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Publicação do Relatório de Gestão de Reclamações  

Primeiro Semestre 2021 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publica o Relatório de Gestão de 

Reclamações referente ao primeiro semestre de 2021, em cumprimento do estabelecido na alínea 

c) do n.º 7 do artigo 16.º do Estatuto da ASF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de agosto. 

Pretende-se com esta publicação divulgar informação sobre os principais indicadores 

representativos da gestão de reclamações recebidas e analisadas pela ASF, de forma a assegurar a 

divulgação, semestral, de dados estatísticos sobre as reclamações dos tomadores de seguros, 

segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados. 

 

A ASF registou no primeiro semestre de 2021, a entrada de 4 029 reclamações, menos 6% em 

comparação com o período homólogo, diminuição que terá como explicação o impacto do 

confinamento e das restrições à atividade no contexto da pandemia COVID-19. 

 

A apresentação de reclamações à ASF através do Livro de Reclamações Eletrónico (LRE), passou a 

representar quase metade das reclamações recebidas (46%). 

 

Neste semestre, a ASF concluiu 3 549 processos de reclamação. 

 

A análise por segmento de negócio, evidencia que 85% dos processos de reclamação concluídos 

respeitam aos ramos Não Vida e 13% ao conjunto do ramo Vida e dos fundos de pensões. Nesse 

âmbito, há a destacar o seguro automóvel (35%) e o seguro de incêndio e outros danos (30%). No 

entanto, no primeiro semestre de 2021, assinala-se um decréscimo das reclamações relativas ao 

seguro automóvel (2020: 2 064; 2021: 1 240) e um acréscimo das reclamações relacionadas com o 

seguro de incêndio e outros danos (2020: 958; 2021: 1 061).  

 

O estudo das reclamações encerradas por cada mil apólices, realizado para os segmentos de negócio 

de Não Vida com maior volume de prémios, revela que no seguro de acidentes de trabalho foram 

encerradas 0,292 reclamações por cada mil apólices, 0,208 no seguro automóvel e 0,137 no seguro 

de incêndio e outros danos. Relativamente ao seguro de saúde, foram concluídos 0,073 processos 

de reclamação por cada mil pessoas seguras. 
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Quanto ao tema e natureza do reclamante, mantém-se a tendência dos anos anteriores, com a 

matéria “Sinistro” a destacar-se, com 49% dos processos encerrados, seguida pelos temas 

relacionados com o “Conteúdo / Vigência do Contrato” (29%). Na matéria “Sinistro”, salientam-se os 

motivos associados à “Regularização do sinistro” (35%). 

 

No que concerne à natureza do reclamante, 78% das reclamações encerradas foram apresentadas 

pelo cliente do operador e 17% por terceiros, lesados ou beneficiários de contratos de seguro. 

 

Relativamente ao desfecho dos processos concluídos, este foi favorável ao reclamante em 37% dos 

casos. É de referir que mais de 9º% dos casos em que o desfecho foi desfavorável ao reclamante 

encontraram justificação legal ou contratual (2 023 em 2 233). 

 

Dos processos de reclamação analisados, observa-se que 65% das reclamações não foram 

previamente apresentadas à entidade reclamada, sendo de registar o acréscimo desta percentagem 

face ao período homólogo, em consonância com o aumento da utilização do LRE. 

 

O estudo aos processos de reclamação concluídos, em particular no que diz respeito ao desfecho 

favorável ou desfavorável da resposta e à existência de justificação legal ou contratual associada à 

posição dos operadores, evidencia que apenas 5,9% das reclamações estão relacionadas com 

situações que não foram ultrapassadas em sede da gestão de reclamações da ASF. Estes casos 

podem implicar o recurso dos reclamantes a mecanismos alternativos para resolução de litígios ou 

ainda, em última instância, aos tribunais, sem prejuízo de esta última possibilidade também poder 

ocorrer no caso de falta de prova do reclamado ou no caso de o operador justificar, de acordo com 

a apreciação da ASF, a sua posição, mas o reclamante não concordar com a mesma. 

 

Consulte o Relatório de Gestão de Reclamações referente ao primeiro semestre de 2021 aqui. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F98F167C-380F-4F00-9E9D-F6BB45C19D67/0/RGR_1S2021.pdf

