Esta informação deverá ser objecto de actualização anual, até ao fi nal do mês de Janeiro seguinte, 

e ser divulgada no sítio do operador ou em sítio institucional de grupo empresarial do qual faça 

parte.

Regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel (1) 

O número 1 do artigo 20.º-J do Decreto-Lei n.º 83/2006, de 5 de Maio, estabelece que “verifi cando-se 

a imobilização do veículo sinistrado, o lesado tem direito a um veículo de substituição de características 

semelhantes a partir da data em que a empresa de seguros assuma a responsabilidade exclusiva pelo 

ressarcimento dos danos resultantes do acidente, nos termos previstos nos artigos anteriores”.

Existem situações em que os seguradores cumprem esta obrigação com o recurso a terceiros, 

designadamente empresas de rent-a-car, tendo o ISP tomado conhecimento de que algumas 

destas empresas exigem a prestação de cauções, em dinheiro ou pela apresentação e registo 

de cartões de crédito, para assegurar o ressarcimento de eventuais danos causados no veículo 

locado, no momento em que este é disponibilizado aos lesados, sem que sejam dadas outras 

opções que lhes permitam a satisfação do direito ao veículo de substituição.

Dado o exposto, e considerando que o contrato de aluguer, cujo regime jurídico vem previsto 

nos artigos 1022.º e seguintes do Código Civil, é estabelecido entre a empresa de rent-a-car e a 

empresa de seguros, numa relação jurídica em que o lesado não pode interferir ou negociar os 
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respectivos termos, deve este operador assegurar-se de que, nestes casos, existem condições 

efectivas para a disponibilização de uma viatura com cobertura igual ao seguro existente para o 

veículo imobilizado, sem outros custos para o lesado, como sendo as cauções supra-enunciadas 

que, dado o contrato subjacente, se entende serem apenas exigíveis aos seguradores.

Regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel (2)

Nos termos da Lei, a participação do sinistro em impresso próprio não pode ser sempre exigida 

pelas empresas de seguros, conforme resulta do número 1 do artigo 20.º-E do Decreto-Lei 

n.º 522/85, de 31 de Dezembro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 5 de Maio, visto ser 

admissível “qualquer outro meio de comunicação que possa ser utilizado sem a presença física e 

simultânea das partes, desde que dela fi que registo escrito ou gravado”. 

O número 2 do artigo 2.º da Norma Regulamentar n.º 13/2006-R, de 5 de Dezembro, apenas 

admite uma exigência absoluta relativamente às informações consideradas necessárias para uma 

correcta gestão da regularização do sinistro, tendo em conta a situação concreta e a própria 

posição do participante face ao sinistro.

Deve-se pois concluir que o comportamento dos seguradores em matéria de exigência de 

informações sobre um sinistro está sobretudo sujeito às regras da boa fé, muito mais do que ao 

cumprimento cego de mecanismos formais de participação de sinistros.

Regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel (3)

No âmbito da vigência do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro, aditado pelo Decreto-Lei 

n.º 83/2006, de 3 de Maio, o número 2 do artigo 2.º da Norma Regulamentar n.º 13/2006-R, de 

5 de Dezembro, dispunha que o accionar do regime de regularização de sinistros dependia de 

as informações prestadas pelo participante do sinistro à empresa de seguros serem completas e 

exactas.

A exactidão dizia respeito à veracidade e clareza da informação, ao passo que, por informações 

completas, dever-se-ia entender todas aquelas que permitiam ao operador (i) abrir o processo de 

sinistro, (ii) aferir do enquadramento no âmbito do Capítulo II-A, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 

83/2006, e, verifi cado esse, (iii) iniciar a regularização daquele.

Subjacente a este entendimento encontra-se um critério de razoabilidade, isto é, do que é 

aceitável exigir a um cidadão comum, face às circunstâncias concretas de intervenção num 

acidente de viação, sem se descurar a informação indispensável para que as empresas de seguros 

possam realizar o enquadramento legal e iniciar a regularização do sinistro.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, e da Norma Regulamentar 

n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro, que vieram revogar o quadro legal e regulamentar supra- 

-mencionado, o regime da participação do sinistro foi objecto de alterações. Não obstante, a 

mesma interpretação permanece actual, face à continuação da exigência do preenchimento de 

impresso próprio da empresa de seguros e do respectivo anexo.

Com efeito, independentemente da forma da participação, deve continuar a ser entendida como 

sufi ciente a informação relativa à identifi cação do acidente, das suas partes e das suas principais 

circunstâncias, de acordo com os dados de que o participante disponha, que possibilitem uma 

correcta regularização do sinistro. 
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Refi ra-se que, ainda que seja omitido algum facto, esta circunstância não impede o imediato 

enquadramento do sinistro no regime do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto e respectiva 

abertura do processo, podendo sempre o segurador justifi car qualquer eventual atraso na 

regularização mediante a apresentação de informações adicionais, de acordo com as Instruções 

Informáticas aprovadas em anexo à Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro.

Obrigação de envio da folha de retribuições no âmbito do seguro de acidentes de 

trabalho para trabalhadores por conta de outrem 

O número 1 da Condição Especial 01 da Apólice Uniforme do Seguro de Acidentes de Trabalho 

para Trabalhadores por Conta de Outrem estabelece o âmbito contratual dos seguros a prémio 

variável, contemplando os trabalhadores da unidade produtiva identifi cada nas condições 

particulares, de acordo com as folhas de retribuições periodicamente enviadas ao segurador. É a 

folha de retribuições, e não qualquer outro documento ou declaração, que delimita o alcance da 

responsabilidade infortunística transferida. 

A não inserção de um trabalhador nessa folha, ou a inclusão tardia do mesmo, provoca a sua 

não cobertura, sem que haja qualquer repercussão na validade do contrato ou no quantum do 

prémio. 

Distinta é a situação da recepção tardia pela empresa de seguros da folha de retribuições 

respeitante a todo o pessoal, por incumprimento por parte do tomador do seguro da obrigação 

de envio. Com efeito, este facto não afasta os trabalhadores do âmbito contratual, antes concede 

ao operador a possibilidade de resolver o contrato e de cobrar um prémio não estornável 

equivalente a 30% do prémio provisório anual, podendo ainda exigir o complemento do prémio 

que se apurar ser devido em função das retribuições que realmente deviam ter sido declaradas 

(número 4 da Condição Especial 01 da Apólice Uniforme do Seguro de Acidentes de Trabalho 

para Trabalhadores por Conta de Outrem).

Seguro constituído em garantia 

No seguro dado em garantia (por exemplo, pelo mutuário, para garantia das suas obrigações 

sobre um empréstimo bancário para compra de casa), entendeu-se que, do ordenamento 

jurídico anterior ao regime jurídico do contrato de seguro (aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 72/2008, de 16 Abril), decorre o que veio a constar claramente do artigo 97.º deste diploma, 

i.e., a impossibilidade de o credor (o mutuante, no exemplo dado) se opor à denúncia do contrato 

por parte do tomador do seguro (o mutuário), caso o mesmo fosse substituído por outro seguro 

que não reduzisse a garantia prestada ao credor pelo contrato denunciado.

No caso que levou o ISP a emitir um tal entendimento, uma cláusula do contrato de seguro 

dado em garantia sujeitava a denúncia pelo tomador do seguro à não oposição do credor que 

pertencia ao mesmo grupo económico do segurador – pelo que se entendeu afi nal que, em 

rigor, retirava ao tomador do seguro o direito à denúncia, donde a sua nulidade, por aplicação 

(quanto mais não fosse, extensiva) do previsto na alínea j) do artigo 18.º ex vi artigo 20.º, do regime 

das cláusulas contratuais gerais (Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro; não só do todo deste 

diploma, como ainda do corpo dos seus artigos 18.º, 19.º, 21.º e 22.º, resulta o carácter não fechado 

dos elencos previstos nestes artigos, donde especialmente legitimando a interpretação extensiva 

(para quem entenda que não é possível uma subsunção directa mesmo) que se efectua. Aliás, o 

valor subjacente ao previsto no número 6 do artigo 9.º da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 

24/96, de 31 de Julho) milita em sentido semelhante.
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Exercício do direito de livre resolução (1) 

A exigência da empresa de seguros de que a livre resolução do contrato de seguro à distância 

tenha que ser feita por carta registada com aviso de recepção viola as disposições legais 

existentes sobre a matéria.

O número 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, prevê que “a livre resolução 

deve ser notifi cada ao prestador por meio susceptível de prova e de acordo com as instruções prestadas 

nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 15.º”.

Ou seja, a notifi cação deve ser enviada para o endereço indicado pelo segurador, no âmbito dos 

seus deveres de informação, geográfi co ou electrónico. 

Retira-se da conjugação destes dois preceitos que a notifi cação da livre resolução pode ser feita 

por qualquer meio de prova, inclusive para o endereço de correio electrónico indicado pela 

empresa.

A reforçar esta ideia, dispõe o número 2 do artigo 21.º que a notifi cação pode ser feita em suporte 

de papel ou qualquer outro meio duradouro disponível e acessível ao destinatário. 

Não parece, assim, de admitir que o exercício do direito de livre resolução tenha de ser concretizado 

através de carta registada.

Exercício do direito de livre resolução (2)

Nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, aplicável à informação 

pré-contratual e aos contratos relativos a serviços fi nanceiros prestados a consumidores através 

de meios de comunicação à distância, a livre resolução deve ser notifi cada ao prestador por meio 

susceptível de prova.

Tal preceito não limita o exercício do direito de livre resolução a nenhum modo de notifi cação 

em especial, desde que seja utilizado um meio susceptível de prova. Por conseguinte, a cláusula 

contratual que imponha a utilização de correio registado para a notifi cação em apreço colide 

com o normativo supra-referido, visto não ser o único meio susceptível de prova, afastando-se 

injustifi cadamente outros meios passíveis de serem utilizados. 

Neste âmbito, importa considerar o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, o qual 

prescreve a irrenunciabilidade do regime por esse diploma consagrado, cabendo ainda atender 

ao quadro legal das cláusulas contratuais gerais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de 

Outubro, com a última alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 249/99, de 7 de Julho, que tem 

por proibidas, consoante o quadro legal padronizado, as cláusulas contratuais gerais que exijam, 

para a prática de actos na vigência do contrato, formalidades que a lei não prevê ou vinculem as 

partes a comportamento supérfl uos, para o exercício dos seus direitos contratuais [alínea o) do 

número 1 do artigo 22.º].
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Livro de reclamações (1)

No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, pode ler-se que o seu principal 

objectivo consiste na disponibilização do livro de reclamações por todos os fornecedores de 

bens e prestadores de serviços que tenham contacto com o público, proporcionando-se a 

possibilidade de se reclamar no local onde ocorreu o confl ito. Daqui se depreende a preocupação 

do legislador em deixar inequívoca a obrigatoriedade de disponibilizar o livro de reclamações 

apenas nos casos em que há um efectivo atendimento ao público, pois só nestes, pela própria 

natureza das coisas, se manifesta a necessidade de assegurar uma forma expedita o uso do seus 

direitos no próprio local onde aconteceu o incidente.

Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, que estabelece o regime jurídico aplicável 

à prestação de serviços fi nanceiros à distância, também conduz àquela interpretação.

Assim se conclui que o ordenamento jurídico português não consagra nenhuma norma que 

imponha o dever de possuir e disponibilizar o livro de reclamações às empresas de seguros que 

não tenham balcões de atendimento ao público, exercendo a sua actividade apenas à distância.

Livro de reclamações (2)

Nos termos do número 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, após o preenchimento da folha de 

reclamação, o fornecedor do bem, o prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento 

tem a obrigação de entregar o duplicado da reclamação ao utente. 

Nos casos em que o utente não pretenda levar o duplicado supra-indicado, entende-se que este 

não deve ser destruído, antes permanecer no livro de reclamações, para a eventualidade daquele 

o pretender obter posteriormente. 
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Análise da Evolução das Reclamações

4.1. Enquadramento

No quadro das competências atribuídas ao ISP inclui-se a análise e emissão de pareceres “sobre 

pedidos de informação e reclamações, apresentados por particulares e organismos ofi ciais, não 

resolvidos noutras instâncias, relativamente ao exercício da actividade seguradora, de mediação de 

seguros e de fundos de pensões” [alínea g) do artigo 16.º do Estatuto do ISP aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 289/2001, de 13 de Novembro].

Assim, o ISP recebe reclamações referentes à actuação das entidades sob sua supervisão, 

nomeadamente, as empresas de seguros, os mediadores de seguros e as sociedades gestoras 

de fundos de pensões. As reclamações são recepcionadas através de duas vias distintas: (i) 

apresentadas directamente pelos interessados junto desta autoridade de supervisão e (ii) 

através do Livro de Reclamações disponibilizado pelos diferentes operadores nos respectivos 

estabelecimentos onde efectuam atendimento ao público.

Desde 2006 – ano em que entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro 

(diploma que tornou obrigatória a existência e disponibilização do Livro de Reclamações) –, 

o número global das reclamações recebidas no Instituto tem vindo a registar um acréscimo 

signifi cativo (Quadro 4.1 e Gráfi co 4.1).

Quadro 4.1  Evolução das reclamações apresentadas ao ISP (2005-2008)

Ano
Recebidas 

via Livro de 

Reclamações

Recebidas 

directamente 

no ISP

Total Geral

2005 _ 1.421 1.421

2006 1.252 1.933 3.185

2007 1.721 2.895 4.616

2008 1.935 3.312 5.247

Gráfico 4.1  Evolução das reclamações apresentadas ao ISP (2005-2008)
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4.2. Gestão de reclamações pelo ISP

Para os efeitos previstos na alínea g) do artigo 16.º do respectivo Estatuto, o ISP entende por 

“reclamação” qualquer manifestação de discordância em relação à posição assumida por um 

operador ou de insatisfação em relação aos serviços prestados por este, bem como qualquer 

alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, 

benefi ciários ou terceiros lesados.

O modelo de gestão das reclamações recebidas foi estruturado no sentido de permitir responder, 

de forma atempada e adequada, às expectativas dos diferentes intervenientes e, bem assim, 

recolher e analisar a informação sobre a conduta dos operadores, de modo a viabilizar a avaliação 

da sua conformidade face ao quadro legal e regulamentar em vigor. 

Atendendo ao modelo adoptado pelo ISP para a gestão de reclamações recepcionadas – que 

visa assegurar a participação de todos os intervenientes envolvidos e a qualidade e diligência na 

gestão de processos –, foi defi nido, como objectivo interno, um prazo médio de 28 dias para o 

respectivo tratamento. 

No âmbito dos procedimentos instituídos, todas as reclamações, independentemente da sua 

proveniência, são sujeitas a uma análise prévia efectuada por um colaborador com formação 

jurídica. Sendo classifi cado um processo como reclamação contra um operador, este último 

é, em regra, contactado no sentido de ser auscultado sobre a situação em apreço. A entidade 

supervisionada pronuncia-se sobre o teor da reclamação, competindo ao ISP a ponderação das 

diligências consideradas ajustadas ao caso concreto.

Da análise realizada pelo ISP pode resultar uma das seguintes situações: 

a) Não existem indícios de desconformidade face ao regime jurídico em vigor, sendo o 

reclamante informado sobre o desfecho do processo;

b) Constata-se que a matéria objecto da reclamação é susceptível de ser resolvida por 

acordo entre as partes, procurando o ISP prestar o seu contributo no sentido de facilitar a 

convergência dos interesses em presença. Não sendo alcançado um acordo, o reclamante 

é informado sobre o enquadramento legal e regulamentar aplicável, bem como sobre 

os mecanismos alternativos de resolução extrajudicial de litígios e tribunais judiciais 

competentes para decidir e vincular as partes;

c) Existem indícios de desconformidade relativamente a preceitos legais ou regulamentares 

aplicáveis, aprofundando o ISP o exame da situação em apreço. Findo este processo, 

podem ser adoptados em relação à entidade supervisionada, os seguintes procedimentos: 

(i) advertência, (ii) recomendação, (iii) ou contra-ordenação (cfr. Capítulo 2 A Actividade de 

Supervisão da Conduta de Mercado).

Neste contexto, é de ressaltar que, durante o ano de 2008, foram identifi cadas 94 situações 

que indiciavam condutas irregulares e que se reconduzem à alínea c) do parágrafo anterior. No 

quadro da actuação do ISP e, em especial, no âmbito da ponderação da eventual instauração 

de processos de contra-ordenação, destaque-se que, neste período, foram analisados 30 casos 

(7 dos quais transitados do ano anterior). Destes, foram efectivamente instaurados 26 processos 

de contra-ordenação, relativos a reclamações apresentadas mediante a utilização do Livro de 

Reclamações. 
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Por outro lado, analisada a reclamação, pode também concluir-se que a matéria que lhe deu 

origem é enquadrável na competência de outras entidades. Com efeito, quando estejam em 

causa reclamações referentes ao sector fi nanceiro, estas são objecto de reencaminhamento 

entre as autoridades de supervisão (Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários e ISP), atendendo às respectivas atribuições. Esta articulação encontra-se prevista, 

designadamente, em memorandos de entendimento entre estas celebrados. 

4.3. Análise das reclamações recepcionadas 

4.3.1. Apresentação de dados estatísticos e respectiva apreciação

Em 2008, o ISP recebeu um total de 5.247 reclamações, o que representou um crescimento de 14% 

face ao ano anterior. O Quadro 4.2 inclui o número de reclamações recepcionadas mensalmente 

ao longo dos últimos 2 anos, segundo a via através da qual foram apresentadas ao Instituto, 

nomeadamente através do Livro de Reclamações ou directamente junto desta autoridade de 

supervisão.

Quadro 4.2  Distribuição mensal das reclamações recebidas (2007-2008)

Mês

2007 2008

Livro de 

Reclamações

Reclamações 

recebidas

directamente 

no ISP

Total
Livro de 

Reclamações

Reclamações 

recebidas

directamente 

no ISP

Total

Janeiro 135 206 341 242 343 585

Fevereiro 116 196 312 96 357 453

Março 167 246 413 100 291 391

Abril 151 216 367 311 379 690

Maio 145 262 407 163 215 378

Junho 157 276 433 119 237 356

Julho 120 229 349 196 336 532

Agosto 191 303 494 147 198 345

Setembro 121 211 332 152 217 369

Outubro 130 235 365 162 257 419

Novembro 180 320 500 141 267 408

Dezembro 108 195 303 106 215 321

Total Geral 1721 2895 4616 1935 3312 5247
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Os Quadros 4.3 a 4.5 ilustram a distribuição das reclamações por ramos, em valores absolutos e 

em valores relativos (ponderada pelo montante de prémios auferido e em proporção ao número 

de veículos seguros, número de apólices e número de pessoas seguras).

No que concerne aos Quadros 4.3 e 4.4, e para além das categorias Ramo Vida e Ramos Não vida, 

é também de referir o item residual Não enquadráveis, no qual se inserem as reclamações que não 

são passíveis de recondução às categorias anteriormente indicadas. Mencionem-se, por exemplo, 

as que respeitam a aspectos que reportam a fase anterior à da efectiva contratação de seguros 

(nomeadamente, morosidade ou qualidade do atendimento) ou aquelas em que não foi prestada 

informação sobre o ramo onde se integram (o que, porém, não inviabilizou a respectiva gestão).

Quadro 4.3  Distribuição das reclamações por ramos, em valores absolutos e percentuais 

N.º %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ramo Vida 305 547 841 9,58% 11,85% 16,03%

Ramos

Não Vida

Automóvel 1.961 2.672 2.640 61,57% 57,89% 50,31%

Incêndio/ Multirriscos 204 377 420 6,41% 8,17% 8,00%

Acidentes 174 240 367 5,46% 5,20% 6,99%

Doença 172 248 331 5,40% 5,37% 6,31%

RC Geral 59 93 93 1,85% 2,01% 1,77%

Não enquadráveis 310 439 555 9,73% 9,51% 10,58%

Total Geral 3.185 4.616 5.247 100,00% 100,00% 100,00%

Relativamente à distribuição de reclamações por ramos, verifi ca-se que, em 2008, 

aproximadamente metade relaciona-se com o ramo automóvel, seguindo-se as relativas ao 

Ramo Vida, com cerca de 16% do total e, fi nalmente, as referentes aos seguros tradicionalmente 

comercializados sob a designação Incêndio/Multirriscos e os seguros classifi cados como 

Acidentes e Doença. Por outro lado, através da comparação dos valores e percentagens relativos 

às reclamações apresentadas por ramos (2006-2008) e desconsiderando, para este efeito, o item 

residual Não enquadráveis, constata-se que a tendência se manteve inalterada nos três anos em 

referência.

Quadro 4.4  Distribuição e variação das reclamações por ramos, em valores relativos (prémios)

Número de reclamações por cada 

cem milhões de euros em prémios

Variação

(em %)

2006 2007 2008

2007

VS

2006

2008

VS

2007

Ramo Vida 3 6 8 67,71% 30,81%

Ramos 

Não Vida

Automóvel 98 137 146 40,39% 6,16%

Incêndio/ Multirriscos 30 53 57 79,71% 7,37%

Acidentes 18 26 40 39,61% 55,85%

Doença 42 56 69 33,72% 21,73%

RC Geral 61 86 85 41,80% -0,91%

Não enquadráveis 140 176 202 25,57% 14,72%

Total Geral 24 34 34 38,31% 1,91%
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A leitura do Quadro 4.4. permite genericamente registar um aumento no número de reclamações 

por cada cem milhões de euros em prémios nos ramos em análise. 

O quadro seguinte procura ilustrar, nos anos de 2007 e 2008, a distribuição do número total de 

reclamações por ramo (Automóvel, Incêndio/Multirriscos, Doença, Acidentes e Vida) em proporção, 

conforme aplicável, do número de veículos seguros, do número de apólices contratadas e do 

número de pessoas seguras.

Quadro 4.5  Distribuição das reclamações por ramos (em proporção do número de veículos seguros, de apólices e de 

pessoas seguras)

N.º

2007 2008

Automóvel

N.º de veículos seguros 6.319.498 6.638.300

N.º de reclamações 2.672 2.640

N.º de reclamações por cada 

cem mil veículos seguros 42 40

Incêndio/ Multirriscos

N.º de apólices 3.768.127 3.617.634

N.º de reclamações 377 420

N.º de reclamações por cada 

cem mil apólices 10 12

Doença

N.º de pessoas seguras 1.897.640 1.941.095

N.º de reclamações 248 331

N.º de reclamações por cada 

cem mil pessoas seguras 13 17

Acidentes

N.º de apólices (1) 1.479.210 1.616.461

N.º de reclamações 240 367

N.º de reclamações por cada 

cem mil apólices 16 23

Vida

N.º de apólices (2) 4.103.170 4.409.383

N.º de reclamações 547 841

N.º de reclamações por cada 

cem mil apólices 13 19

 (1) Inclui apólices de Acidentes Pessoais e Acidentes de Trabalho

(2) Não inclui contratos de operações de capitalização

Após análise do quadro anterior, e em comparação com os valores apresentados nos Quadros 

4.3. e 4.4., cumpre salientar que o número de reclamações recebidas, quando ponderadas, 

respectivamente, por número de veículos seguros, número de apólices ou número de pessoas 

seguras, é relativamente reduzido. 

Por seu turno, conforme referido anteriormente, o número de reclamações relativas ao ramo 

automóvel mantém-se o mais elevado no universo dos ramos analisados. Este facto pode, 

parcialmente, ser justifi cado pela circunstância de corresponder a um seguro de massa com 

maior frequência de sinistralidade.
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Gráfico 4.2  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros)

 Empresas de seguros do ramo Vida com volume de prémios superior a um milhão de euros e o número 

de reclamações mensais, em média, superior a um.
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Gráfico 4.3  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) 

 Empresas de seguros do ramo Vida com volume de prémios inferior a um milhão de euros e/ou o número 

de reclamações mensais, em média,  inferior a um.
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Gráfico 4.4  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros)

 Empresas de seguros dos ramos Não Vida com volume de prémios superior a um milhão de euros e o 

número de reclamações mensais, em média, superior a um.
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Gráfico 4.5  Rácio de reclamações por prémios (em milhões de euros) 

 Empresas de seguros do ramos Não Vida com volume de prémios inferior a um milhão de euros e/ou o 

número de reclamações mensais, em média, inferior a um.
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Os gráfi cos anteriores ilustram a distribuição do rácio de reclamações por volume de prémios. 

Da respectiva leitura é de assinalar que, apesar da maior parte das empresas de seguros, em 

ambos os ramos, apresentar um rácio de reclamações por volume de prémios inferior à média, 

um pequeno número de empresas apresenta rácios que se desviam signifi cativamente da média. 

Este desvio revela-se mais expressivo no âmbito dos ramos Não Vida.
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Por seu turno, o gráfi co seguinte permite observar a evolução registada, ao longo dos 

últimos 2 anos, quanto às matérias que, com maior frequência, originam reclamações. Deste 

modo, destacam-se a denúncia de Procedimentos Considerados Incorrectos, a Morosidade 

e o Incumprimento Contratual, no contexto do relacionamento dos operadores com os 

consumidores. 

Gráfico 4.6  Distribuição das reclamações por matéria objecto de reclamação (2007-2008)
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O gráfi co seguinte visa representar o sentido da conclusão dos processos relativos a reclamações 

por parte do operador (designadamente, Fechado Favorável ou Fechado Desfavorável, em relação 

à pretensão do reclamante), por referência ao período 2006-2008, quando exista intervenção do ISP.

Gráfico 4.7  Desfecho dos processos de reclamação após intervenção do ISP (2006-2008)
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Quando se avalia o resultado da intervenção do ISP na esfera concreta da relação de interesses 

que subjaz a cada uma das reclamações recebidas, verifi camos que em cerca de 60% dos casos 

os operadores responderam favoravelmente à pretensão do reclamante. 
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4.3.2. Conclusões

Conforme se pode extrair da análise conjunta dos elementos incluídos nos quadros e gráfi cos que 

integram o presente capítulo, o número de reclamações apresentadas junto do ISP nos períodos 

em apreço tem vindo a sofrer um acréscimo. Em particular, destaque-se que esta tendência 

decorre, em parte, da disponibilização de um instrumento (o Livro de Reclamações) que contribuiu 

para agilizar os procedimentos vigentes no âmbito de apresentação de reclamações por parte 

dos consumidores de seguros relativamente aos serviços prestados pelos operadores.

Por outro lado, é de ressaltar outra variável que poderá explicar o crescimento das reclamações 

nos últimos anos e que corresponde à maior consciencialização dos consumidores quanto 

aos direitos que lhes assistem (designadamente, ao nível da qualidade do serviço prestado) e 

respectivas vias de efectivação.  

Adicionalmente, é de destacar, em ambos os ramos, e no que respeita ao rácio de reclamações 

por prémios, uma distribuição bastante distinta das empresas de seguros. De facto, constata-se 

existirem empresas de seguros cujos rácios de reclamações se desviam signifi cativamente da 

média. De assinalar, contudo, que a maioria das empresas de seguros apresenta um rácio de 

reclamações por volume de prémios inferior à média.

A título complementar, refi ra-se que o ISP tem, no âmbito das suas atribuições, procurado 

criar e desenvolver as estruturas e condições que facilitam a apresentação e a gestão de 

reclamações. Por exemplo, cite-se a existência de uma área especifi camente dedicada ao “Apoio 

ao consumidor” no sítio da Internet do ISP, na qual se inclui um formulário próprio para registo 

de reclamações pelos consumidores. 

Quando analisada a distribuição das reclamações recepcionadas pelo ISP por ramos, nos períodos 

em referência, verifi ca-se que o automóvel corresponde àquele em que o número de reclamações 

é mais elevado. Com efeito, integram este ramo seguros designados por “seguros de massa”, que, 

pela sua natureza, originam elevados níveis de contratação.

Não obstante, conforme se assinalou supra, se atendermos à distribuição do número total de 

reclamações por ramos, em proporção ao número de veículos seguros, de apólices contratadas 

e de pessoas seguras (quando aplicável), conclui-se que, globalmente, o valor relativo de 

reclamações é consideravelmente reduzido.

No que concerne ao desfecho dos processos referentes a reclamações, é de registar que, nos 

períodos em referência, a maioria é encerrada em sentido favorável à pretensão do reclamante. 

4.4. Exemplos de reclamações e respectiva apreciação

Com o intuito de destacar algumas matérias que são, com frequência, objecto de reclamação por 

parte dos consumidores, apresenta-se, em seguida, um conjunto de exemplos, seleccionados 

atendendo à sua relevância prática.
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4.4.1. Seguro de responsabilidade civil automóvel

Exemplo 1

O lesado de um sinistro automóvel reclama por não lhe ter sido atribuído um 

veículo de substituição logo após a ocorrência do acidente.

Apreciação

O número 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto 

(Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel) 

prevê que, perante a imobilização de veículo sinistrado, o lesado tem direito 

a um veículo de substituição a partir da data em que a empresa de seguros 

assuma a responsabilidade exclusiva pelo ressarcimento dos danos resultantes 

do acidente. Assim, nos termos do regime jurídico em vigor, o segurador não 

é obrigado a disponibilizar veículo de substituição em período anterior à 

respectiva assunção de responsabilidade.

No entanto, na medida em que se procura assegurar a reconstituição da 

situação existente caso não tivesse ocorrido o acidente, assiste ao lesado o 

direito de ser indemnizado no excesso de despesas em que incorreu com 

transporte, resultantes da imobilização do veículo e durante o período em 

que não dispôs de veículo de substituição (número 5 do artigo 42.º do referido 

Decreto-Lei).

Exemplo 2

O lesado de um sinistro automóvel reclama pelo facto de o seu veículo não ter sido 

reparado no prazo de 3 meses após a ocorrência do sinistro. 

Apreciação

O artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, fi xa vários 

prazos a observar pela empresa de seguros na regularização de um sinistro 

automóvel, entre os quais, o primeiro contacto com o lesado, segurado ou 

tomador do seguro para efeitos de (i) marcação de peritagem ao veículo; (ii) 

conclusão da peritagem; (iii) disponibilização dos respectivos relatórios ou 

(iv) comunicação da eventual assunção de responsabilidade. Neste contexto, 

para a comunicação da assunção da responsabilidade, determina-se um prazo 

global de 32 dias úteis contados a partir da data da participação.
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Exemplo 3

O lesado discorda do facto de o segurador ter considerado que o seu veículo 

se enquadra em situação de perda total, bem como do valor de indemnização 

proposto.

Apreciação

O artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, defi ne como 

critério para a aferição da perda total o valor de reparação dos danos sofridos, 

adicionado ao valor do salvado, ultrapassar 100% ou 120% do valor venal do 

veículo (valor de substituição no momento anterior ao acidente), consoante 

se trate, respectivamente, de um veículo com menos ou mais de dois anos. 

Este regime não prejudica, no entanto, a possibilidade das partes acordarem 

em sentido diferente. 

4.4.2. Pagamento de prémios

Exemplo 4

O tomador de seguro reclama pelo facto de ter tentado pagar o seguro dois dias 

depois do prazo de vencimento e o operador não ter aceite a manutenção daquele 

contrato, propondo-lhe um novo.

Apreciação

Nos termos do artigo 61.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, “a falta de pagamento 

do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data do vencimento, determina 

a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração”. Esta 

consequência aplica-se, igualmente, se não for efectuado o pagamento de 

fracção subsequente do prémio.

No entanto, nos termos do artigo 68.º do mesmo diploma, esta disposição não 

se aplica aos “seguros e operações regulados no capítulo respeitante ao seguro de 

vida, aos seguros de colheitas e pecuário, aos seguros mútuos em que o prémio 

seja pago com o produto de receitas e aos seguros de cobertura de grandes riscos, 

salvo na medida em que essa aplicação decorra de estipulação das partes e não 

se oponha à natureza do vínculo”.
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4.4.3. Seguro de incêndio/multirriscos

Exemplo 5

O tomador do seguro participa um sinistro relacionado com problemas de 

canalização à empresa de seguros, recusando esta a reparação ou indemnização 

invocando que o evento se encontra excluído das coberturas da apólice.

Apreciação

O seguro contra o risco de incêndio é obrigatório para os edifícios que se 

encontrem em regime de propriedade horizontal (“condomínios”), nos 

termos do número 1 do artigo 1429.º do Código Civil, sendo usualmente 

comercializado sob a designação de seguro multirriscos quando associado 

a outras coberturas.

Para efeitos de determinação do âmbito de cobertura, é necessário atender 

às condições contratuais, aos capitais seguros e às respectivas franquias, 

quando aplicáveis. Com efeito, a designação multirriscos não implica que 

todos os riscos relacionados com a habitação estejam cobertos no âmbito 

de determinado contrato de seguro, mas apenas aqueles que tenham sido 

efectivamente contratados entre o segurador e o tomador de seguro.

Exemplo 6

O reclamante pretende accionar o “seguro do condomínio” por considerar que 

ocorreram danos nas partes comuns do edifício que afectam a sua fracção. 

Contudo, o administrador do condomínio encaminhou-o para a empresa de 

seguros com quem o reclamante celebrou o contrato de seguro da respectiva 

fracção autónoma.

Apreciação

As situações de pluralidade de seguros são reguladas actualmente no artigo 

133.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 72/2008, de 16 de Abril. Este preceito legal estabelece que “quando um 

mesmo risco relativo ao mesmo interesse e por idêntico período esteja seguro 

por vários seguradores, o tomador do seguro ou o segurado deve informar 

dessa circunstância todos os seguradores, logo que tome conhecimento da sua 

verifi cação, bem como aquando da participação do sinistro”. 

Determina, ainda, que “o sinistro verifi cado no âmbito (desses) contratos é 

indemnizado por qualquer dos seguradores, à escolha do segurado, dentro 

dos limites da respectiva obrigação”, sendo o acerto a efectuar, acordado 

posteriormente entre os operadores, na proporção da quantia que cada uma 

teria de pagar se tivesse sido celebrado um único contrato de seguro. 
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4.4.4. Seguro de saúde

Exemplo 7

Um segurado pretende obter autorização para realizar intervenção cirúrgica, não 

sendo essa intervenção autorizada pelo segurador, com fundamento em pre-

existência da patologia.

Apreciação

Embora o artigo 216.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, disponha que “as doenças 

preexistentes, conhecidas da pessoa segura à data da realização do contrato, 

consideram-se abrangidas na cobertura convencionada pelo segurador, 

podendo ser excluídas por acordo em contrário, de modo genérico ou 

especificadamente”, prevê-se usualmente, nas condições contratuais, que 

as patologias preexistentes à data da celebração do contrato de seguro 

se encontram excluídas do mesmo, pelo menos durante um determinado 

período de tempo. De facto, trata-se de uma disposição supletiva pelo 

que, no âmbito da liberdade contratual, as partes podem ajustar as 

condições contratuais dentro dos limites legalmente estabelecidos.  

4.4.5. Seguro de acidentes pessoais

Exemplo 8

O reclamante sofreu um acidente no decurso da prática de esqui numa estância 

de férias de Inverno, no estrangeiro, do qual resultaram várias despesas, 

relativamente às quais foram posteriormente apresentados recibos à empresa de 

seguros com vista à obtenção do reembolso destas quantias, tendo esta recusado 

pagar despesas consideradas “não urgentes”.

Apreciação

No contrato de seguro encontram-se identifi cadas, com frequência, as 

despesas que apenas são reembolsáveis mediante pré-autorização, sendo 

usual a distinção entre o reembolso de pagamentos médicos “urgentes” sem 

recurso a pré-autorização e as demais situações, exclusivamente reembolsáveis 

quando previamente autorizadas. 
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4.4.6. Seguro de vida

Exemplo 9

O reclamante contratou um seguro com componente de capitalização, 

reclamando por, no momento do vencimento do contrato, o segurador não lhe 

ter comunicado esse facto e, em consequência, não o ter informado acerca das 

quantias a que este teria direito.

Apreciação

Nos termos do número 2 do artigo 186.º do Regime Jurídico do Contrato de 

Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, “a empresa de 

seguros deve informar o tomador do seguro acerca das quantias a que este tenha 

direito com a cessação do contrato, bem como das diligências ou documentos 

necessários para o seu recebimento”.

Em especial, em contratos de longa duração, o tomador de seguro poderá 

não ter sempre presente o momento exacto que corresponde(rá) à cessação 

de contrato que tenha celebrado. Deste modo, o integral cumprimento dos 

deveres de informação que recaem, neste domínio, sobre o operador traduz 

um comportamento diligente no contexto do seu relacionamento com os 

consumidores.

Situação semelhante decorre do regime consagrado no Decreto-Lei n.º 

384/2007, de 19 de Novembro, que visa proteger a posição do benefi ciário 

de contratos de seguro de vida, de acidentes pessoais e das operações de 

capitalização, em caso de morte.

Neste campo, impende sobre o segurador o dever de informar o benefi ciário, 

por escrito, da existência de contrato de seguro ou de operação de 

capitalização, da sua qualidade de benefi ciário e, bem assim, do seu direito 

às importâncias devidas no âmbito de contrato de seguro ou de operação de 

capitalização, sempre que esta tenha conhecimento da morte do segurado 

ou do subscritor. Esta obrigação deve ser cumprida no prazo de 30 dias após 

a data do conhecimento desse facto.
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A . Operacionalização das Comissões de Acompanhamento dos Planos de   

Pensões

1.  Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro33 (Decreto-Lei n.º 12/2006), instituiu a comissão de 

acompanhamento do plano de pensões (CAPP) no âmbito das estruturas de governação dos 

fundos de pensões. 

A CAPP desempenha funções consultivas e de acompanhamento da gestão, permitindo a 

participação de todos os interessados (associados, participantes e benefi ciários) na governação 

dos fundos de pensões.

As funções e regras de funcionamento da CAPP estão previstas no referido diploma e na Norma 

Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, do ISP34.

Após um ano de operacionalização efectiva das CAPP, afi gura-se oportuno proceder a uma 

avaliação da respectiva actividade e intervenção no âmbito da governação dos planos de 

pensões. 

Deste modo, o exercício em apreço, relativo à análise da implementação e do funcionamento das 

CAPP, contempla os seguintes aspectos, vertidos nos pontos 2 a 4 infra: 

i) Análise estatística das regras de composição e funcionamento das CAPP, realizada a 

partir da informação incluída nos contratos de gestão dos fundos de pensões fechados e 

nos contratos de adesão colectiva a fundos de pensões abertos;

ii) Perspectiva das entidades gestoras de fundos de pensões (EGFP), obtida no contexto 

das respostas a questionário especifi camente elaborado para o efeito;

iii) Perspectiva das CAPP, obtida das respostas a questionário especifi camente elaborado 

para o efeito.

Por fi m, no ponto 5 infra, sintetizam-se as principais conclusões quanto: (i) à composição e 

ao funcionamento das CAPP, com base no estudo de elementos de índole estatística e (ii) à 

ponderação dos resultados dos questionários dirigidos às EGFP e às CAPP. 

2. Análise estatística das regras de composição e funcionamento das 

comissões de acompanhamento dos planos de pensões

Nos termos do regime jurídico que regula a actividade dos fundos de pensões, para efeitos de 

implementação das CAPP, as respectivas regras de composição e funcionamento foram inscritas 

nos contratos de gestão dos fundos de pensões fechados35 e nos contratos de adesão colectiva 

a fundos de pensões abertos36.

33  Alterado pelos Decretos-Leis n.º 180/2007, de 9 de Maio e n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro.

34  Com as alterações que lhe foram subsequentemente introduzidas pelas Normas Regulamentares n.º 2/2008-R, de 31 de Janeiro e n.º 19/2008-R, de 23 de 

Dezembro.

35  Nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, considera-se que um fundo de pensões é fechado “quando 

disser respeito apenas a um associado ou, existindo vários associados, quando existir um vínculo de natureza empresarial, associativo, profi ssional ou social 

entre os mesmos e seja necessário o assentimento destes para a inclusão de novos associados no fundo.”

36  Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 12 /2006, de 20 de Janeiro, considera-se que um fundo de pensões é aberto “quando 

não se exigir a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao fundo, dependendo a adesão ao fundo unicamente de aceitação pela entidade 

gestora.”
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Metodologia

Com base nas cláusulas contratuais, procedeu-se a um levantamento estatístico das referidas 

regras de composição e funcionamento.

A recolha da informação foi efectuada a partir da base de dados global relativa aos fundos de 

pensões autorizados pelo ISP. Do universo de contratos em análise, foram excluídos os fundos 

de pensões que admitem exclusivamente adesões individuais (nomeadamente, fundos de 

pensões PPR e fundos de pensões PPA), os fundos de pensões fechados e as adesões colectivas 

a fundos de pensões abertos que se encontravam em processo de extinção, assim como alguns 

fundos ou adesões que, embora autorizados, se encontram ainda em fase inicial do processo de 

implementação. 

Pelos motivos expostos, os dados indicados quanto ao número de participantes e benefi ciários e 

ao montante dos activos fi nanceiros podem não coincidir com os valores mencionados noutras 

publicações do ISP.

Tendo em conta os objectivos defi nidos, esta análise centrou-se nos planos de pensões 

profi ssionais, isto é, planos criados por empresas/entidades em benefício dos seus 

colaboradores.

Com efeito, a metodologia utilizada baseou-se no estudo das CAPP por cada fundo de pensões 

fechado e cada adesão colectiva a fundos de pensões abertos. Em consequência da opção 

adoptada, resulta que, nos casos em que uma única CAPP assume responsabilidades sobre mais 

do que um fundo de pensões fechado ou adesão colectiva a fundos de pensões abertos (fundo/

adesão), a informação será idêntica em cada um dos correspondentes fundos ou adesões.

Os valores referentes a números de participantes e benefi ciários e montante de activos fi nanceiros 

dizem respeito a 31.12.2008.

2.1. Nível de cobertura das comissões de acompanhamento dos planos 

de pensões 

Tendo por base a metodologia acima descrita, o gráfi co A.1 apresenta a caracterização dos 

fundos de pensões fechados/adesões colectivas a fundos de pensões abertos (fundos/adesões) 

com CAPP constituída por tipo de plano de pensões que fi nancia: planos de benefício defi nido37, 

planos de contribuição defi nida38 ou misto quando abrange simultaneamente planos de benefício 

defi nido e planos de contribuição defi nida.

37  Os planos de pensões podem ser classifi cados com base no tipo de garantias estabelecidas. Para esse efeito e, nos termos da alínea a) do número 1 do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, consideram-se planos de benefício defi nido aqueles em que “os benefícios se encontram previamente 

defi nidos e as contribuições são calculadas de forma a garantir o pagamento daqueles benefícios.”

38  Nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, considera-se um plano de contribuição defi nida “quando 

as contribuições são previamente defi nidas e os benefícios são os determinados em função do montante das contribuições entregues e dos respectivos 

rendimentos acumulados.”
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Gráfico A.1 Caracterização dos fundos/adesões com CAPP constituída por tipo de planos de pensões

85 43 17
CAPP

constituídas
145

Benefício Definido Contribuição Definida Misto

Cobertura das CAPP em termos de número de participantes e benefi ciários e dos montantes de 

activos sob gestão

Em termos de número de participantes e benefi ciários, os fundos/adesões que têm CAPP 

constituída cobrem 81% da população alvo sujeita a esta análise. Do ponto de vista da segmentação 

por tipo de plano de pensões, constata-se que os planos de benefício defi nido são os que 

oferecem melhor cobertura em termos de população participante e benefi ciária, seguida depois 

pelos planos mistos. A menor cobertura ao nível dos planos de contribuição defi nida deve-se ao 

facto de muitos destes planos não abrangerem mais de 100 participantes e benefi ciários, o que 

torna a constituição da CAPP apenas facultativa e não obrigatória. Duas razões podem contribuir 

para a explicação do reduzido número de participantes e benefi ciários neste tipo de planos: 

i) o facto de estes planos não terem benefi ciários a receber pensões, dada a obrigatoriedade do 

pagamento dos respectivos benefícios se efectuar através de um seguro de renda vitalícia, e ii) o 

facto deste tipo de planos ser mais comum para as empresas de pequena dimensão.

No que diz respeito aos montantes de activos sob gestão, as conclusões relativamente à cobertura 

em termos dos fundos/adesões que têm CAPP constituída são idênticas às que resultam da análise 

en termos do número de participantes e benefi ciários, havendo apenas necessidade de destacar 

o maior nível de cobertura dos planos de benefício defi nido com 94%. Note-se que no caso do 

montante de activos sob gestão os planos de benefício defi nido representam aproximadamente 

98% do montante total de activos sob gestão. 

Gráficos A.2 e A.3 Cobertura das CAPP em termos de número de participantes e benefi ciários e dos montantes 

de activos sob gestão por tipo de plano de pensões
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Existem alguns fundos/adesões cuja CAPP não está ainda constituída e/ou não regularizaram a 

situação do ponto de vista contratual (alteração dos contratos de gestão/adesão colectiva) junto 

do ISP, estando estas situações a ser devidamente acompanhadas.

2.2. Composição e termo do mandato das comissões de acompanhamento 

dos planos de pensões

Composição das CAPP

Nos termos do enquadramento legal em vigor referido no ponto 1., a CAPP deve ser constituída, 

quer por representantes dos associados (empresas/instituições que constituíram e fi nanciam 

o plano de pensões), quer por representantes dos participantes e benefi ciários, devendo estes 

últimos ter assegurada uma representação não inferior a um terço dos membros. Sendo esta a 

regra base da constituição das CAPP, o regime legal não fi xa o número total, mínimo ou máximo, 

dos seus elementos.

Da análise às informações constantes das condições contratuais obteve-se, conforme apresentado 

no gráfi co A.4, a distribuição do número total de elementos que constituem as CAPP. 

A maioria dos 145 fundos/adesões que têm constituídas as respectivas CAPP, cerca de 63%, 

apresenta uma comissão composta por três elementos, dois representantes dos associados e 

um representante dos participantes e benefi ciários. Seguem-se as CAPP constituídas por cinco 

elementos (com três representantes dos associados e dois dos participantes e benefi ciários), 

por seis elementos (com quatro representantes dos associados e dois dos participantes e 

benefi ciários) e nove elementos (com seis representantes dos associados e três dos participantes 

e benefi ciários).

Gráfico A.4  Distribuição do número total de elementos das CAPP e correspondente composição em termos de 

representantes dos associados (Ass.) e dos participantes e benefi ciários (P&B)
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Verifi ca-se, assim, que 36 CAPP apresentam uma proporção dos representantes dos participantes 

e benefi ciários superior ao mínimo legalmente fi xado de 1/3.

Termo do mandato das CAPP

Outra das regras estipuladas, em termos do funcionamento das CAPP diz respeito ao termo do 

mandato, isto é, ao número de anos de exercício das funções da CAPP que, de acordo com o 

disposto no número 2 do artigo 35.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, não 

pode exceder três anos, ainda que renovável. O gráfi co A.5 apresenta a distribuição dos resultados 

referentes a esta matéria. 

Verifi ca-se que a grande maioria das comissões de acompanhamento consideradas (126) tem 

mandatos de três anos correspondentes ao limite máximo permitido, havendo dez CAPP com 

mandatos inferiores a três anos.  

Gráfico A.5 Termo do mandato das CAPP

2 anos 3 anos Outros
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2.3. Reuniões das comissões de acompanhamento dos planos de pensões

Periodicidade das reuniões ordinárias

De acordo com o estabelecido no normativo em vigor39, a CAPP deve reunir-se, no mínimo, 

semestralmente, quando os planos de pensões forem contributivos, prevejam direitos adquiridos 

ou resultem de negociação colectiva. Caso não se insira em nenhuma destas situações, a CAPP 

deve reunir-se, pelo menos, uma vez por ano.

39   Cfr. número 3 do artigo 3.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio.
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O gráfi co A.6 evidencia a distribuição do número de fundos/adesões que têm a respectiva CAPP 

constituída por periodicidade das respectivas reuniões ordinárias. 

Gráfico A.6 Periodicidade das reuniões ordinárias das CAPP
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Da análise contratual da informação sobre as CAPP, constata-se que aproximadamente 2/3 (96 

fundos/adesões) têm reuniões ordinárias com periodicidade semestral, 28% reúne-se apenas 

uma vez durante o ano e apenas 7% tem uma periodicidade superior ou igual a três reuniões 

por ano. 

Competência para a convocação das reuniões ordinárias

A análise contratual dos fundos/adesões com CAPP constituída revela ainda que, em 25% dos 

casos, é o Presidente da CAPP quem dispõe do poder para efectuar a convocação das reuniões 

ordinárias. Em 29 fundos/adesões (20% do total) é referido que, para além do Presidente, a maioria 

dos elementos da CAPP tem também poder para convocar estas reuniões enquanto que em 8% 

dos fundos/adesões o associado ou a sociedade gestora têm também esta prorrogativa.

São ainda competentes para convocar reuniões das CAPP dois ou mais elementos (situação que 

ocorre em 25 dos contratos analisados) ou qualquer elemento da CAPP (o que se verifi cou em 

15 situações).

Por fi m, em 10 contratos, são indicados outros elementos (como, por exemplo, o coordenador, 

ou o secretário), enquanto os remanescentes 18 contratos nada dispõem quanto a quem tem 

competência para convocar as reuniões ordinárias da CAPP.

A sistematização desta informação encontra-se sintetizada no gráfi co A.7.



Es
tu

do
s

93

Gráfico A.7 Competência para convocação das reuniões ordinárias das CAPP
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Forma de convocação das reuniões ordinárias

No que diz respeito ao modo de convocação das reuniões ordinárias das CAPP verifi ca-se, de 

acordo com o gráfi co A.8, que 66 fundos/adesões privilegiam a comunicação por escrito, 34 a 

convocatória interna e em apenas um o contacto telefónico. 

Gráfico A.8 Forma de convocação das reuniões ordinárias das CAPP

46%
23%

30%

Comunicação escrita

Convocatória interna

Contacto telefónico (1%)

Não definido
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Quanto à matéria das reuniões das CAPP, refi ra-se que, em aproximadamente 20% dos fundos/

adesões, os contratos de gestão/adesão colectiva estabelecem igualmente as condições para a 

convocação de reuniões extraordinárias. Neste âmbito, são estabelecidas regras relativamente a 

quem tem competência para convocar as reuniões extraordinárias assim como à forma como 

estas devem ser convocadas. 
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2.4. Funções das comissões de acompanhamento dos planos de pensões

Funções base da CAPP

De harmonia com o número 6 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, com a redacção que lhe 

foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio, são funções da CAPP, designadamente, 

as seguintes:

a) Verifi car a observância das disposições aplicáveis ao plano de pensões e à gestão do 

respectivo fundo de pensões, nomeadamente em matéria de implementação da política 

de investimento e de fi nanciamento das responsabilidades, bem como o cumprimento, 

pela entidade gestora e pelo associado, dos deveres de informação aos participantes e 

benefi ciários;

b)  Pronunciar-se sobre propostas de transferência da gestão e de outras alterações relevantes 

aos contratos constitutivo e de gestão de fundos de pensões fechados ou ao contrato de 

adesão colectiva aos fundos de pensões abertos, bem como sobre a extinção do fundo 

de pensões ou de uma quota-parte do mesmo e, ainda, sobre pedidos de devolução ao 

associado de excessos de fi nanciamento;

c) Formular propostas sobre as matérias referidas na alínea anterior ou outras, sempre que o 

considere oportuno;

d) Pronunciar-se sobre as nomeações do actuário responsável pelo plano de pensões e, nos 

fundos de pensões fechados, do revisor ofi cial de contas, proposto pela entidade gestora; 

e

e) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas no contrato de gestão do fundo de 

pensões fechado ou no contrato de adesão colectiva ao fundo de pensões aberto.

De salientar, ainda, que o número 5 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 12/2006 permite, mediante 

acordo prévio entre o associado e a entidade gestora, que as obrigações de informação na 

vigência do contrato previstas no mesmo artigo sejam cumpridas pela CAPP.

A análise aos 145 fundos/adesões em termos das funções das CAPP revela que todas elas prevêem 

o estipulado nas alíneas a) a d) acima mencionadas. 
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Funções adicionais das CAPP 

O gráfi co A.9 sistematiza os resultados da análise relativamente às funções adicionais da CAPP.

Gráfico A.9 Funções adicionais das CAPP
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Existem 43 CAPP que discriminam, nos respectivos contratos, quais as funções adicionais que 

a CAPP possui, sendo que algumas delas têm mais do que uma função adicional. As quatro 

primeiras colunas do gráfi co A.9 distinguem essas funções, dando a indicação da percentagem 

de CAPP que possuem essa função, em proporção do número total de CAPP analisadas. Deste 

modo, 37 das CAPP propuseram-se informar os participantes de alterações ao plano de pensões, 

bem como prestar esclarecimentos tendentes à compreensão do mesmo. De realçar que 3 CAPP 

fazem ainda uso da possibilidade de serem as próprias a dar cumprimento às obrigações de 

informação constantes do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 12/2006. 

De salientar ainda que 4 CAPP têm como funções adicionais colaborar no processo de eleição e 

produzir um relatório anual de actividade da CAPP e 3 pronunciarem-se sobre as transferências entre 

depositários. 

As CAPP de 75 dos fundos/adesões objecto de análise, correspondendo a 52% do total, não 

previram desempenhar outras funções para além das legalmente estipuladas.

2.5. Representantes dos participantes e benefi ciários na comissão de 

acompanhamento dos planos de pensões

De harmonia com o quadro legal em vigor (números 3 a 5 do artigo 53.º do Decreto-Lei 

n.º 12/2006) a CAPP deve integrar representantes dos participantes e benefi ciários. 

Os representantes dos participantes e benefi ciários são designados pela comissão de trabalhadores 

ou, caso esta não exista ou não proceda à nomeação dos seus representantes num prazo de vinte 
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dias, por eleição organizada para o efeito entre aqueles, pela entidade gestora ou pelo associado, 

nos termos previstos nos contratos de gestão/contratos de adesão colectiva. 

No entanto, sempre que o plano de pensões resulte de negociação colectiva, os representantes 

dos participantes e benefi ciários são designados pelo sindicato subscritor da convenção colectiva 

ou, no caso de a convenção colectiva ser subscrita por mais de um sindicato, pelos diferentes 

sindicatos nos termos entre si acordados, ou, na ausência de acordo, por eleição directa para o 

efeito entre aqueles.

Caso os sindicatos não designem, no prazo máximo de 20 dias, os representantes dos 

participantes e benefi ciários, estes serão designados por eleição organizada para o efeito 

entre os mesmos, pela entidade gestora ou pelo associado, nos termos fi xados no contrato de 

gestão do fundo de pensões fechado ou no contrato de adesão colectiva ao fundo de pensões 

aberto.

Quem é que pode ser eleito representante dos participantes e benefi ciários nas CAPP?

O gráfi co A.10 sistematiza a análise da matéria relativa à natureza dos representantes dos 

participantes e benefi ciários, isto é, evidencia as respostas relativas à questão Quem é que pode ser 

eleito representante dos participantes e benefi ciários?

Com efeito, da análise efectuada aos 145 contratos de gestão/contratos de adesão colectiva, 

resultou que 92 contratos, correspondentes a uma maioria de 64,3%, estabelecem que só os 

próprios participantes ou benefi ciários podem ser designados como representantes. Verifi cou-

-se que 19 CAPP permitem que apenas os participantes (13,1% do total) possam ser eleitos 

representantes dos participantes e benefi ciários, sendo que 13 destas 19  verifi cou-se queCAPP 

correspondem a planos de contribuição defi nida (planos para os quais não existe população de 

benefi ciários dada a obrigatoriedade de transferir o pagamento das pensões para as empresas 

de seguros). 

A este respeito, a alínea a) do número 2 do artigo 32.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 

de Maio, relativa às estruturas de governação dos fundos de pensões, prevê que “os contratos [de 

gestão de fundos de pensões fechados ou de adesão colectiva a fundos de pensões abertos] não podem 

incluir cláusulas que limitem a liberdade de escolha dos representantes por parte dos participantes e 

benefi ciários”. 

Neste sentido, a expressão “eleição organizada para o efeito entre os participantes e benefi ciários”, 

constante de disposições legais aplicáveis às CAPP, deve ser interpretada como reportando-se ao 

universo dos eleitores e não dos candidatos. De facto, não se pretende restringir a representação 

dos participantes e benefi ciários apenas a quem detenha esta qualidade, dado que esta restrição 

confi guraria uma forma de limitação do direito de liberdade de escolha dos próprios participantes 

e benefi ciários. 

Deste modo, as situações em causa estão a ser devidamente acompanhadas.

Finalmente, apenas um contrato permite que o representante dos participantes e benefi ciários 

possa ser designado de entre pessoas que não sejam participantes e benefi ciários, admitindo 
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desta forma que peritos sobre planos e fundos de pensões possam ser designados para a CAPP. 

Quanto aos restantes 33 contratos, estes apenas estabelecem que a comissão de trabalhadores/

sindicato(s) devem nomear um representante no prazo estipulado legalmente, ou caso tal 

não se verifi que, por eleição, não defi nindo quem pode ser representante dos participantes e 

benefi ciários.

Gráfico A.10 Eleição dos representantes dos participantes e benefi ciários nas CAPP
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No que diz respeito à forma de designação dos representantes dos participantes e benefi ciários, 

o gráfi co A.11 permite observar os dados apurados nos 145 contratos objecto de estudo, quanto 

à designação em primeira e segunda instância.

Relativamente à primeira forma de designação, em aproximadamente 1/3 das CAPP (46), 

cabe à comissão de trabalhadores efectuar a designação do representante dos participantes 

e benefi ciários. Os sindicatos designam este representante em 28% das situações, enquanto o 

sufrágio directo (eleição) acaba por ser o método de designação mais utilizado (35%). Por fi m, 

existem ainda algumas situações menos comuns, que ocorrem em CAPP com mais do que 

um associado e com mais do que um representante dos participantes e benefi ciários. Nesses 

casos a primeira forma de designação é efectuada, para alguns associados, pela comissão de 

trabalhadores ou pelos sindicatos, e para outros através de eleição.  

Gráfico A.11 Forma de designação dos representantes dos participantes e benefi ciários nas CAPP
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Quando os sindicatos ou as comissões de trabalhadores não designam os respectivos 

representantes, por não chegarem a acordo ou por não conseguirem respeitar os prazos 

estipulados, há então necessidade de recorrer a uma segunda forma de designação. Quando a 

primeira forma de designação é a nomeação pelos sindicatos, em 17 dos casos há lugar, primeiro, 

a uma eleição entre estes e só depois, caso não exista novamente consenso entre os mesmos, é 

que há lugar a uma eleição directa. 

Nos restantes casos em que a primeira designação é efectuada através dos sindicatos, a segunda 

forma de designação é efectuada através de eleição, com excepção de um fundo/adesão em 

que esta não se encontra defi nida. Em todas as situações em que, apesar de competir à comissão 

de trabalhadores designar o representante dos participantes e benefi ciários, esta não o realiza, 

a segunda forma de designação é a eleição. Nos outros casos, os respectivos contratos nada 

estabelecem quanto à segunda forma de designação.

3.  Ponto de vista das entidades gestoras de fundos de pensões 

relativamente às comissões de acompanhamento dos planos de 

pensões

Respostas ao Questionário

No sentido de recolher a opinião das entidades gestoras relativamente à implementação e 

funcionamento das CAPP, foi preparado um questionário específi co, o qual foi respondido por 

todas as entidades gestoras de fundos de pensões que têm CAPP constituídas.

3.1.  Comentários genéricos sobre a actividade da comissão de 

acompanhamento na governação dos planos de pensões

Das 22 entidades gestoras de fundos de pensões que responderam ao questionário sobre a 

actividade das CAPP, a quase generalidade considerou que esta estrutura contribuiu de forma 

moderadamente útil na governação dos planos de pensões. Assim, as entidades gestoras 

atribuem um impacto “médio” à actividade das CAPP na governação dos planos de pensões. Três 

sociedades gestoras de fundos de pensões referiram que a contribuição das CAPP na governação 

dos planos de pensões não teve qualquer utilidade, atribuindo-lhe, deste modo, um impacto 

“nulo”, sendo que duas delas têm uma expressão reduzida relativamente ao número de CAPP 

constituídas nos fundos por si geridos. Não se registaram quaisquer respostas indicativas de uma 

contribuição elevada das CAPP na governação dos planos de pensões.

Com efeito, a generalidade das entidades gestoras referiram que a contribuição das CAPP foi 

positiva para a compreensão e partilha de informação, designadamente, no que se refere ao tipo, 

qualidade, regularidade e suporte de informação e divulgação do plano junto dos participantes. 

Uma entidade gestora comentou que o impacto da actividade das CAPP está relacionado com o 

nível de conhecimentos dos seus elementos, razão pela qual existem CAPP muito activas e outras 

que praticamente não têm actividade. No entanto, uma entidade gestora mencionou que, em 

algumas situações, a elaboração de pareceres pela CAPP originou tensões internas nas empresas, 

sem impacto positivo ao nível da gestão do plano e do fundo.  
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No que respeita às alterações que podem ser introduzidas para melhorar o funcionamento das 

CAPP, as entidades gestoras de fundos de pensões efectuaram as seguintes sugestões:

- Facultar aos membros das CAPP formação sobre regras de gestão e outras que possam 

incrementar o conhecimento em termos da governação dos planos de pensões;

- Normalizar o estatuto orgânico das CAPP e seu modo de funcionamento e, eventualmente, 

uma agenda mínima (guião);

- Tornar a CAPP facultativa para planos de pensões não contributivos;

- Reduzir o papel da CAPP para os fundos fechados de benefício defi nido constituídos por 

livre iniciativa da empresa;

- Centrar as funções da CAPP no apoio à divulgação de informação junto dos participantes 

e benefi ciários;

- Nas CAPP dos planos de pensões que resultem de contratação colectiva, cujos 

representantes dos participantes e benefi ciários são nomeados pelos sindicatos, deve ser 

dada a possibilidade dos próprios participantes e benefi ciários poderem ser nomeados 

representante;

- A CAPP, tendo em linha de conta as funções que lhe são atribuídas, deveria ser composta, 

na sua maioria, por elementos exteriores ao Associado. As entidades / indivíduos que 

integram a CAPP deveriam ter uma formação específi ca, proporcionada pela Autoridade 

de supervisão.

3.2.  Interligação entre as entidades gestoras de fundos de pensões e as 

comissões de acompanhamento dos planos de pensões

Da análise às respostas das entidades gestoras destaca-se, conforme se pode observar no gráfi co 

A.12, que 1/3 das entidades gestoras dedicou menos de 5 horas por ano às CAPP, enquanto 23% 

devotou, em média, entre 11 a 50 horas por ano.

Gráfico A.12 Número médio de horas por ano que as entidades gestoras dedicaram às CAPP
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No que concerne ao número de comunicações (telefonemas, cartas, e-mails) efectuadas entre 

as entidades gestoras de fundos de pensões e as CAPP, em 2008, constatou-se que em metade 

das respostas (50%) se verifi cou uma comunicação esporádica (uma a três comunicações por 

ano). Entre os assuntos abordados, destacam-se a disponibilização de informação obrigatória, 

esclarecimentos vários, considerações sobre a gestão dos fundos de pensões ou alteração do 

plano de pensões.

Menos signifi cativa (cerca de 27%) foi a percentagem de entidades gestoras que referiram ter 

efectuado em 2008, em alguns fundos / adesões, uma comunicação de intensidade média 

(entre 3 e 8 comunicações), com os membros das CAPP. Uma comunicação intensa (mais de 

8 comunicações) com as respectivas CAPP correspondeu a aproximadamente 18% dos casos, 

devendo-se, essencialmente, tal intensidade à necessidade de diversos esclarecimentos ou 

à entrada em funcionamento das CAPP. As entidades gestoras clarifi cam igualmente que, em 

alguns dos casos de comunicação intensa, os contactos foram, de um modo geral, de carácter 

informal.

Em 7 das CAPP, para as quais as entidades gestoras responderam à questão da intensidade da 

comunicação, foi referido não ter havido nenhuma comunicação com a CAPP. De entre as razões 

apontadas para a escassez de comunicação, foram mencionados os processos de transferência 

de entidade gestora e as difi culdades de entendimento entre os sindicatos.

4.  Ponto de vista das comissões de acompanhamento dos planos de pensões

Respostas ao Questionário

Paralelamente ao questionário enviado às entidades gestoras de fundos de pensões, abordado 

no ponto anterior, foi ainda elaborado um questionário especifi camente dirigido às próprias CAPP 

com o objectivo de aferir da sua opinião relativamente ao respectivo funcionamento. 

Foram recepcionadas 69 respostas oriundas das CAPP, que correspondem a 47% das CAPP 

constituídas e a cerca de 66% da totalidade dos activos afectos aos planos de pensões com CAPP 

constituída.  

4.1.  Actividade das comissões de acompanhamento dos planos de 

pensões

Os gráfi cos seguintes, A.13 a A.15, evidenciam as respostas recolhidas relativas à actividade 

desenvolvida pelas CAPP durante o ano de 2008 referentes, respectivamente, ao número 

de reuniões realizadas, número médio de horas dedicadas à CAPP e número de pedidos de 

informação à entidade gestora de fundos de pensões.
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Gráfico A.13 Número de reuniões realizadas pelas CAPP em 2008
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Gráfico A.14 Número médio de horas (estimativa) dedicado às CAPP pelos seus elementos em 2008
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Gráfico A.15 Número de pedidos de informação / esclarecimentos solicitados à Entidade Gestora
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A maioria dos inquiridos (51 de um total de 69) respondeu negativamente à questão sobre se, no 

decurso da sua actividade, a CAPP teve necessidade de obter mais informações do que as legal e 

regulamentarmente previstas. Das restantes respostas afi rmativas identifi caram-se necessidades 

de informação específi ca sobre:

- A afectação de valores aos participantes e aos perfi s de risco, bem como a dedução das 

cargas de gestão e impostos aos participantes e aos fundos de reserva;

- A possibilidade de recurso a assessor externo da parte do representante dos participantes 

e benefi ciários e a possibilidade de substituição, devido a impedimento, de um membro 

efectivo com direito a voto;

- Dúvidas de interpretação da legislação;

- Aplicações do fundo; 

- Dados sobre a gestão, transferência e portabilidade do plano de pensões assim como 

medidas de rendibilidade e risco adicionais;

- Medidas e estratégias adoptadas pela entidade gestora no âmbito da crise fi nanceira 

surgida em 2008; e

- Momento de cessação formal da relação do participante com a entidade gestora do 

fundo de pensões.
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No que respeita à questão relativa ao facto de a CAPP ter efectuado, em 2008, alguma comunicação 

aos participantes e benefi ciários, as respostas foram positivas em 19 situações. Estas comunicações 

incidiram sobre as seguintes matérias:

- Alterações ao plano/fundo de pensões;

- Substituição da entidade gestora e explicação sobre a evolução rentabilidade do fundo/ 

política de investimento decidida;

- Resultados anuais dos fundos de pensões;

- Divulgação das actas da reunião da CAPP; 

- Sessões de esclarecimentos;

- Prospecto simplifi cado com a informação sobre a constituição e funcionamento da CAPP 

e sobre a legislação aplicável aos fundos de pensões;

- Informação sobre o acesso ao sítio da internet da entidade gestora;

- Informação acerca do modelo de alocação dos investimentos entre as diversas opções;

- Informações genéricas sobre a forma de divulgação dos valores individuais;

- Clausulado do plano/fundo de pensões; e

- Divulgação dos benefícios e incentivos à contribuição voluntária dos participantes.

4.2.  Áreas de intervenção e nível de conhecimento da comissão de 

acompanhamento de plano de pensões

Relativamente às diversas áreas de intervenção da CAPP, o questionário colocava duas questões: 

i) a proporção de tempo alocada a cada uma das áreas de intervenção e ii) o número de 

documentos produzidos e análises efectuadas para cada uma das áreas. Os gráfi cos seguintes 

ilustram as respostas obtidas. 

O gráfi co A.16 apresenta a proporção de tempo alocada a cada uma das áreas de intervenção da 

actividade da CAPP. Constata-se que as áreas de intervenção ás quais foi atribuída maior atenção 

por parte das CAPP foram: 

- Verifi cação do cumprimento das regras do plano de pensões;

- Nível de fi nanciamento do plano (planos de benefício defi nido) ou nível de adequação 

das contribuições (planos de contribuição defi nida);

- Avaliação do desempenho da entidade gestora;

- Informação aos participantes e benefi ciários; e

- Política de investimento.
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Gráfico A.16 Alocação do tempo das CAPP por áreas de intervenção 
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Quanto ao número de documentos produzidos e/ou análises efectuadas pelas CAPP os resultados 

dos questionários são apresentados no gráfi co A.17. Aí se constata que as áreas de intervenção 

onde as CAPP produziram mais documentos e/ou efectuou mais análises foram na informação 

a prestar aos participantes e benefi ciários (25% do total de documentos), na análise à política de 

investimento (17%), na avaliação de desempenho da entidade gestora (16%), na verifi cação do 

cumprimento das regras do plano de pensões (12%) e da análise ao nível de fi nanciamento do plano 

(planos de benefício defi nido) ou nível de adequação das contribuições (planos de contribuição 

defi nida) (10%).  
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Gráfico A.17 Número de documentos produzidos / análises efectuadas pelas CAPP por áreas de intervenção 
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No que diz respeito à auto-avaliação efectuada pelas CAPP, relativamente ao nível de 

conhecimentos que esta possui como um todo, o gráfi co A.18 apresenta as respectivas médias 

da avaliação considerando a escala de 1 (baixo conhecimento) a 5 (conhecimento profundo). 

Assim, as áreas de conhecimento onde as CAPP manifestaram deter maior conhecimento 

reportam-se aos Conceitos base sobre planos de pensões (por exemplo, direitos adquiridos, 

portabilidade, tipos de benefícios…) e aos Tipos de planos de pensões (por exemplo, planos de 

benefício defi nido, planos de contribuição defi nida, planos mistos e híbridos…), dado que o 

número de respostas de classifi cações 4 e 5 foi de 63% em ambas as respostas.

Ao invés, as áreas assinaladas pelas CAPP onde o nível de conhecimentos é mais reduzido são 

a Legislação e regulamentação sobre planos e fundos de pensões e Conceitos base sobre solvência e 

fi nanciamento dos fundos de pensões, que registaram 13% e 9% de respostas com classifi cações de 

1 e 2. De registar que a área de conhecimento Conceitos base sobre investimentos (por exemplo, 

classes de activos) foi aquela onde se registaram maiores discrepâncias, com 63% das CAPP a 

auto-avaliarem-se com classifi cações de 4 e 5 e, 10% com classifi cações de 1 e 2. 
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Gráfico A.18 Nível de conhecimentos das CAPP – Média da auto-avaliação considerando uma escala de 1 (baixo 

conhecimento) a 5 (conhecimento profundo)
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Das CAPP que responderam explicitamente (57 respostas) à questão sobre se a CAPP detectou 

necessidades de formação, em algumas das áreas de conhecimento identifi cadas na pergunta 

anterior, 26% manifestou ter necessidades de formação identifi cando como prioritárias as áreas 

de Conceitos base sobre planos de pensões, Conceitos base sobre investimentos e Conceitos base sobre 

solvência e fi nanciamento dos fundos de pensões.

4.3.  Nível de intervenção da comissão de acompanhamento de planos de 

pensões na governação dos planos e alterações para a melhoria no 

respectivo funcionamento 

O gráfi co A.19 sintetiza as respostas obtidas à questão da importância/infl uência da intervenção 

(designadamente, através de propostas e pareceres) da CAPP ao nível da governação dos planos/

fundos de pensões.

Gráfico A.19 Nível de intervenção das CAPP na governação dos planos / fundos de pensões 
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Como se pode constatar no gráfi co supra, as CAPP apresentam uma percepção díspar em relação 

ao seu nível de intervenção na governação dos planos / fundos de pensões. Enquanto algumas 

CAPP manifestam o papel importante que desempenham no acompanhamento continuado e 

sistemático das questões essenciais ao plano e fundo de pensões, outras há (principalmente, 

na opinião dos representantes dos participantes e benefi ciários) que justifi cam a reduzida 

importância da CAPP pela ausência de infl uência na política de investimentos do fundo.

Uma análise mais detalhada das respostas por tipo de plano revela que a avaliação efectuada 

pelas CAPP relativamente ao seu nível de intervenção depende do tipo de plano pensões, 

denotando-se um maior número de respostas limitada/reduzida em planos de benefício defi ndo 

do que nos planos de constituição defi nida (17% versus 7%) um maior número de respostas 

muito signifi cativa em planos constituição defi nida do que nos planos benefício defi ndo  (14% 

versus 4%).

Em termos gerais, pode concluir-se que uma parte signifi cativa das CAPP é da opinião que a 

sua existência e actuação contribuíram para o aumento da visibilidade destas questões, e por 

conseguinte ajudaram a uma melhor compreensão dos temas em causa, potenciando desta 

forma o nível de governação do fundo de pensões. 

No que diz respeito a propostas de alteração para a melhoria do funcionamento das CAPP foram 

efectuadas as seguintes sugestões:

- Maior transparência e sistematização da informação sobre a gestão dos activos, tanto na 

óptica da empresa, como do participante;

- Maior disponibilidade dos seus membros, isto é, um maior número de horas dedicadas;

- Melhor comunicação e partilha de informações entre todos os elementos da CAPP;

- Uma maior periodicidade nas reuniões da CAPP (reuniões mais regulares);

- Mais informação e melhor sistematização da mesma, nomeadamente informação 

actuarial semestral e relatórios periódicos sobre a gestão dos activos fi nanceiros;

- Mais formação dos membros da CAPP.

5.    Conclusões

Em termos de balanço fi nal sobre a operacionalização das CAPP, após um ano de funcionamento 

efectivo, apresentam-se abaixo as principais conclusões.

Apesar de ter sido um processo complexo e exigente para todos os intervenientes, as comissões 

de acompanhamento foram implementadas com sucesso. 

O número de fundos de pensões fechados/adesões colectivas a fundos de pensões abertos 

que têm CAPP constituída é expressivo. O nível de cobertura em termos dos participantes e 

benefi ciários e dos montantes dos activos sob gestão que estão abrangidos por uma CAPP é 

bastante signifi cativo (81% e 94%, respectivamente).
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Do ponto de vista das características e deveres das CAPP, a análise revela que, em termos gerais, 

foram adoptados os limites mínimos impostos pelo enquadramento legal e regulamentar no 

que diz respeito à composição e termo do mandato, assim como em relação à periodicidade 

das reuniões e às funções atribuídas à CAPP. Não obstante este facto, é de ressalvar que algumas 

CAPP já se encontram num estádio de desenvolvimento mais avançado, que se manifesta por um 

nível de funções mais abrangente, por reuniões com periodicidade mais regular e por um nível 

superior de intervenção na governação dos fundos de pensões.

As entidades gestoras de fundos de pensões, através das respostas ao questionário enviado, 

manifestaram opiniões distintas relativamente ao funcionamento das CAPP no âmbito da 

prossecução dos objectivos para as quais foram criadas. Apesar da maioria das entidades gestoras 

manifestaram a opinião de que as CAPP tiveram um impacto mediano na governação dos fundos 

de pensões, com uma contribuição positiva essencialmente ao nível da partilha e compreensão 

da informação referente ao plano de pensões junto dos participantes e benefi ciários, uma 

minoria das entidades gestoras manifestou o seu cepticismo relativamente à efi ciência das CAPP, 

em função dos seus custos de implementação (dedicação de tempo e o seu correspondente 

custo fi nanceiro).  

Na opinião das CAPP, as principais áreas da sua actuação foram, em termos de alocação do tempo, 

a avaliação do desempenho da entidade gestora, a análise do nível de fi nanciamento (planos de 

benefício defi nido) /nível de adequação das contribuições (planos de contribuição defi nida) e a 

verifi cação do cumprimento das regras do plano de pensões. 

Porém, do ponto de vista do número de documentos produzidos e/ou análises efectuadas 

pelas CAPP, as principais áreas de intervenção identifi cadas foram as que se prendem com a 

informação a prestar aos participantes e benefi ciários, a análise à política de investimento e a 

avaliação de desempenho da entidade gestora. No que diz respeito ao nível de conhecimentos 

dos elementos das CAPP e ao nível de intervenção das CAPP na governação dos planos e fundos 

de pensões as posições expressas não são unânimes. A diversidade de respostas evidencia as 

diferentes perspectivas relativamente à efectividade das CAPP, respectivamente, mais ou menos 

positivas. Contudo, é de realçar que, no cômputo geral, as perspectivas favoráveis superam as 

desfavoráveis.

Em suma, e dada a fase embrionária em que se encontram estas estruturas de governação, pode 

concluir-se que o resultado é positivo, embora exista margem para o reforço das respectivas 

funções e para a racionalização e aumento de efi cácia do seu funcionamento. Assim, é expectável 

que as CAPP ainda precisem de um período de adaptação até atingirem a sua plenitude em 

termos de efectividade na governação dos planos de pensões. 

O ISP acredita que com as bases que estão criadas e com o desenvolvimento de uma cultura de 

diálogo e discussão sobre as matérias do plano e fundo de pensões e um aprofundamento dos 

conhecimentos sobre esta matéria esse objectivo será plenamente atingido. 

As conclusões do presente estudo serão tidas em atenção em desenvolvimentos futuros sobre 

esta matéria.



Avaliação do Impacto do Novo Regime
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B . Avaliação do Impacto do Novo Regime da Mediação de Seguros

1. Enquadramento e objectivos 

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho (Decreto-Lei n.º 144/2006) – através do qual se 

procedeu à transposição da Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros (Directiva), para o ordenamento jurídico 

nacional e, paralelamente, à revisão do regime jurídico da actividade de mediação de seguros e 

resseguros40 –, revogou o Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, alterando o enquadramento 

em vigor no sector. 

O texto do diploma refl ecte os princípios consagrados na Directiva, que visou a coordenação 

das disposições nacionais relativas aos requisitos profi ssionais e ao registo das pessoas que, nos 

diversos Estados membros, exercem a actividade de mediação de seguros ou de resseguros, 

tendo em vista a realização do mercado único no sector e o reforço da protecção dos 

consumidores de seguros.

Conforme revela o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 144/2006, uma das linhas orientadoras do novo 

regime jurídico da mediação de seguros (NRJMS) consistiu no incremento da profi ssionalização, 

credibilidade e transparência da actividade. O NRJMS elegeu, ainda, como fi nalidade “a 

simplifi cação, racionalização dos recursos e aumento da efi cácia da supervisão da mediação de 

seguros”. Este propósito surge reforçado com a aprovação do Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de 

Novembro (Decreto-Lei n.º 359/2007), diploma que alterou o Decreto-Lei n.º 144/2006, defi nindo 

“como elemento essencial na modernização e efi cácia da supervisão da actividade de seguros, 

o reconhecimento legal do recurso privilegiado às tecnologias de informação e à utilização de 

documentos electrónicos”. 

No âmbito da prossecução dos mencionados objectivos, foi acolhido um conjunto de requisitos 

de acesso e exercício no NRJMS, a observar pelos mediadores de seguros no contexto do exercício 

da actividade de mediação. Cumpre destacar, nesta sede, os requisitos relativos à qualifi cação e 

formação dos mediadores de seguros.

Em linha com as soluções consagradas no plano comunitário, as noções de mediador de seguros41 

e de mediação de seguros42 adoptadas a nível nacional abrangem, à luz do novo regime, entidades 

que anteriormente comercializavam seguros fora do enquadramento jurídico aplicável ao sector 

da mediação.

Por seu turno, verifi cou-se uma alteração nas categorias de mediadores de seguros, sendo agora 

possível o registo como mediador de seguros ligado (que inclui duas sub-modalidades), agente de 

seguros e corretor de seguros. 

40  Para efeitos do presente capítulo, e com vista a facilitar a respectiva identifi cação, a (actividade de) mediação de seguros e de resseguros será designada por 

“(actividade de) mediação de seguros”.

41  Cfr. alínea e) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006: «Mediador de seguros» corresponde a qualquer pessoa singular ou colectiva que inicie ou exerça, 

mediante remuneração, a actividade de mediação de seguros.

42  Cfr. alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006: «Mediação de seguros» corresponde a qualquer actividade que consista em apresentar ou propor 

um contrato de seguro ou praticar outro acto preparatório da sua celebração, em celebrar o contrato de seguro, ou em apoiar a gestão e execução desse 

contrato, em especial em caso de sinistro.
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Com efeito, a entrada em vigor do regime, em 27 de Janeiro de 200743, exigiu uma adaptação aos 

novos requisitos por parte dos mediadores de seguros que já se encontravam inscritos junto do 

ISP e, bem assim, daqueles que vieram a qualifi car-se como mediadores de seguros no quadro 

do Decreto-Lei n.º 144/2006. 

Posteriormente, foi emitida a Norma Regulamentar do ISP n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro44, 

com o intuito de desenvolver a regulamentação destinada a operacionalizar o regime instituído.

Na sequência de estudos realizados pelo ISP relativos à caracterização da actividade de mediação 

de seguros45 e ao balanço da implementação da entrada em vigor do NRJMS46, considerou-se 

oportuno, nesta fase, proceder a uma nova análise, centrada na vigência do regime da mediação 

de seguros, com vista a aferir do respectivo impacto. A sua inserção no presente relatório 

justifi ca-se pela relevância, em sede de conduta de mercado, de muitas das suas disposições.  

Reconhecendo-se, porém, a impossibilidade de tratar todas as vertentes do novo regime da 

mediação de seguros, foram analisadas, em especial:

- No contexto das implicações gerais decorrentes da entrada em vigor do NRJMS, as temáticas dos 

“novos mediadores” e dos cancelamentos;

- Na concretização dos objectivos a que o novo regime se propõe: (i) quanto à maior 

profi ssionalização dos operadores, os aspectos relacionados com a qualifi cação e a formação 

dos mediadores de seguros e, (ii) no âmbito da maior efi cácia da supervisão do sector e da 

modernização e incremento da transparência na actividade de mediação de seguros, as alterações 

verifi cadas ao nível do registo relativo aos mediadores de seguros e a desmaterialização das 

comunicações (e respectivos processos) efectuadas entre os mediadores de seguros e a autoridade 

de supervisão, sobretudo, mediante o fomento da utilização de novas tecnologias de informação 

e comunicação. 

2. Implicações gerais decorrentes da entrada em vigor do NRJMS

2.1 “Novos mediadores” 

2.1.1. Considerações iniciais

Considerando a data de entrada em vigor do NRJMS e no que concerne ao universo de 

mediadores de seguros, cumpre salientar que as prioridades fi xadas pelo ISP, no plano da 

supervisão do sector da mediação e ao nível do acompanhamento da transição para o novo 

regime, convergiram essencialmente para duas áreas fundamentais. 

Desde logo, e como já foi referido anteriormente, a necessidade de adaptação, por parte dos 

mediadores de seguros activos que exerciam a sua actividade de mediação de seguros nos 

termos do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, às maiores exigências (designadamente, 

no plano das condições de acesso e de exercício) decorrentes do diploma que o substituiu. Por 

43  Cfr. número 1 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 144/2006.

44 Alterada pelas Normas Regulamentares do ISP n.os 8/2007-R, 13/2007-R, 19/2007-R, 17/2008-R, de, respectivamente, 31 de Maio, 26 de Junho, 31 de Dezembro 

e 23 de Dezembro.

45 Cfr. Eduardo Farinha Pereira, “Caracterização da actividade de mediação de seguros”, in Fórum - Revista Semestral do Instituto de Seguros de Portugal, número 22 

(Maio 2006), págs. 25-62.

46 Cfr. Vicente Mendes Godinho, “Balanço da Implementação do Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros”, in Fórum - Revista Semestral do Instituto de 

Seguros de Portugal, número 25 (Junho 2008), págs. 44-54.
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outro lado, haverá também que sublinhar o facto de algumas entidades, que se encontravam 

autorizadas a comercializar contratos de seguro fora do quadro legal do regime anteriormente 

aplicável à mediação de seguros, terem vindo a integrar o universo em análise. É a este último 

grupo de mediadores de seguros (“novos mediadores”) que aludiremos em seguida. 

Em rigor, a designação “novos mediadores” padece de alguma imprecisão, na medida em que 

as pessoas colectivas a que se refere o número 3 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 144/2006 já 

conduziam a respectiva actividade de comercialização de seguros no âmbito de outro regime 

em fase anterior à entrada em vigor do NRJMS. Contudo, a expressão “novos mediadores” parece 

sugerir e refl ectir, de forma adequada, um dos traços essenciais que se extrai do balanço da 

transição entre os dois períodos em comparação. 

Na verdade, à luz da nova delimitação dos conceitos legais de mediador de seguros e de mediação 

de seguros (conforme resultaram do processo de transposição da Directiva), tais entidades 

passaram a estar sujeitas à supervisão do ISP e, bem assim, às regras defi nidas no novo diploma. 

Assim sucedia, por exemplo, relativamente às instituições de crédito, ao abrigo do artigo 4.º47 do 

denominado regime geral das instituições de crédito e sociedades fi nanceiras, que foi aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro48. 

Esta circunstância infl uencia, conforme se verá, a actual caracterização do universo de mediadores 

de seguros em exercício.

É também de realçar o facto da primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2006 ter sido motivada, 

entre outros aspectos, pela “necessidade de ajustamento de alguns aspectos pontuais de regime 

por forma a conferir-lhe maior exequibilidade, em especial quanto a actividades de comercialização 

de contratos de seguro agora incluídas no âmbito de aplicação do regime jurídico da mediação de 

seguros”49. 

Com efeito, do conjunto de modifi cações introduzidas no NRJMS pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, 

de 2 de Novembro, registe-se a nova redacção do artigo 11.º. A referida intervenção visa 

esclarecer e reconhecer que as formas jurídicas compatíveis com o exercício de actividades 

sujeitas à supervisão prudencial de qualquer uma das três autoridades de supervisão (a saber, 

Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e ISP) são igualmente idóneas e 

adequadas ao exercício da mediação de seguros.  

Em seguida, tentará apurar-se do perfi l do mediador de seguros por referência à sua actividade 

profi ssional principal (identifi cada pelo respectivo Código de Actividade Económica ou CAE), 

no caso dos mediadores de seguros pessoas colectivas e, relativamente aos mediadores de 

seguros pessoas singulares, com recurso à profi ssão que foi objecto de comunicação aquando 

do registo.

2.1.2. Mediadores de seguros - Pessoas colectivas

Conforme supra-referido, um dos objectivos da Directiva e, consequentemente, da legislação 

nacional que a transpôs, foi garantir a sujeição a um mesmo regime harmonizado de todas as 

formas de exercício que a actividade de mediação de seguros pode revestir. 

47  Em concreto, na alínea n) do número 1 do artigo citado, cuja redacção foi alterada com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro; 

tendo-se substituído a versão anterior da referida alínea, que mencionava a “comercialização de contratos de seguro”, por “mediação de seguros”.

48  Com as alterações que lhe foram subsequentemente introduzidas.

49  Cfr. o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro.
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Este aspecto do regime facultou, nestes termos, a exigência legal de cumprimento de um 

conjunto de requisitos e condições mínimas a qualquer operador que se dedique, ainda que não 

exclusivamente, a actividade subsumível ao conceito de mediação de seguros.

Assim, o regime decorrente do Decreto-Lei n.º 144/2006 parte do pressuposto de que a 

actividade de mediação de seguros pode ser exercida de forma cumulativa, complementar ou 

acessória de outro tipo de actividade, enquanto no anterior regime jurídico da mediação de 

seguros se exigia às pessoas colectivas objecto social exclusivo50. 

Como decorrência lógica desta alteração de paradigma legal, constata-se que a percentagem 

de mediadores de seguros pessoas colectivas activos em 31 de Março de 2009 que não exerce a 

actividade de mediação de seguros em regime de exclusividade supera 27% do número global 

de mediadores, conclusão que é ilustrada no gráfi co B.1.

Gráfico B.1 Mediadores Colectivos (antes e após a entrada em vigor do NRJMS)  

98,9%

Actividade exclusivamente de seguros

Outras actividades 1,1%

72,1%

27,9%

Por seu turno, o gráfi co B.2 revela a distribuição dos mediadores de seguros inscritos junto 

do ISP na pendência do NRJMS (activos em 31 de Março de 2009), por CAE e por categorias 

de mediadores. Conforme se observa através da leitura do gráfi co, a esmagadora maioria dos 

mediadores de seguros que se inscreveram após a entrada a vigor do novo regime indicou estar 

abrangido por CAE que correspondem a actividades exclusivamente de seguros (incluindo os CAE 

“Seguros, fundos de pensões e outras actividades complementares de segurança social” e “Actividades 

auxiliares de intermediação fi nanceira”). 

50  Cfr. alínea b) do número 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, admitindo-se na categoria de corretor de seguros o exercício cumulativo 

de funções de consultoria em matéria de seguros e a realização de estudos ou emissão de pareces técnicos sobre seguros (cfr. número 1 do artigo 36.º do 

referido diploma).



Es
tu

do
s

115

Gráfico B.2 Mediadores Colectivos/ CAE/ Categoria (na vigência do NRJMS)  
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Em síntese, importa destacar duas importantes tendências directamente decorrentes da 

alteração do regime legal. 

Em primeiro lugar, assinala-se uma percentagem expressiva do número de mediadores de 

seguros que não se dedica a actividades exclusivamente de seguros; aliás, conforme se referiu 

anteriormente. 

Outro aspecto relevante a ressaltar prende-se com o facto dos mediadores de seguros 

inscritos no quadro do NRJMS informarem que estão abrangidos por CAE que não eram 

enquadrados no âmbito da actividade da mediação de seguros no anterior regime. Citem-se, 

a título exemplifi cativo, a “Intermediação fi nanceira, excepto seguros e fundos de pensões” (que 

representa 86,7% do total dos “novos mediadores” inscritos) e os “Correios e telecomunicações”.

2.1.3. Mediadores de seguros - Pessoas singulares

Atentando-se no conjunto de mediadores de seguros que correspondem a pessoas singulares, 

é também possível comparar o perfi l do mediador de seguros mediante recurso a indicadores 

semelhantes. Senão vejamos.

Após cotejo do Gráfi co B.3 infra, no qual se relaciona, por um lado, os mediadores de seguros 

que se dedicam com carácter exclusivo a esta profi ssão e, por outro, aqueles que referenciaram 

ocupar-se de outras actividades profi ssionais, constata-se que a percentagem de mediadores de 

seguros que exercem a sua actividade em regime de exclusividade cresceu aproximadamente 

11% (evoluindo de 33,3% para 44,7%). 

Este aumento demonstra um maior grau de especialização dos mediadores de seguros pessoas 

singulares no sector da mediação de seguros (o que poderá indiciar uma maior profi ssionalização, 

factor que equivale a um dos objectivos que o NRJMS se propôs alcançar). 
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Gráfico B.3 Mediadores singulares (antes da entrada em vigor e na vigência do NRJMS)  
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Com a comparação dos dados que integram os gráfi cos B.4 e B.5, pretende-se aferir da 

repartição dos mediadores de seguros pessoas singulares por categoria de profi ssão e categoria 

de mediador, respectivamente, antes da entrada em vigor do NRJMS e no contexto do novo 

enquadramento jurídico da mediação de seguros. 

Contudo, importa salientar que, para efeitos de análise, o conjunto global das 88 profi ssões 

mencionadas pelos mediadores de seguros foi segmentado em 12 subconjuntos. Estes 

subconjuntos, cuja formação obedeceu meramente a critérios de afi nidade com o intuito 

de facilitar o tratamento dos dados, correspondem às seguintes categorias de profi ssões: 

“Agricultura, pesca e serviços fl orestais”, “Cargos dirigentes”, “Cargos intermédios, técnicos superiores 

e militares”, “Comércio”, “Contabilidade e serviços fi nanceiros, excepto mediação de seguros”, 

“Ensino”, “Entretenimento e cultura”, “Indústria”, “Mediadores de seguros”, “Pessoal doméstico, serviços 

administrativos e gerais e limpeza”, “Reformados” e, fi nalmente, “Serviços”.

Gráfico B.4  Mediadores singulares/ Categoria de profi ssão/ Categoria de mediador de seguros (antes da entrada em 

vigor do NRJMS)
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Gráfico B.5 Mediadores Singulares/ Categoria de Profi ssão/ Categoria de Mediador de Seguros (na vigência do 

NRJMS) 

No confronto entre os dados revelados pela dupla de gráfi cos anteriores, verifi ca-se que a 

categoria “Reformados” representa actualmente, no contexto do NRJMS, a 8ª categoria (no total 
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exclusivamente a actividade de mediação de seguros (e já não a 3ª, como se verifi cava na fase 

que precedeu o regime vigente). 

Adicionalmente, é de assinalar a preponderância das categorias “Serviços”, “Comércio” e 

“Contabilidade e serviços fi nanceiros, excepto mediação de seguros”, que se mantêm como as mais 

indicadas.

No âmbito das suas competências de supervisão (maxime, na vertente de conduta de mercado) 

e dando cumprimento ao respectivo Plano Estratégico 2007-2009, o ISP tem vindo a considerar, 

em especial, a classifi cação de categorias de mediadores de seguros que decorre do NRJMS 

(em concreto, aos deveres e obrigações específi cos que caracterizam cada uma das novas 

categorias de mediadores).

Com efeito, uma das grandes inovações do NRJMS consistiu na inclusão das entidades 

anteriormente autorizadas a comercializar contratos de seguro fora do regime jurídico da 

medição de seguros no conjunto de operadores sujeitos à supervisão da conduta de mercado.

Em particular, no período em referência, as acções de supervisão têm especialmente incidido, 

neste domínio, sobre entidades fi nanceiras de elevada dimensão e que comercializam uma 

percentagem bastante signifi cativa de contratos de seguros (por exemplo, instituições de 

crédito e sociedades fi nanceiras), junto das quais foram realizadas várias acções de supervisão 

on-site (inspecção).
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2.2. Cancelamentos

2.2.1. Considerações iniciais  

No âmbito do NRJMS, os mediadores de seguros passaram a poder optar pela inscrição, junto do 

ISP, numa das três categorias em função do tipo de vínculo no contexto do relacionamento com 

a empresa de seguros. 

Como referido anteriormente, e atendendo às categorias em apreço, foram introduzidos novos 

requisitos de acesso e exercício. Um dos objectivos subjacentes à fi xação dos mesmos no NRJMS 

consistiu no maior incremento da protecção dos clientes (i.e., consumidores de seguros). 

Neste contexto, são de sublinhar, entre outras, as condições relativas à qualifi cação e à idoneidade 

do mediador de seguros, bem como a obrigatoriedade deste celebrar seguro de responsabilidade 

civil profi ssional. Adicionalmente, destacam-se os deveres de informação e de aconselhamento 

que recaem sobre os mediadores de seguros na prestação de serviços de mediação aos clientes.

De realçar, ainda, as regras aplicáveis à movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro 

que são entregues pelos tomadores de seguro, segurados e outros clientes ao mediador de 

seguros (cfr., em particular, o regime das conta “clientes”).

Os novos requisitos de acesso e exercício, a cujo cumprimento os mediadores de seguros se 

encontram vinculados, vieram integrar o âmbito de supervisão do ISP. Assim, no quadro do 

enforcement - início do regime pelo ISP, revela-se oportuna a análise dos principais motivos que 

conduziram ao cancelamento de registos dos mediadores de seguros (cfr. artigo 56.º do NRJMS).

Importa, contudo, ressalvar o facto destes cancelamentos se distinguirem, pela sua natureza, dos 

cancelamentos efectuados aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, a que 

não se aludirá no presente capítulo.

Na verdade, os cancelamentos de registos então promovidos relacionaram-se, sobretudo, com a 

não conformação, por parte dos  mediadores de seguros inscritos nos termos do Decreto-Lei n.º 

388/91, de 10 de Outubro, com os novos requisitos51. 

2.2.2. Cancelamentos de registo de mediadores de seguros em 2008

Os dados representados no gráfi co seguinte ilustram os cancelamentos defi nitivos de registo de 

mediadores de seguros efectuados pelo ISP em 2008, segmentados por motivo de cancelamento 

(a saber, Falta de condições de acesso e exercício e Impossibilidade de contacto) e por ramo.

Excluem-se do universo dos dados analisados os cancelamentos que resultaram de pedido 

expresso do mediador de seguros.

51 Sobre o impacto do NRJMS no que respeita ao conjunto de mediadores de seguros inscritos nas categorias de angariador de seguros, agente de seguros 

e corretores de seguros antes da sua entrada em vigor, cfr. VICENTE MENDES GODINHO, que refere que o ISP procedeu, em 2007, ao cancelamento do registo de 

10.045 mediadores de seguros que se encontravam inscritos antes da entrada em vigor do novo regime.
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Gráfico B.6 Cancelamentos de Registo/ Motivo de Cancelamento/ Ramo de Actividade (2008)
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No que concerne aos 15 cancelamentos ocorridos em 2008, por ramo de actividade, que se 

reconduzem à categoria Falta de Condições de Acesso e Exercício, em 9 dos casos, que se reportam 

a mediadores de seguros que, não tendo confi rmado a manutenção da sua inscrição no decurso 

do período transitório, vendo assim a sua inscrição suspensa, manifestaram a intenção de 

a actualizar em período posterior, não tendo no entanto cumprido os seguintes requisitos: i) 

contratação de seguro de responsabilidade civil profi ssional que abranja todo o território da 

União Europeia, ii) disponibilização de endereço electrónico válido e iii) reporte de informação 

relativa às incompatibilidades.

Nos restantes 6 casos, tendo os mediadores de seguros sido inscritos na vigência do NRJMS e 

cumprindo os requisitos de acesso à actividade, aquando da realização de acção de supervisão 

off -site, o ISP constatou que os mediadores de seguros supervisionados não mantinham seguro 

de responsabilidade civil válido. 

3. Objectivos defi nidos pelo Novo Regime Jurídico da Mediação de 

Seguros

3.1. Maior profi ssionalização dos operadores

3.1.1. Considerações iniciais 

No âmbito das condições de acesso e de exercício introduzidas pelo NRJMS, são de realçar os 

requisitos de qualifi cação e formação. Como já foi referido, a introdução destes requisitos visa 

o incremento da profi ssionalização e da credibilidade da actividade da mediação de seguros 

e o desenvolvimento de uma política de formação contínua dos mediadores de seguros que 

acompanhe a concretização dos objectivos previstos no NRJMS.

De modo a aferir do impacto dos requisitos de qualifi cação e formação inicial e contínua dos 

mediadores de seguros introduzidos pelo NRJMS, importa caracterizar os mediadores de 

seguros pessoas singulares quanto às suas habilitações literárias, procedendo posteriormente 

a uma análise dos elementos disponíveis quanto aos exames e cursos de seguros efectuados, 

respectivamente, em período anterior ao NRJMS e durante a vigência do mesmo.
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3.1.2. Qualifi cação dos mediadores de seguros 

Do conjunto de condições de acesso e exercício a observar pelas pessoas singulares e colectivas 

que pretendem exercer a actividade de mediação de seguros, as relativas à qualifi cação e 

formação dos mediadores de seguros assumem um papel preponderante.

Assim, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, considera-se que o candidato a 

mediador de seguros ou de resseguros pessoa singular, os membros do órgão de administração 

responsáveis pela mediação e as pessoas directamente envolvidas na actividade de mediação 

de seguros ou de resseguros reúnem, no contexto do NRJMS, qualifi cação adequada se, em 

alternativa:

a) Detiverem, como habilitações literárias mínimas, a escolaridade obrigatória legalmente 

defi nida e obtiverem aprovação num curso sobre seguros, reconhecido pelo ISP, 

adequado à actividade que irão desenvolver e que respeite os requisitos e conteúdos 

mínimos defi nidos na Norma Regulamentar n.º 17/2006-R do ISP;

b) Forem titulares de curso de bacharelato ou de licenciatura, ou de formação de 

nível pós-secundário, superior ou não, conferente de diploma, cujo plano de estudos 

inclua os conteúdos mínimos defi nidos pelo ISP na referida Norma Regulamentar;

c) Tiverem estado registados como mediadores de seguros ou de resseguros noutro Estado 

membro da União Europeia ao abrigo do regime resultante da transposição da Directiva 

n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, no ano 

precedente ao do pedido de inscrição no registo junto ao ISP.

Comparando os requisitos defi nidos antes da entrada em vigor do NRJMS e durante a vigência 

do mesmo são de assinalar algumas alterações que a considerar no âmbito da interpretação dos 

elementos estatísticos em seguida apresentados. 

Assim, e no que concerne à habilitação literária mínima dos mediadores de seguros e respectivos 

requisitos de formação, é de destacar que nos termos do anterior regime jurídico da mediação 

de seguros, apenas podia ser inscrita como mediador de seguros a pessoa singular que detivesse 

como habilitação literária mínima o “9.º ano de escolaridade do ensino unifi cado” e obtivesse 

aprovação em provas específi cas para o efeito.

Por seu turno, no âmbito do NRJMS, os candidatos a mediadores de seguros devem deter a 

escolaridade mínima obrigatória e obter aprovação num curso sobre seguros reconhecido pelo 

ISP e adequado à actividade que o mediador irá desenvolver, em alternativa à frequência de 

curso de bacharelato ou de licenciatura, ou de formação de nível pós-secundário, cujo plano de 

estudos inclua os conteúdos mínimos defi nidos pelo ISP em Norma Regulamentar.

Salienta-se, ainda, que atendendo às disposições vigentes antes do NRJMS, a formação base do 

candidato a mediador de seguros era da responsabilidade da empresa de seguros ou do corretor 

que propunha o candidato a exame, devendo esta respeitar os requisitos mínimos estabelecidos 

pelo ISP. 

Deste modo, face aos requisitos agora previstos, procurar-se-á avaliar da qualifi cação dos 

mediadores de seguros pessoas singulares inscritos desde a data de entrada em vigor do novo 

regime e activos a 31 de Março de 2009, comparando-a com a qualifi cação dos mediadores de 

seguros inscritos em período anterior e activos na data em referência.
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Gráfico B.7 Habilitações literárias dos mediadores de seguros (inscritos antes da entrada em vigor do NRJMS e na 

vigência do NRJMS)
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Como se pode constatar da leitura do gráfi co B.7, é possível concluir que a maioria dos 

mediadores de seguros activos a 31 de Março de 2009, inscritos antes ou depois da entrada em 

vigor do NRJMS, detêm habilitações literárias ao nível do ensino secundário. 

Da análise dos gráfi cos em apreço, é ainda de destacar o facto de, no âmbito da vigência do 

NRJMS, existir um número crescente de mediadores de seguros com qualifi cações ao nível do 

ensino superior (23,4% no NRJMS face a 17,3% em período anterior). 

Contudo, é igualmente de assinalar a maior percentagem de mediadores de seguros inscritos 

na vigência do NRJMS, e activos a 31 de Março de 2009, com qualifi cações ao nível do ensino 

básico. 

Gráfico B.8 Habilitações literárias / estrutura etária (mediadores de seguros inscritos antes da entrada em vigor 

do NRJMS)
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Gráfico B.9 Habilitações literárias/ estrutura etária (mediadores de seguros inscritos na vigência do NRJMS)
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No que concerne à distribuição das habilitações literárias por escalão etário, é possível apurar 

que, apesar da categoria correspondente ao ensino secundário ser preponderante em todos 

os escalões etários, se verifi ca uma clara diferenciação no que concerne à percentagem de 

mediadores de seguros que se inserem na categoria referente ao ensino superior. 

De facto, cumpre salientar a maior percentagem de mediadores de seguros pessoas singulares 

com habilitações ao nível do ensino superior que se integram nos escalões etários dos 25 a 34 

anos e dos 35 a 44 anos.

Adicionalmente, evidencia-se um rejuvenescimento dos mediadores inscritos na vigência 

do NRJMS e activos a 31 de Março de 2009. De facto, no período em apreço, os mediadores 

com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos representam cerca de 43% do total dos 

mediadores inscritos neste período, em comparação com os 12% de mediadores de seguros 

inseridos no mesmo escalão etário antes da entrada em vigor do NRJMS. 
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Gráfico B.10 Habilitações literárias/ categoria de mediador (mediadores de seguros inscritos antes da entrada 

em vigor do NRJMS)
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Gráfico B.11 Habilitações literárias/ categoria de mediador (mediadores de seguros inscritos na vigência do NRJMS) 
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Atendendo à distribuição das habilitações literárias por tipo de mediador de seguros, ilustrada 

pelos Gráfi cos B.10 e B.11, foram apenas analisados os dados relativos às categorias de Agente 

e Angariador e Agente e Ligado 1 (respectivamente, antes e durante a vigência do NRJMS) em 

virtude do número de mediadores de seguros pessoas singulares inscritos nas categorias Ligado 

2 e Corretor não ser signifi cativo para efeitos desta análise. 

Confrontando as habilitações literárias dos mediadores de seguros pessoas singulares inscritos 

na categoria de Agente e Angariador e Agente e Ligado1, constatou-se não existirem diferenças 

signifi cativas entre as mesmas. 

É, no entanto, de realçar que, nos dois períodos em análise, se verifi cou uma maior percentagem 

de mediadores de seguros inscritos na categoria de Agente com escolaridade ao nível do ensino 

superior.

De assinalar, ainda, que em período anterior à entrada em vigor do NRJMS existia uma maior 

percentagem de mediadores inscritos na categoria de Agente com habilitações literárias ao 

nível do ensino básico, tendo esta tendência sido invertida quanto aos mediadores inscritos na 

vigência do NRJMS, e activos à data de referência. De facto, no que concerne aos mediadores de 

seguros inscritos na vigência do NRJMS, a percentagem de mediadores de seguros que se insere 

na categoria Ligado 1, cuja responsabilidade pelo exercício da respectiva actividade de mediação 

compete às empresas de seguros, com habilitações ao nível do ensino básico é superior à 

percentagem de mediadores inscritos na categoria de Agentes com as mesmas habilitações. 
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No quadro da supervisão da conduta de mercado, as acções de inspecção realizadas pelo ISP 

prevêem frequentemente que seja aferida a qualifi cação dos mediadores de seguros, das pessoas 

directamente envolvidas na actividade de mediação de seguros e dos membros do órgão de 

administração responsáveis pela mediação. 

Adicionalmente, no que respeita às acções de supervisão off -site e sempre que se revele relevante 

ou caso se suscitem dúvidas quanto à observância, por parte dos mediadores de seguros, do 

requisito de qualifi cação adequada são solicitados, pelo ISP, os documentos que comprovam o 

cumprimento desta exigência.

3.1.3. Formação dos mediadores de seguros

Conforme referido anteriormente, em período prévio à entrada em vigor do NRJMS, as pessoas 

singulares que pretendiam desempenhar a actividade de mediação de seguros deviam 

ser propostas a exame pela empresa de seguros ou corretor que tivesse assegurado a sua 

formação base. Assim, os candidatos a mediadores de seguros tinham necessariamente de ser 

propostos a exame por uma terceira entidade, devendo posteriormente realizá-lo junto do ISP. 

Este exame era distinto em função do ramo no qual os candidatos a mediadores pretendiam 

exercer a respectiva actividade.

Por sua vez, após a entrada em vigor do NRJMS e nos termos das alíneas a) e b) do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 144/2006, acresceram aos requisitos de qualifi cação do candidato a mediador 

de seguros a “aprovação em curso sobre seguros adequado à actividade que irão desenvolver, 

reconhecido pelo Instituto de Seguros de Portugal e que respeite os conteúdos mínimos defi nidos em 

norma regulamentar do mesmo Instituto”, deixando de ser aplicáveis os exames anteriormente 

efectuados junto do ISP.

Deste modo, no quadro do novo regime jurídico da mediação de seguros a aprovação em curso 

de seguros passou a ser considerada um requisito adicional de qualifi cação para efeitos de 

acesso à actividade.

Atendendo às importantes alterações introduzidas pelo NRJMS, é de referir o regime aplicável no 

período transitório, em particular no que concerne ao requisito de qualifi cação adequada. 

Para esse efeito, assinala-se o artigo 105.º do NRJMS que estabelece que, enquanto não existirem 

cursos sobre seguros reconhecidos e com capacidade sufi ciente para satisfazer as necessidades 

dos candidatos a mediador de seguros, o ISP pode considerar como equivalente a condição de 

qualifi cação adequada a aprovação em exame. 

Assim, no período transitório compreendido entre 13 de Julho de 2006 e 26 de Janeiro de 

2007, continuaram a ser realizados exames junto do ISP, sendo no entanto estes efectuados sob 

proposta dos próprios candidatos a mediador de seguros. 

Mais ainda, estes exames foram, no período transitório, instituídos de forma a substituir, 

temporariamente, os requisitos relativos à obtenção de qualifi cação adequada, não facultando a 

inscrição imediata como mediador de seguros.
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Com referência ao anteriormente exposto, apresentam-se em seguida os elementos estatísticos 

que reportam ao rácio de aprovados e reprovados nos exames realizados em 2006 junto do ISP, 

no quadro do anterior regime jurídico da mediação de seguros bem como os dados relativos às 

aprovações e reprovações em cursos de seguros efectuados em 2008 pelas diversas entidades 

formadoras autorizadas. 

Ressalva-se, no entanto, a natureza distinta destas duas realidades, pelo que qualquer comparação 

deve atender ao respectivo enquadramento no regime legal e regulamentar em vigor.

Gráfico B.12 Rácio de aprovados e reprovados/ Ramo Vida e Ramos Não vida (Exames realizados em 2006)
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Do exame do gráfi co anterior constata-se que, em ambos os ramos, existiu uma maioria de 

aprovações dos candidatos a mediadores que realizaram exame junto do ISP. De realçar, no 

entanto, que a percentagem de reprovações é superior no ramo Vida (42% em comparação com 

30% nos ramos Não vida).

Gráfico B.13 Rácio de aprovados e reprovados/ Ramos Vida e Não vida (Cursos realizados em 2008)
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Gráfico B.14 Rácio de aprovados e reprovados/ Ramos Vida e Não vida (Cursos realizados em 2008) 
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Na vigência do NRJMS, e atendendo aos cursos de seguros realizados em 2008, pode 

concluir-se, da observação dos gráfi cos B.13 e B.14, ter existido, em todos os cursos, uma maioria 

de aprovações.

Por sua vez, assinala-se que, ao contrário do que se constatava quanto aos exames realizados 

junto do ISP, em 2006, a percentagem de reprovações em cursos do ramo Vida foi inferior à 

verifi cada para os cursos do ramo Não vida e cursos que abrangiam simultaneamente conteúdos 

referentes aos ramos Vida e Não vida.

Como já foi referido, os cursos sobre seguros previstos no NRJMS devem ser obrigatoriamente 

reconhecidos pelo ISP. Deste modo, nos termos do número 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 

n.º 144/2006, o reconhecimento pelo ISP é precedido de parecer por uma “comissão técnica 

composta por um representante designado pelas associações de empresas, um representante 

designado pelas associações de mediadores de seguros e dois representantes designados pelo 

Instituto de Seguros de Portugal, um dos quais preside à Comissão.” De assinalar que, em 2008, foram 

reconhecidos 82 cursos sobre seguros que se reportam a 15 entidades formadoras distintas.

Adicionalmente, é de destacar que os requisitos e conteúdos mínimos dos cursos sobre seguros 

que integram os requisitos de qualifi cação para efeitos de acesso à actividade de mediação 

de seguros foram defi nidos na Norma Regulamentar n.º 17/2006-R do ISP, que regulamenta o 

Decreto-Lei que estabelece o novo regime jurídico.

Deste modo, prevê-se a possibilidade de existirem entidades formadoras que não apenas 

as empresas de seguros, desde que os cursos por estas prestados sejam devidamente 

reconhecidos.

De facto, verifi cou-se que, em 2008, do total de cursos desenvolvidos apenas cerca de 21,5% 

foram prestados por empresas de seguros.

Com base nos dados em apreço, pode concluir-se ter ocorrido uma transformação ao nível da 

formação prestada aos mediadores de seguros, antes exclusivamente ao cargo da empresa de 

seguros ou corretor junto da qual o candidato a mediador viria a exercer a sua actividade e agora 

maioritariamente confi ada a outras entidades de formação.
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Quanto aos tipos de curso de formação, deve ainda realçar-se o facto de os seus conteúdos 

reportarem unicamente ao ramo Vida (devendo nesse caso ter uma duração mínima de 25 

horas), aos ramos Não vida (com duração mínima de 35 horas) ou abrangerem ambos os ramos 

(devendo, neste caso, ter uma duração mínima de 45 horas). Estes variam ainda quanto ao modo 

como são ministrados, designadamente, presencialmente, à distância (desde que os formandos 

sejam submetidos a uma prova de avaliação fi nal presencial) ou de forma mista (à distância e 

presencial).

Deste modo, o gráfi co seguinte pretende ilustrar a percentagem de cursos realizados por tipo de 

curso (presencial, misto e à distância) e subdividido por categoria de mediador.

Gráfico B.15 Cursos realizados/ tipo de curso/ categoria de mediador de seguros (2008)
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Como se pode verifi car, a maioria dos cursos realizados foram à distância, não existindo uma 

diferença muito signifi cativa entre a percentagem destes cursos destinados a candidatos a 

agentes, corretores, mediadores de resseguros ou a mediadores ligados.  

A título adicional, refi ra-se que do total de formandos que frequentaram os cursos de seguros, 

registou-se uma percentagem de 80,8% de aprovações, sendo a percentagem de reprovações 

de apenas 5,7%, nos cursos presenciais, 18,8%, nos cursos mistos e 14,8% nos cursos à distância. 
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No âmbito dos cursos sobre seguros previstos no NRJMS, o ISP tem vindo a supervisionar a 

respectiva implementação e funcionamento. Deste modo, em 2008 foram empreendidas 

cerca de 20 acções de supervisão. Das acções de inspecção efectuadas, parte foi realizada após 

notifi cação da entidade de formação supervisionada, assumindo um carácter regular, sendo as 

restantes efectuadas sem notifi cação prévia.

As acções empreendidas incidem, sobretudo, nas seguintes áreas:

-  Cursos e planos curriculares;

-  Meios técnicos, humanos e logísticos; e

-  Controlo de assiduidade e avaliação.

No que concerne à variável cursos e planos curriculares, estas incidem na análise do tipo de 

curso oferecido (à distância, presencial, misto), na verifi cação dos conteúdos pedagógicos 

adoptados e da respectiva adequação às exigências regulamentares e na análise de eventuais 

manuais de formação disponibilizados e restantes recursos formativos.

Avalia-se, igualmente, o cumprimento do número de horas mínimo que deve ser dispendido 

por cada tipo de curso (Vida, Não vida e ambos os ramos). No que concerne aos cursos à 

distância, é realizado um exame do modo como as plataformas se encontram organizadas, 

do respectivo sistema de acesso, dos mecanismos de controlo e registo do número de horas 

despendido na plataforma, dos conteúdos disponibilizados e ferramentas pedagógicas ao 

dispor dos formandos.

Na vertente meios técnicos, humanos e logísticos, é avaliada a estrutura e organização dos 

cursos de seguros realizados, as respectivas instalações (incluindo dimensão das salas em função 

do número de formandos) e meios logísticos e técnicos disponibilizados, sendo identifi cados 

os colaboradores e formadores que lhes estão afectos e aferida a respectiva qualifi cação e 

competências, comprovando os dados previamente remetidos ao ISP.

No âmbito do controlo de assiduidade e avaliação são observados os sistemas de marcação 

e registo de presenças e, no caso dos cursos à distância, os sistemas de registo do número de 

horas despendido nas plataformas. Adicionalmente procede-se a uma análise dos processos 

relativos aos exames fi nais realizados (cujo peso na avaliação fi nal não pode ser inferior a 75%), 

bem como restantes elementos de avaliação.

Aquando da realização de exames, o ISP desenvolve frequentemente acções de inspecção, 

avaliando as condições em que este é realizado, designadamente dimensão e condições das 

salas, modo de vigilância dos exames e conteúdos abrangidos. No caso dos cursos à distância, e 

uma vez que os exames fi nais devem ser realizados presencialmente, são igualmente avaliados 

estes aspectos.

Na sequência das acções realizadas, o ISP emite frequentemente recomendações às entidades 

formadoras no sentido de estas procederem à alteração ou adopção de determinadas medidas, 

acompanhando posteriormente a implementação das mesmas.
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3.2. Maior efi cácia da supervisão do sector de mediação de seguros e 

incremento da transparência na actividade, mediante o recurso a 

novas tecnologias de informação e de comunicação

3.2.1. Considerações iniciais

O texto do preâmbulo do diploma que aprova o novo regime jurídico da mediação de seguros 

enuncia “a simplifi cação, racionalização dos recursos e aumento da efi cácia da supervisão da 

mediação de seguros” enquanto princípios que norteiam as soluções ali consagradas. 

Também o Decreto-Lei n.º 359/2007 manifesta semelhante intenção, destacando o respectivo 

preâmbulo “como elemento essencial na modernização e efi cácia da supervisão da actividade de 

seguros, o reconhecimento legal do recurso privilegiado às tecnologias de informação e à utilização de 

documentos electrónicos”. Neste sentido, o recurso às novas tecnologias é reforçado como medida 

de simplifi cação que permite, simultaneamente, agilizar a supervisão em matéria de mediação 

de seguros e simplifi car os procedimentos aplicáveis aos próprios operadores. 

Por outro lado, cumpre assinalar a crescente preponderância da utilização das novas tecnologias 

de informação no âmbito do relacionamento com os consumidores. De facto, a contratação 

de seguros à distância, nomeadamente por recurso à contratação on-line, tornou fundamental 

a divulgação de informação aos consumidores nas respectivas páginas de Internet, incluindo, 

em particular, a divulgação da informação obrigatória prevista no artigo 47.º do Decreto-Lei 

n.º 144/2006, caso o mediador em causa esteja inscrito na categoria de corretor de seguros, 

conforme disposto na alínea f ) do número 1 do artigo 13.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R 

do ISP. 

Os procedimentos desmaterializados de registo e divulgação de informação aplicáveis ao 

relacionamento dos mediadores de seguros com a autoridade de supervisão visam igualmente 

incentivar a utilização do recurso às novas tecnologias numa óptica de divulgação de informação 

e reforço da transparência na relação entre operadores de seguros e consumidores.

3.2.2. Maior efi cácia da supervisão

3.2.2.1. Registo

Nos termos do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, o ISP é responsável pela criação, 

manutenção e actualização permanente do registo electrónico dos mediadores de seguros 

ou de resseguros residentes ou cuja sede social se situe em Portugal. Por sua vez, nos termos 

do artigo 48.º do mesmo diploma, compete ao ISP implementar os meios para que qualquer 

interessado possa aceder a informação proveniente do registo dos mediadores de seguros. 

Assim, o ISP defi niu, na Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, a forma de organização do registo 

electrónico dos mediadores de seguros e os elementos que nele devem constar. Adicionalmente, 

foi regulamentado o acesso público à informação constante do registo, tendo sido defi nidos os 

elementos a disponibilizar aos interessados mediante mecanismo de consulta pública através da 

Internet, nos termos do artigo 32.º do referido diploma.
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A divulgação desta informação possibilita a sua acessibilidade a todos os interessados, 

promovendo um reforço da transparência da actividade da mediação e um incremento da 

protecção do consumidor. 

De facto, no âmbito da protecção do consumidor, esta permite aos consumidores verifi carem 

se estão a contratar um seguro através de mediador de seguros autorizado, tendo acesso, 

designadamente, à identifi cação das empresas às quais este se encontra vinculado ou para as 

quais está autorizado a trabalhar, podendo ainda consultar os ramos de seguros nos quais o 

mediador de seguros pode exercer actividade.

Deste modo, e atendendo ao texto do preâmbulo do diploma que estabelece o NRJMS, o ISP é 

não só a autoridade responsável pela criação, manutenção e actualização permanente do registo 

electrónico dos mediadores como “pela implementação dos meios necessários para que qualquer 

interessado possa aceder, de forma fácil e rápida, à informação relevante proveniente desse registo”.

Por sua vez, no âmbito do anterior regime jurídico, e como já foi referido, a inscrição dos 

mediadores de seguros resultava de proposta da empresa de seguros ou do corretor que lhe 

tivesse ministrado formação básica, sendo depois efectuada presencialmente junto do ISP.

O registo efectuado após a entrada em vigor do novo regime é inovador não só pela sua 

desmaterialização (registo electrónico), como pelo facto de ser diferenciado em função da 

categoria de mediador. Com efeito, conforme disposto no preâmbulo do NRJMS “O tipo de 

relacionamento entre o mediador de seguros e as empresas de seguros refl ecte-se também na 

tramitação do processo de inscrição no registo de mediadores”, sendo este um princípio orientador 

no âmbito dos requisitos previstos no referido diploma.

Assim, nos termos do novo regime, compete apenas aos corretores de seguros e aos mediadores 

de resseguros a instrução do respectivo processo de inscrição, verifi cando posteriormente o 

ISP o preenchimento das condições de acesso que lhes são aplicáveis. Por seu turno, no que 

respeita à categoria de mediador de seguros ligado, e nos termos do artigo 16.º do NRJMS, é 

responsabilidade da empresa de seguros verifi car o preenchimento das condições de acesso 

pelo candidato, solicitando subsequentemente a sua inscrição junto do ISP. 

No que concerne ao processo de inscrição no registo da categoria de agente de seguros, 

conforme previsto no artigo 18.º do referido diploma, é responsabilidade da empresa que com 

este celebre contrato verifi car da completa instrução do processo e remetê-lo ao ISP para que 

este verifi que o preenchimento das condições de acesso que lhe são aplicáveis.

Prossegue-se, assim, por intermédio da criação, manutenção e actualização de um registo 

electrónico, ao objectivo de desmaterialização dos procedimentos aplicáveis, numa óptica de 

simplifi cação e optimização de recursos e esforços despendidos e de reforço da transparência 

perante os consumidores.

3.2.2.2. Desmaterialização de comunicações e processos

Como explicitado no ponto anterior, o objectivo de desmaterialização concretizado, em 

particular, na criação de um registo electrónico, presidiu aos restantes procedimentos previstos 
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no NRJMS. Com efeito, a desmaterialização abrange, igualmente, as comunicações efectuadas 

entre estes operadores e o ISP, bem como o envio de documentos relevantes.

Atente-se, por exemplo, ao artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, com a redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, que estabelece os deveres do mediador de seguros para 

com o ISP. Assim, estabelece-se que “as comunicações e os documentos a enviar ao Instituto de 

Seguros de Portugal nos termos previstos no presente Decreto-Lei devem, sempre que assim seja 

determinado por instrução do Instituto, ser efectuadas com recurso às tecnologias de informação e 

através da utilização de documentos electrónicos.”

Este objectivo “procedimental” de desmaterialização foi conforme anteriormente referido, 

reforçado com o Decreto-Lei n.º 359/2007.

3.2.2.3. Portal ISPnet 

O ISP é responsável pela criação, manutenção e actualização do registo electrónico dos 

mediadores de seguros. Para esse efeito, criou o Portal ISPnet, acessível a partir do sítio da Internet 

do ISP, defi nindo, na Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, os elementos que devem constar do 

registo.

Com vista a analisar o fl uxo de pedidos, submetidos pelas empresas de seguros e/ou pelos 

mediadores de seguros, através do Portal ISPnet procuraram-se obter os dados relativos 

ao número total de pedidos por módulo (Inscrição, Alteração, Mudança de Categoria e 

Cancelamento) e ao número de pedidos por módulo e por sujeito (empresas de seguros ou 

mediador por categoria), realizados entre 27 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008. 

Assim, registaram-se no referido período 36.613 pedidos.

Deste modo, como pode constatar-se da análise do gráfi co B.16, do total de pedidos efectuados 

através do Portal ISPnet aproximadamente, 70%, foram pedidos de alteração de algum dos 

elementos previstos no registo, seguidos dos pedidos de mudança de categoria, que representam 

cerca de 17%.

Gráfico B.16 Tipologia de pedidos efectuados através do Portal ISPnet (27-01-2007 a 31-12-2008)
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Gráfico B.17 Tipologia de pedidos efectuados através do Portal ISPnet por sujeito (27-01-2007 a 31-12-2008)
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Por sua vez, no que concerne à distribuição do número total de pedidos por tipo de sujeito, 

constatou-se que a maior parte dos pedidos foi efectuada por mediadores inscritos na categoria 

de agente ou directamente por empresas de seguros.

Atente-se, ainda, ao facto do relacionamento entre as diferentes categorias de mediadores e as 

empresas de seguros se refl ectir na análise destes dados.

De facto, depreende-se da análise dos dados relativos aos pedidos de inscrição, a possibilidade 

de, em termos legais, apenas os mediadores de resseguros e corretores poderem proceder 

directamente ao respectivo registo. Com efeito, apenas as empresas de seguros, a quem compete 

a inscrição dos mediadores ligados e agentes, os mediadores de resseguros e os corretores 

apresentaram inscrições, tendo-se verifi cado 3671 pedidos de inscrição por parte das empresas 

de seguros, e 3 por mediadores de resseguros e corretores, respectivamente. Por seu turno, na 

categoria de mediador de seguros ligado, agente e corretor o módulo “Alterações” é maioritário 

no total dos pedidos efectuados.

3.2.3. Modernização e incremento da transparência na actividade de mediação

3.2.3.1. Endereço electrónico e página na Internet

Nos termos da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, do ISP, que, conforme se referiu, procede à 

regulamentação do Decreto-Lei n.º 144/2006, prevê-se, a título genérico, o fomento da utilização 

das novas tecnologias de informação e comunicação. Porém, a obrigatoriedade de possuir um 

endereço electrónico ou uma página na Internet recai apenas sobre algumas categorias de 

mediadores.  

Em matéria de manutenção de endereço electrónico – essencial no contexto da prossecução 

dos objectivos visados pelo NRJMS –, esta é somente obrigatória quanto às categorias agente de 
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seguros, corretor de seguros e mediador de resseguros. No caso do agente de seguros e em 

relação às condições a observar ao nível da organização, afi rma-se que, ao abrigo da alínea 

b) do número 1 do artigo 17.º do NRJMS e, bem assim, das alíneas a) do número 1 e a) do 

número 2 do artigo 9.º da Norma Regulamentar, este deve “dispor de meios informáticos que 

permitam a comunicação por via electrónica e o acesso à internet”. No que concerne ao corretor 

de seguros, a alínea b) do número 1 do artigo 19.º do NRJMS, conjugada com a alínea a) do 

número 1 do artigo 13.º daquela Norma Regulamentar, impõe idênticas exigências. Por último, 

assinale-se que esta obrigação é extensível aos mediadores de resseguros ex vi remissão do 

artigo 15.º da Norma Regulamentar do ISP n.º 17/2006-R. 

Adicionalmente, e como já foi referido, a exigência de manutenção de uma página na Internet 

apenas é aplicável aos corretores de seguros, nos termos da alínea f ) do número 1 do artigo 13.º 

da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, e mediadores de resseguros, por remissão do artigo 15.º 

do mesmo diploma.

Em paralelo, estabelece o Anexo IV da Norma Regulamentar em apreço, enunciando os elementos 

a incluir no registo relativo a mediadores de seguros ou de resseguros, independentemente da 

natureza de pessoa singular ou colectiva, a menção ao seu endereço electrónico e/ou página da 

internet, quando obrigatório.

Como referido anteriormente, e nos termos do número 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei 

n.º 144/2006, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, o ISP passou a 

privilegiar igualmente o recurso às tecnologias de informação e a utilização de documentos 

electrónicos nos contactos com as empresas de seguros. Assim, a desmaterialização do registo 

dos mediadores de seguros tem vindo a fomentar a utilização de novos meios de contacto e de 

transmissão de informação.

O recurso às novas tecnologias visa igualmente a comunicação das informações que são 

exigíveis aos mediadores de seguros nos termos do regime vigente. Assim, prevê-se no NRJMS 

que as informações que devem ser prestadas aos consumidores nos termos do artigo 32.º, 

designadamente: i) a identidade e endereço do mediador; ii) informação relativa ao registo; iii) 

indicação da existência de participação directa ou indirecta superior a 10% nos direitos de voto 

ou no capital de empresa de seguros; iv) autorização a receber prémios para serem entregues à 

empresa de seguros; v) referência ao facto da sua intervenção se esgotar com a celebração do 

contrato de seguro ou envolver a prestação de assistência ao longo do período de vigência do 

contrato, conforme aplicável; vi) advertência da sua qualidade de trabalhador numa empresa de 

seguros; vii) indicação do direito do cliente a solicitar informações sobre a remuneração que o 

mediador receberá pela prestação do serviço de mediação e viii) procedimentos para as partes 

interessadas poderem apresentar reclamações contra mediadores de seguros bem como acerca 

de outros procedimentos extrajudiciais de reclamação e recurso, podem ser disponibilizadas em 

qualquer suporte duradouro.

Acresce que, no caso dos corretores e mediadores de resseguros, e na medida em que devem 

dispor de um sítio na Internet, estão também obrigados a divulgar no respectivo sítio as 

informações previstas nos números 1 a 3 do artigo 32.º e do número 6 do artigo 47.º do novo 

regime.

Para efeitos da defi nição de suporte duradouro, considera-se a utilização de disquetes 

informáticas, CD-ROM, DVD e disco rígido do computador do cliente no qual esteja armazenado o 

correio electrónico. Os sítios na Internet não são, no entanto, considerados suportes duradouros, 
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excepto se permitirem ao cliente armazenar informações que lhe sejam dirigidas pessoalmente 

para que possam ser consultadas posteriormente durante um período de tempo adequado. 

A previsão legal e regulamentar da possibilidade de recurso a novos meios de comunicação e 

divulgação de informação atenta, assim, como resulta do exposto no presente estudo, às novas 

tendências na contratação de seguros, nomeadamente à contratação on-line, fomentando-se a 

respectiva utilização.

3.2.3.2. Análise de algumas páginas na Internet

Tendo sido realizada, em 8 de Abril de 2009, uma consulta às páginas na Internet dos 30 

corretores de seguros que auferiram níveis mais elevados de remunerações em 200752/53, foi 

possível constatar que, para além dos elementos que devem constar daquelas páginas a título 

vinculativo, conforme anteriormente explicitado, alguns corretores disponibilizam informações e/

ou outras ferramentas que se revestem da maior utilidade na perspectiva da respectiva utilização 

por parte dos consumidores, merecendo ser destacadas no contexto da sua eventual divulgação 

no plano de boas práticas. Entre elas, são de ressaltar:  

- Hiperligações úteis para sítios da Internet relevantes (nomeadamente, o da autoridade de 

supervisão, os de associações profi ssionais do sector segurador e de mediação de seguros 

ou, ainda, os de empresas de seguros);

-  Listagem de seguros obrigatórios;

-  Informação útil sobre o modo de preenchimento de uma “declaração amigável”;

-  Informação relativa ao novo regime jurídico do contrato de seguro;

-  Perguntas frequentes;

-  Formulários e simuladores a utilizar no contexto da contratação de seguros; 

-  Ferramenta que permite verifi car se determinado veículo possui seguro válido;

-  Glossário de termos de seguros; e

-  Revista de imprensa periódica e/ou notícias importantes no sector segurador e de 

mediação de seguros.

Reconhecendo o facto de a Internet representar, de forma crescente, um meio privilegiado de 

contacto entre operadores e consumidores, afi gura-se desejável que as páginas disponibilizadas 

considerem as necessidades destes últimos, designadamente, tendo presente o importante 

papel que podem desempenhar (por exemplo, para efeitos de contribuir para uma maior literacia 

fi nanceira e/ou para divulgar as informações inerentes à tomada de decisões esclarecidas por 

parte dos consumidores).

52  A referida listagem foi publicada no sítio da Internet do ISP, encontrando-se acessível em http://www.isp.pt/Estatisticas/mediacao/historico/Ranking%20Corr

etores%202007.pdf.

53 Em virtude de não ter sido possível, à data, recorrer a idênticos elementos actualizados para 2008.
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O ISP tem vindo a supervisionar os sítios na Internet dos mediadores de seguros, atendendo 

designadamente à observância das disposições legais e regulamentares que lhes são 

aplicáveis. 

Em particular, o ISP tem dado especial enfoque às informações obrigatórias que, nos termos do 

número 6 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, devem constar em toda a publicidade e 

documentação comercial do mediador de seguros.

No que concerne aos mediadores de seguros inscritos na categoria de corretores de seguros 

e no âmbito da verifi cação das condições específi cas de acesso e exercício à actividade, é 

monitorizada a publicação das informações de divulgação obrigatória, nos moldes previstos na 

alínea f ) do número 1 do artigo 13.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R.

4. Conclusões fi nais

O presente estudo pretendeu desenvolver uma análise prévia do impacto do novo regime 

jurídico da mediação de seguros, em especial, à luz da importância dos princípios gerais que lhe 

presidiram no âmbito da conduta de mercado. 

Deste modo, para efeitos da análise em apreço, destacaram-se alguns aspectos paradigmáticos, 

atendendo à sua relevância na perspectiva do relacionamento entre mediadores de seguros e 

consumidores e ao seu carácter inovador.

Assim, sintetizam-se as principais conclusões extraídas:

a) No contexto do estudo das implicações gerais decorrentes da entrada em vigor do NRJMS, 

e em particular da realidade dos “novos mediadores”, foi desde logo possível reconhecer a 

sua infl uência signifi cativa na caracterização do universo de mediadores de seguros em 

actividade;

b) Por seu turno, no que se refere à caracterização dos mediadores de seguros pessoas 

singulares, quanto às actividades profi ssionais exercidas constatou-se, no período 

em apreço, uma maior especialização destes; factor que pode indiciar uma crescente 

profi ssionalização no seio da actividade de mediação de seguros;

c) Atendendo aos requisitos de qualifi cação introduzidos pelo NRJMS, destacou-se 

um crescimento no número de mediadores de seguros com habilitações literárias 

correspondentes ao ensino superior, face aos mediadores inscritos em período anterior;

d) No entanto, terá que assinalar-se o nível proporcionalmente mais elevado de mediadores 

registados na categoria de mediador de seguros ligado habilitados apenas com o ensino 

básico, por comparação com o nível habilitacional dos anteriores angariadores. Esta 

conclusão parece demonstrar que o papel cometido às empresas de seguros pelo NRJMS 

enquanto garantes do incremento da qualifi cação dos medidores de seguros ligados, 

pela actuação dos quais são inteiramente responsáveis, não estará a ser adequadamente 

prosseguido;

e) Por sua vez, verifi cou-se uma clara diferenciação quanto às habilitações literárias detidas 

pelos mediadores de seguros em função do escalão etário no qual se inserem. 
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 Assim, em ambos os períodos em apreço apurou-se, nos escalões etários dos 25 a 34 anos 

e dos 35 a 44 anos, uma maior percentagem de mediadores de seguros com habilitações 

literárias ao nível do ensino superior;

f ) Evidencia-se, igualmente, um inequívoco rejuvenescimento dos mediadores de seguros 

inscritos na vigência do NRJMS e activos a 31 de Março de 2009, quando confrontado 

com o número de mediadores inscritos antes da entrada em vigor do NRJMS;

g) No que concerne à formação dos mediadores de seguros, cumpre salientar as alterações 

introduzidas pelo NRJMS. Realça-se, sobretudo, que no contexto do novo regime 

a formação dos mediadores de seguros deixa de estar exclusivamente a cargo das 

empresas de seguros ou corretores, sendo os cursos de seguros agora previstos prestados 

por entidades formadoras diversas desde que acreditadas pelo ISP. Constata-se que o 

rácio de aprovação nos cursos de seguros ministrados ao abrigo do NRJMS é uperior à 

taxa de aprovação nos exames realizados junto do ISP, sobretudo no ramo Vida. Trata-se 

de realidade que merecerá a atenção contínua do ISP no âmbito do exercício das suas 

competências de supervisão, designadamente tendente à aferição se esta maior taxa 

de aprovação corresponde de forma objectiva à maior qualidade e especialização da 

formação ministrada;

h) Atendendo ao objectivo de maior simplifi cação, racionalização de recursos e aumento da 

efi cácia da supervisão da mediação de seguros, proposto pelo NRJMS, é de salientar uma 

efectiva desmaterialização do registo dos mediadores de seguros, mediante a criação, 

manutenção e actualização permanente de um registo electrónico pelo ISP, bem como a 

elevada utilização do Portal ISPnet, por parte dos operadores;

i) O recurso às novas tecnologias de comunicação visou, igualmente, incentivar o reforço 

da transparência e da divulgação de informação no relacionamento entre mediadores 

de seguros e consumidores, tendo sido para esse efeito aferido o impacto da utilização 

do endereço electrónico e das páginas na Internet nas comunicações e divulgações 

obrigatórias pelos mediadores de seguros. Neste âmbito, procedeu-se, por fi m, à análise 

do conteúdo de algumas páginas do sítio na Internet, destacando-se informações ou 

ferramentas que se revestem de maior utilidade para o consumidor.

Em suma, atendendo aos objectivos que nortearam a elaboração do NRJMS e aos aspectos 

realçados no presente estudo, é, genericamente, de sublinhar o esforço que tem vindo a ser 

empreendido para o reforço da profi ssionalização, credibilidade e transparência da actividade 

da mediação de seguros e para o pleno cumprimento e adequação aos princípios, requisitos e 

exigências que enformam o regime em apreço. 

Com efeito, quer os operadores – mediante a observância e adaptação às disposições que lhes 

são aplicáveis, no seu relacionamento com os consumidores e com a autoridade de supervisão –, 

quer o ISP – numa óptica de incremento da efi cácia da supervisão da actividade da mediação 

de seguros –, têm vindo a contribuir para o desenvolvimento de padrões e boas práticas no 

domínio da conduta de mercado.

Contudo, é de assinalar que o texto em apreço se baseia, naturalmente, na recente experiência 

adquirida com a implementação do NRJMS, devendo as conclusões vertidas no presente 

exercício ser interpretadas à luz dos elementos preliminares até agora obtidos.

Assim, afi gura-se desde já desejável a promoção de novo exame ao impacto do regime da 

mediação de seguros, envolvendo aspectos distintos, em função dos desafi os que a aplicação 

prática do mesmo previsivelmente continuará a acarretar.
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