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                                 Anteprojecto de Decreto-Lei 

 

O risco de fenómenos sísmicos corresponde à catástrofe natural de danos 

potencialmente mais significativos no nosso país, verificando-se, ainda, que zonas que 

historicamente não eram consideradas sísmicas têm registado, com alguma frequência, 

actividade dessa natureza. 

Acresce que a cobertura do risco sísmico em Portugal constitui uma cobertura 

adicional, em regime facultativo, que nem sempre está disponível e que está associada, 

geralmente, a seguros de «Incêndio e elementos da natureza» ou a seguros «Multi-riscos». 

Sendo aquela cobertura facultativa, a respectiva subscrição tende a concentrar-se 

em zonas de maior risco sísmico, resultando numa concentração do risco coberto e numa 

pressão sobre o valor dos prémios deste tipo de seguro por ausência de diversificação 

geográfica das coberturas, com prejuízo para os consumidores. 

Não existe, deste modo, em Portugal um sistema nacional de cobertura do risco de 

fenómenos sísmicos, ao contrário das soluções que podem ser encontradas em outros 

países. 

A implementação de um sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 

resulta, assim, da premência de garantir condições adequadas à cobertura dos prejuízos 

decorrentes de tais catástrofes, atenta a gravidade e extensão que podem assumir, com os 

consequentes efeitos económico-sociais, cujo impacto, apesar da cobertura prestada pelas 

empresas de seguros, requer, com frequência, intervenção pública. 

Urge, pois, criar condições para a existência de um sistema que facilite o acesso dos 

consumidores a tais coberturas e permita a subscrição generalizada daquele tipo de riscos. 

O sistema de cobertura de riscos sísmicos previsto no presente diploma abrange o 

ressarcimento de prejuízos em fracções autónomas destinadas a habitação e em imóveis 

exclusiva ou maioritariamente consagrados a habitação, incluindo as fracções autónomas 

afectas a outros fins localizadas nesses imóveis, quando causados exclusivamente por 

fenómenos sísmicos ou por fenómenos directamente associados a estes, como erupções 

vulcânicas, maremotos, fogo subterrâneo e incêndio deles decorrente.  
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Esta opção decorre fundamentalmente de razões relacionadas com a necessidade de 

assegurar a manutenção de uma carteira com um perfil homogéneo de risco, pelo menos, 

numa fase inicial. Não obstante, a inclusão de fracções autónomas afectas ao comércio e 

serviços, quando enquadradas em edifícios maioritariamente ocupados por habitação, 

apresenta a vantagem de garantir que todo o imóvel se encontra protegido contra o risco 

sísmico, sendo consequentemente facilitado o processo da respectiva reconstrução.  

O regime prevê a cobertura obrigatória de fenómenos sísmicos para os imóveis que 

estejam obrigatória ou facultativamente cobertos por contratos de seguro do ramo 

«Incêndio e elementos da natureza» ou «Multi-riscos» − independentemente de esta 

cobertura vir a ser contratada ao abrigo do sistema criado através do presente diploma ou 

junto de empresas de seguros não aderentes ao mesmo. Prevê-se ainda a possibilidade de 

os tomadores de seguros não sujeitos à obrigação de segurar quanto às referidas coberturas 

contratarem a cobertura do risco de fenómenos sísmicos relativamente a imóveis 

destinados a habitação, ao abrigo do sistema. 

Os prejuízos a ressarcir serão limitados aos danos patrimoniais ocorridos em bens 

imóveis seguros, prevendo-se a cobertura de um montante indemnizatório por imóvel 

equivalente ao seu custo de reconstrução ou reparação até ao limite do capital seguro do 

contrato. 

O sistema implica a constituição de um património autónomo, o Fundo Sísmico, 

com vista à acumulação e capitalização de meios financeiros a mobilizar em caso de 

ocorrência de um fenómeno sísmico e baseia-se na partilha de responsabilidades entre o 

segurado, as empresas de seguros aderentes ao sistema, o Fundo Sísmico e o Estado, na 

qualidade de ressegurador de último recurso.  

Não obstante, o regime de partilha de risco previsto no presente decreto-lei não 

prejudica os deveres e as obrigações das empresas de seguros contraídas ao abrigo dos 

contratos de seguro celebrados, nem é oponível aos segurados para efeitos de cessação ou 

suspensão de tais deveres e obrigações. 

O produto da comissão de garantia a conceder pelo Estado, em cada ano, 

constituirá uma receita a ser aplicada na constituição de um fundo de solidariedade 

destinado a cobrir outras despesas relacionadas com a verificação de um sismo, 
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designadamente a reconstrução de infra-estruturas públicas ou sociais, que não se 

encontram abrangidas pelo Fundo Sísmico agora criado. 

Não obstante ser o resseguro uma actividade fundamental para a estabilidade e 

eficiência do sector segurador, permitindo a redistribuição do risco coberto no que se 

refere aos riscos catastróficos, a aludida necessidade de uma intervenção pública dos 

governos na matéria traduz a necessidade de criar condições para a existência de sistemas 

de mutualização que propiciem a redução do custo pela cobertura daquele tipo de riscos, 

bem como a dependência do mercado ressegurador externo. 

O Estado desempenhará um papel fulcral no âmbito do sistema de cobertura do 

risco de fenómenos sísmicos, sobretudo através da prestação de uma garantia para fazer 

face a fenómenos sísmicos de grandes proporções, de que resulte ser excedido o limite 

máximo da responsabilidade global do Fundo Sísmico. Por sua vez, o Instituto de Seguros 

de Portugal, na qualidade de autoridade de supervisão do Fundo Sísmico e da respectiva 

gestão, e a entidade gestora do Fundo Sísmico assumirão o importante papel de dotar o 

sistema de requisitos prudenciais e instrumentos de gestão que assegurem a sua solidez 

financeira para fazer face aos riscos assumidos, de modo a assegurar a efectiva protecção 

dos tomadores de seguros.  

Na definição do modelo institucional do sistema de cobertura do risco de 

fenómenos sísmicos, foram consideradas as recomendações emitidas pelo Fundo 

Monetário Internacional no âmbito do último Financial Sector Assessment Program realizado 

em Portugal relativamente ao modelo de organização e funcionamento dos fundos 

actualmente geridos pelo Instituto de Seguros de Portugal. Em resultado dessa ponderação, 

a gestão do Fundo Sísmico é cometida a uma entidade independente, cabendo ao Instituto 

de Seguros de Portugal assegurar a respectiva supervisão. 

Foram ouvidos [•]. 

Assim, 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo 

decreta o seguinte: 
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Capítulo I 

Âmbito 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente decreto-lei: 

a) Institui o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos; 

b) Cria o Fundo Sísmico. 

 

Artigo 2.º 

Sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 

1 – O sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, abreviadamente designado por 

sistema, é constituído pelo Fundo Sísmico, abreviadamente designado por Fundo, pelas 

empresas de seguros aderentes ao mesmo e pelo Estado, nos termos previstos no presente 

diploma. 

2 – Para efeitos do regime previsto no presente decreto-lei, entende-se por «fenómenos 

sísmicos» qualquer tremor de terra, terramoto, erupção vulcânica, maremoto ou fogo 

subterrâneo, bem como incêndio resultante destes fenómenos. 

 

Artigo 3.º 

Sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 

O sistema obedece aos seguintes princípios: 

a) Cobertura obrigatória do risco de fenómenos sísmicos para os bens elegíveis que 

estejam abrangidos por contratos de seguro de «Incêndio e elementos da natureza» 

ou «Multiriscos», quer estes seguros sejam de subscrição obrigatória ou facultativa; 

b) Cobertura facultativa do risco de fenómenos sísmicos de imóveis destinados a 

habitação, para tomadores de seguros não sujeitos à obrigação de subscrição dos 

restantes seguros; 

c) Adesão voluntária das empresas de seguros; 
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d) Partilha de responsabilidades entre os segurados, as empresas de seguros, o Fundo 

Sísmico e o Estado. 

 

Capítulo II 

Fundo Sísmico 

 

Secção I 

Disposições gerais 

 

Artigo 4.º 

Natureza 

O Fundo constitui um património autónomo dotado de autonomia administrativa e 

financeira. 

 

Artigo 5.º 

Finalidade 

1 – O Fundo integra o sistema que tem por finalidade o ressarcimento de danos 

patrimoniais causados por fenómenos sísmicos, nos termos do disposto no presente 

decreto-lei. 

2 – A cobertura pelo Fundo dos danos previstos no número anterior tem lugar mediante a 

mobilização dos meios financeiros nele acumulados e capitalizados, bem como através da 

realização das operações de transferência de risco próprias da actividade seguradora. 

 

Artigo 6.º 

Gestão 

O Fundo é gerido por uma entidade gestora de fundos autónomos da actividade 

seguradora, adiante designada por entidade gestora, com as atribuições definidas nos 

respectivos estatutos, aprovados por decreto-lei. 

 

Artigo 7.º 

Empresas de seguros aderentes 
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1 – Podem aderir ao sistema as empresas de seguros autorizadas a exercer actividade em 

Portugal no ramo «Incêndio e elementos da natureza». 

2 – A adesão processa-se mediante a celebração de um contrato com a entidade gestora do 

Fundo.  

3 – Os elementos essenciais do contrato previsto no número anterior são aprovados por 

portaria do membro do governo responsável pela área das finanças, ouvido o Instituto de 

Seguros de Portugal, sob proposta da entidade gestora. 

4 – O modelo do contrato previsto no n.º 2 é aprovado pela entidade gestora. 

5 – Em caso de denúncia por uma empresa de seguros do contrato de adesão ao Fundo, os 

montantes transferidos por essa empresa ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º 

constituem receita do Fundo, não havendo lugar a devolução. 

 

Artigo 8.º 

Supervisão 

1 – O Fundo e a respectiva gestão ficam sujeitos à supervisão do Instituto de Seguros de 

Portugal. 

2 – No exercício das suas funções de supervisão, o Instituto de Seguros de Portugal emite 

as normas regulamentares necessárias ao regular funcionamento do Fundo e procede à 

fiscalização do seu cumprimento. 

 

Artigo 9.º 

Regime jurídico 

O Fundo Sísmico rege-se pelo disposto no presente decreto-lei e pela regulamentação 

emitida ao seu abrigo, pelo respectivo regulamento e, subsidiariamente, pelo regime jurídico 

aplicável ao exercício da actividade resseguradora. 

 

Secção II 

Cobertura do risco de fenómenos sísmicos 
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Artigo 10.º 

Cobertura pelo sistema 

1 – Para efeitos da cobertura do risco de fenómenos sísmicos proporcionada pelo Sistema, 

o património seguro abrange exclusivamente os seguintes bens situados em território 

Português:  

a) Imóveis exclusiva ou maioritariamente destinados a habitação, de acordo com o fim 

declarado no contrato de seguro; 

a) Fracções autónomas de imóveis destinados a habitação, de acordo com o fim 

declarado no contrato de seguro; 

b) Fracções autónomas destinadas a outros fins, quando localizadas em imóveis 

maioritariamente afectos a habitação.  

2 – São excluídos do âmbito da cobertura do risco de fenómenos sísmicos os imóveis 

previstos no número anterior que não disponham de contrato de seguro válido à data do 

sinistro, nos termos do disposto nos artigos 13.º ou 14.º. 

 

Artigo 11.º 

Delimitação dos danos ressarcíveis 

São excluídos da cobertura do risco de fenómenos sísmicos proporcionada pelo sistema: 

a) Os danos patrimoniais causados aos conteúdos dos imóveis seguros e ao 

património não seguro; 

b) Os danos não patrimoniais. 

 

Secção III 

Contrato de seguro 

 

Artigo 12.º 

Celebração do contrato 

1 – Os contratos de seguro que incluam a cobertura do risco de fenómenos sísmicos são 

celebrados entre o tomador de seguros e as empresas de seguros. 

2 – Pode ser contratada uma franquia que não exceda 5% do capital seguro. 
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3 – A cobertura do risco de fenómenos sísmicos deve ser efectuada nos termos de apólice 

uniforme aprovada por norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal, sendo 

supletivamente aplicável o regime jurídico do seguro obrigatório de incêndio e, na sua falta, 

o regime jurídico do contrato de seguro. 

 

Artigo 13.º 

Cobertura contratual obrigatória 

Os bens previstos no n.º 1 do artigo 10.º relativamente aos quais sejam celebrados 

contratos de seguro do ramo «Incêndio e elementos da natureza» ou «Multi-riscos» devem 

incluir obrigatoriamente a cobertura de danos patrimoniais causados exclusivamente em 

consequência da acção de fenómenos sísmicos. 

 

Artigo 14.º 

Cobertura contratual facultativa 

Quem não estiver sujeito à obrigação de contratação de seguro de incêndio pode, 

relativamente a imóveis destinados a habitação, contratar a cobertura do risco de 

fenómenos sísmicos ao abrigo do sistema.   

 

Artigo 15.º 

Recusa da celebração de contrato 

Em caso de recusa de aceitação da cobertura do risco de fenómenos sísmicos por três 

empresas de seguros aderentes ao sistema, o proponente do seguro pode recorrer à 

entidade gestora para que seja indicada a empresa de seguros aderente ao sistema que 

celebrará o contrato de seguro, de acordo com o sistema de colocação de riscos recusados 

definido em norma regulamentar aprovada pelo Instituto de Seguros de Portugal.  

 

Secção IV 

Funcionamento do sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 
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Artigo 16.º 

Cessão do risco 

1 – As empresas de seguros aderentes ao sistema cedem ao Fundo a totalidade dos riscos 

de fenómenos sísmicos por si subscritos. 

2 – Em contrapartida da cessão prevista no número anterior, é devido ao Fundo Sísmico 

um prémio, diferenciado por zona sísmica e por época de construção, incidente sobre os 

capitais seguros por si cedidos, a ser fixado, anualmente, com base em princípios actuariais 

de suficiência e equilíbrio técnico, pela entidade gestora, ouvida a Comissão Técnica do 

Fundo. 

 

Artigo 17.º 

Retrocessão e transferência do risco 

1 – O Fundo retrocede às empresas de seguros aderentes ao sistema uma parte dos riscos 

de fenómenos sísmicos, em percentagem a fixar pela entidade gestora e em proporção à 

respectiva contribuição para o Fundo.  

2 – O prémio a suportar em contrapartida da retrocessão é pago em 50% do seu valor, 

sendo o remanescente mantido no Fundo para acumulação e capitalização, e afecto em 

exclusivo, até à sua concorrência, ao ressarcimento dos danos patrimoniais resultantes de 

sinistro causado por acções de fenómenos sísmicos, nos termos do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 19.º. 

3 – Se os recursos financeiros acumulados nos termos do disposto no número anterior 

alcançarem 85% do limite do risco retrocedido nos termos do n.º 1, a entidade gestora, 

ouvida a Comissão Técnica do Fundo, deve elevar essa percentagem de forma a preservar a 

contribuição das empresas de seguros para a capacidade de retenção do Fundo e assegurar 

o seu crescimento. 

4 – O Fundo responde, nos termos contratuais e com observância da respectiva política de 

gestão do risco, pelos riscos remanescentes face aos retrocedidos nos termos dos números 

anteriores. 

5 – Os riscos previstos no número anterior podem ser retrocedidos pelo Fundo a empresas 

de seguros ou de resseguros, ou objecto de outras formas alternativas de transferência de 

risco. 
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6 – Os programas de transferência de risco a que se referem os números anteriores são 

definidos pela entidade gestora, ouvida a Comissão Técnica do Fundo, devendo obedecer a 

critérios de selecção de resseguradores que considerem a qualidade do risco de crédito, 

devendo do respectivo conteúdo ser dado conhecimento ao Instituto de Seguros de 

Portugal.  

 

Artigo 18.º 

Ressarcimento de danos patrimoniais  

1 – Em caso de sinistro causado por acção de fenómenos sísmicos, os danos patrimoniais 

verificados no património seguro cujo valor a indemnizar exceda o valor da franquia a 

cargo do segurado são suportados nos termos previstos nos artigos 19.º a 21.º.  

2 – O regime de partilha de risco previsto no presente decreto-lei não prejudica os deveres 

e as obrigações das empresas de seguros contraídas perante os tomadores de seguros ao 

abrigo dos contratos de seguro que tenham sido celebrados, não sendo oponível aos 

segurados para efeitos de cessação ou suspensão de tais deveres e obrigações. 

3 – O ressarcimento de danos patrimoniais no património seguro é calculado de acordo 

com as regras definidas na apólice uniforme a que se refere o n.º 3 do artigo 12.º. 

 

Artigo 19.º 

Responsabilidade das empresas de seguros 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo anterior, em caso de sinistro causado por acção 

de fenómenos sísmicos, a responsabilidade assumida pelas empresas de seguros é 

convocada prioritariamente, sendo o respectivo valor apurado da seguinte forma: 

a) A quota parte dos recursos financeiros mantidos nos termos do disposto no n.º 2 

do artigo 17.º que se encontrem sob gestão do Fundo e sejam imputáveis à empresa 

de seguros em causa são disponibilizados até à sua concorrência; 

b) Em caso de insuficiência da quota parte dos recursos previstos na alínea anterior, as 

empresas de seguros suportam o valor remanescente. 
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Artigo 20.º 

Responsabilidade do Fundo 

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, em caso de sinistro causado por acção de 

fenómenos sísmicos, o Fundo responde pelos riscos por si assumidos, nos termos previstos 

no n.º 4 do artigo 17.º.   

 

Artigo 21.º 

Responsabilidade do Estado 

1 – Para fazer face a fenómenos sísmicos de grandes proporções, o Estado proporciona ao 

Fundo uma cobertura adicional de último recurso, através da prestação de garantia, nos 

termos da lei, até ao limite das responsabilidades assumidas pelo Fundo.  

2 – A garantia prevista no número anterior é prestada através de despacho do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, até um limite máximo definido anualmente na 

Lei do Orçamento do Estado.  

3 – Pela garantia concedida ao abrigo do disposto no n.º 1 é devida uma comissão pelo 

Fundo Sísmico ao Estado, a definir anualmente na lei que aprova o Orçamento do Estado.  

4 – A garantia prestada pelo Estado é accionada mediante solicitação da entidade gestora 

do Fundo, dirigida ao membro do Governo responsável pela área das finanças. 

5 – O Estado pode ressegurar, nos termos gerais, as responsabilidades que resultam da 

concessão da garantia prevista no n.º 1. 

 

Artigo 22.º 

Fundo de Solidariedade 

1 – A comissão cobrada pelo Estado pela concessão da garantia prevista no n.º 1 do artigo 

anterior fica afecta a um fundo de solidariedade, destinado a acorrer às despesas de 

reconstrução de equipamentos sociais ou infra-estruturas públicas, ou outros bens imóveis 

não abrangidos pelo Fundo Sísmico, que sejam danificados por acção de fenómenos 

sísmicos, ou de outros com esse directamente relacionados. 
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2 – O regulamento de gestão do Fundo de Solidariedade é aprovado por portaria do 

membro do Governo responsável pela área das finanças. 

 

Artigo 23.º 

Gestão dos sinistros 

1 – A recepção de participações e avaliação de danos resultantes de sinistros que afectem o 

património seguro é assegurada pelas empresas de seguros aderentes ao sistema, 

relativamente aos respectivos tomadores, em articulação com o Fundo, respeitando os 

princípios gerais comuns de regularização de sinistros definidos pela entidade gestora. 

2 – Compete às empresas de seguros processar o pagamento das indemnizações aos 

segurados, recebendo, do Fundo, as quantias de que sejam credoras. 

 

Secção VI 

Disposições finais 

 

Artigo 24.º 

Regulamentação 

O regulamento do Fundo é aprovado por portaria do membro do Governo responsável 

pela área das finanças, sob proposta do Instituto de Seguros de Portugal. 

 

Artigo 25.º 

Produção de efeitos 

1 - O funcionamento do sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos previsto no 

presente decreto-lei inicia-se em 1 de Janeiro de 2012 ou a partir do momento em que, 

após essa data, tenham aderido ao sistema empresas de seguros que representem mais de 

50 % de quota de mercado no ramo de «Incêndio e elementos da natureza» aferida a 31 de 

Dezembro do ano imediatamente anterior ao de início do funcionamento do sistema. 

2 – Os contratos de seguro previstos nos artigos 13.º e 14.º que sejam celebrados a partir 

da data prevista no número anterior, e da adesão da respectiva empresa de seguros ao 

sistema, integram automaticamente o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 

previsto no presente decreto-lei. 
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3 – Os contratos de seguro previstos no número anterior que estejam em vigor na data 

prevista no n.º 1 integram automaticamente o sistema de cobertura do risco de fenómenos 

sísmicos previsto no presente decreto-lei, a partir da data da primeira renovação posterior a 

1 de Janeiro de 2012, ou da adesão, se posterior, da respectiva empresa de seguros ao 

sistema, devendo a empresa de seguros informar das alterações contratuais decorrentes 

dessa integração com pelo menos 60 dias de antecedência relativamente à data de 

renovação. 

 

Artigo 26.º 

Disposições transitórias 

A introdução da obrigatoriedade da cobertura do risco de fenómenos sísmicos, prevista no 

artigo 13.º, incide sobre as seguintes percentagens do valor do capital seguro durante os 

primeiros cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, sem prejuízo de os 

segurados poderem voluntariamente contratar cobertura superior: 

a) 1.º ano – 20%; 

b) 2.º ano – 40%; 

c) 3.º ano – 60%; 

d) 4.º ano – 80%; 

e) 5.º ano – 100%. 

 

Artigo 27.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da respectiva publicação. 
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Portaria 

 

Através do Decreto-Lei n.º […], de […], foi criado o Fundo Sísmico, com o objectivo de 

implementar um sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos que facilite o acesso 

dos consumidores a tais coberturas e permita a subscrição generalizada daquele tipo de 

riscos, atenta a premência de garantir condições adequadas à cobertura dos prejuízos 

decorrentes de tais catástrofes, pela gravidade e extensão que podem assumir, com os 

consequentes efeitos económico-sociais. 

Importa agora regular os aspectos necessários ao funcionamento do Fundo Sísmico, 

nomeadamente relativos à gestão do Fundo. 

Assim: 

Em cumprimento do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º […], de […], e ao abrigo 

do disposto na alínea c) do artigo 199.º da Constituição, manda o Governo, pelo Ministro 

de Estado e das Finanças, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Regulamento 

É aprovado o Regulamento de Gestão do Fundo Sísmico, anexo à presente portaria e da 

qual faz parte integrante. 

 

Artigo 2.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

O Ministro de Estado e das Finanças, 

 

 

 

(Fernando Teixeira dos Santos) 
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ANEXO 

 

Regulamento de Gestão do Fundo Sísmico 

 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º  

Objecto 

O presente Regulamento aprova as regras de gestão do Fundo Sísmico. 

 

Artigo 2.º 

Regime jurídico 

O Fundo Sísmico rege-se, incluindo na sua gestão e supervisão, pelo disposto no Decreto-

Lei n.º [..], de […], e pelas disposições seguintes. 

 

Artigo 3.º 

Autonomia patrimonial 

O património do Fundo Sísmico está exclusivamente afecto ao pagamento das despesas 

previstas no artigo 6.º, não respondendo por quaisquer outras obrigações. 

 

Capítulo II 

Regime financeiro 

 

Artigo 4.º 

Política de resseguro e de investimento 

1 – Os requisitos mínimos para a definição da política de resseguro e de investimento do 

Fundo Sísmico são definidos por despacho normativo do membro do governo responsável 

pela área das finanças, sob proposta do Instituto de Seguros de Portugal, e sem prejuízo 

das competências deste Instituto em matéria de regulamentação prudencial da actividade do 

Fundo. 
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2 – A definição da política de resseguro deve ter em consideração critérios apropriados de 

boa técnica seguradora, nomeadamente no âmbito de uma adequada gestão e partilha dos 

riscos subscritos. 

3 – Na composição do património do Fundo Sísmico deve ter-se em conta os objectivos e 

finalidades a atingir, nomeadamente quanto aos níveis adequados de segurança, de 

qualidade, de rendimento e de liquidez das aplicações efectuadas, assegurando a 

observância dos princípios de diversificação e dispersão de riscos, nos termos a definir, por 

regulamento, pelo Instituto de Seguros de Portugal. 

4 – As aplicações em caixa e disponibilidades à vista devem representar um valor reduzido 

do activo do Fundo, salvo em situações temporárias ou excepcionais, nomeadamente em 

casos de entrega de contribuições, de necessidades de tesouraria ou de elevada instabilidade 

dos mercados financeiros. 

 

Artigo 5.º 

Receitas 

Constituem receitas do Fundo Sísmico:  

a) Os prémios incidentes sobre os capitais seguros cedidos pelas empresas de seguros 

aderentes ao Fundo Sísmico, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º […], de […]; 

b) Os montantes mantidos pelas empresas de seguros no Fundo Sísmico, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º […], de […], e respectiva 

capitalização, em caso de cessação do contrato de adesão ao sistema de cobertura 

de riscos sísmicos; 

c) O rendimento de bens próprios e de aplicações financeiras; 

d) Subsídios, doações, legados ou comparticipações atribuídos por quaisquer entidades 

nacionais ou estrangeiras; 

e) Quaisquer outras receitas, rendimentos ou valores que provenham da sua actividade 

ou que por lei ou contrato lhe sejam atribuídos. 

 

Artigo 6.º 

Despesas 

Constituem despesas do Fundo Sísmico: 
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a) Os valores a ressarcir ao abrigo do sistema de cobertura de risco de fenómenos 

sísmicos, nos termos do regime legalmente previsto; 

b) Os valores despendidos por força dos contratos de resseguro e de outras formas de 

transferência do risco; 

c) As despesas administrativas decorrentes da regularização de sinistros e do seu 

funcionamento, designadamente a comissão de gestão anual devida à entidade 

gestora do Fundo Sísmico; 

d)  Os custos suportados em consequência de operações financeiras ou de aquisição 

de outros activos; 

e) O valor correspondente à comissão devida ao Estado pela concessão de garantias; 

f) Todas aquelas que, por lei, lhe vierem a ser reconhecidas. 

 

Artigo 7.º 

Resseguro e outras modalidades de transferência do risco do património seguro 

1 – A despesa com a celebração de contratos de resseguro ou outras modalidades de 

transferência de risco apenas pode ser financiada através dos recursos obtidos nos termos 

da alínea a) do artigo 5.º.  

2 – O Fundo Sísmico responde, enquanto parte contratante, pelos contratos celebrados ao 

abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º […], de […], e é responsável 

pela gestão dos recursos financeiros gerados e acumulados nos termos do disposto no n.º 2 

daquele artigo. 

 

Artigo 8.º 

Endividamento 

1 – O Fundo Sísmico não pode recorrer a empréstimos ou qualquer outra forma de 

financiamento. 

2 – A título excepcional, o Fundo Sísmico pode recorrer a dívida de curto prazo, 

exclusivamente para liquidar as despesas com contratos de resseguro ou outras formas de 

transferência do risco que, no âmbito das suas competências, venha a contrair no ano de 

constituição, não podendo o encargo da dívida ser superior a 20% do prémio previsto no 

n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º […], de […], aplicável aos capitais seguros no 
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âmbito dos seguros do ramo «incêndio e elementos da natureza» ou «Multi-riscos», no final 

do ano anterior ao da constituição do Fundo Sísmico. 
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Artigo 9.º 

Relatórios e contas anuais 

1 – O Fundo Sísmico adopta nas suas contas o plano de contabilidade que vier a ser 

definido por norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal. 

2 – As contas do Fundo Sísmico encerram em 31 de Dezembro de cada ano. 

3 – O relatório de actividades e as contas anuais relativas ao Fundo Sísmico são objecto de 

parecer da Comissão Técnica do Fundo Sísmico. 

4 – Os documentos previstos no número anterior são remetidos ao membro do governo 

responsável pela área das finanças, para conhecimento. 

 

Capítulo III 

Estrutura institucional 

 

Artigo 10.º 

Comissão técnica 

1 – A entidade gestora dispõe de uma comissão técnica, com funções consultivas e de 

apoio técnico à gestão do Fundo Sísmico. 

2 – A comissão técnica é presidida por um dos membros do conselho de administração da 

entidade gestora do Fundo Sísmico e é constituída pelos seguintes membros: 

a) Um perito dotado de comprovados conhecimentos técnicos e vasta experiência no 

sector segurador designado pela entidade gestora;  

b) Um representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.; 

c) Um representante do Ministério das Finanças e da Administração Pública; 

d) Um representante da associação representativa das empresas de seguros; 

e) Um actuário certificado como actuário responsável nos ramos «Não vida» pelo 

Instituto de Seguros de Portugal, designado pela Entidade de Gestão de Fundos 

Autónomos, E.P.E. 

3 – Compete à comissão técnica: 
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a) Pronunciar-se sobre os princípios gerais de funcionamento operacional do Fundo 

Sísmico; 

b) Emitir parecer sobre a política de resseguro do Fundo Sísmico ou outras formas 

alternativas de transferência de risco;  

c) Emitir parecer sobre a política de investimento do Fundo Sísmico; 

d) Emitir parecer sobre quaisquer assuntos relativos à gestão do Fundo Sísmico que 

lhe sejam submetidos pela entidade gestora do Fundo. 

4 – O mandato dos membros da comissão técnica tem a duração de três anos, renovável, 

sendo o exercício de funções remunerado nos termos fixados pelo membro do Governo 

responsável pela área das finanças, sob proposta da entidade gestora do Fundo. 

5 – A comissão técnica reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que convocada pelo presidente, por sua iniciativa, ou a pedido de metade dos seus 

membros. 

6 – As deliberações da comissão técnica são tomadas por maioria dos votos dos membros 

presentes nas reuniões, cabendo ao presidente voto de qualidade. 

7 – Podem participar nas reuniões da comissão técnica, sem direito de voto, por 

convocação do presidente, outras entidades cuja presença seja considerada necessária. 

8 – Das reuniões da comissão técnica são lavradas actas assinadas por todos os membros 

presentes. 

9 – A entidade gestora do Fundo deve disponibilizar à comissão técnica as informações e 

esclarecimentos que esta repute necessários ao adequado desempenho das suas 

competências. 


