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INTRODUÇÃO

A Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto (Lei antidiscriminação, adiante - LAD), veio 

trazer uma nova realidade jurídica, a das leis antidiscriminação na contratação 

de seguros, que constitui uma matéria controversa atendendo a que tem 

implicações, por um lado, com os direitos dos cidadãos no acesso a bens 

essenciais como a habitação e a saúde e, por outro lado, com a análise de risco 

tipicamente efetuada pelas seguradoras.

A necessidade de publicar leis ordinárias sobre as concretizações do princípio 

da igualdade e discriminação positiva revela que os princípios constitucionais 

precisam de ser operacionalizados através de critérios objetivos de aferição da 

violação dos mesmos, trazendo a Constituição (adiante CRP) à vida diária dos 

cidadãos.

No sentido de contribuir para uma melhor perceção das leis que diretamente se 

referem à matéria da discriminação nos seguros faremos uma análise sintética 

das mesmas e do quadro jurídico comunitário que está a ser discutido.

Tendo o legislador português sido inovador e sendo a legislação ainda recente, 

existem poucos pontos de contacto com o direito comparado europeu que 

permitam, pela experiência, aferir quais seriam as melhores formas de reduzir as 

desigualdades das pessoas com deficiência ou risco agravado de saúde, pelo que 

o tempo e a prática permitirão verificar o grau de proteção e eficácia dessas leis.

1. A LEI N.º 46/2006, DE 28 DE AGOSTO

1.1. O âmbito de aplicação 

Estão sujeitas à Lei n.º 46/2006 «todas as pessoas singulares e colectivas, públicas 
ou privadas» (artigo 2.º, n.º 1), pelo que são abrangidas pelo preceito as 

seguradoras, mediadores de seguros ou qualquer entidade que possa contratar 

seguros com consumidores, enquanto pessoas singulares juridicamente 

consideradas, ou seja, no conceito referido na Lei de Defesa do Consumidor 

(Lei n.º 24/96, de 31 de julho).

Ficam abrangidas todas as entidades que contratem seguros, pois o artigo 4.º, 

alínea c) coloca o enfoque no contrato, ficando também abrangidas as pessoas 

com risco agravado de saúde por força da aplicação do artigo 1.º, n.º 2, da LAD.

1.2. Os conceitos

1.2.1. Discriminação direta

«Discriminação directa»1, segundo o artigo 3.º, alínea a) é «a que ocorre sempre 
que uma pessoa com deficiência seja objecto de um tratamento menos favorável 
que aquele que é, tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação 
comparável».

1 Sobre o conceito de discriminação direta e indireta V. CATHERINE BERNARD, Gender Equality in the 

EU: A balance sheet, in The EU and human rights, edição de Oxford University Press, 1999, 

págs. 237 a 242; SANDRA FREDMAN e SARAH SPENCER, Age as an equality issue, Hart Publishing, 

2003, págs. 82 a 84 e NEIL REES / KATHERINE LINDSAY / SIMON RICE, Australian Anti-Discrimination Law, 

Federation Press, 2008, págs. 74 a 145; MICHAEL CONNOLY, Discrimination Law, Thomson, London, 

2006, págs. 59 a 100 e 127 a 177.



Surgem aqui duas hipóteses interpretativas para tratamento menos favorável:

a. Entender que se refere a pessoa sem deficiência; ou

b. Entender que se refere à comparação com pessoa portadora de 

deficiência.

Quanto à primeira hipótese, de forma objetiva o tratamento que seja ou tenha 

sido dado, em situação comparável, será o tratamento que é suposto dar à 

maioria das pessoas que não tenham deficiência ou risco agravado de saúde.

Acolhe-se um conceito de homem médio e o tratamento que normalmente 

todas as pessoas têm.

Relativamente à segunda hipótese, poderá também entender-se de um ponto 

de vista subjetivo que “outra pessoa em situação comparável” será outra pessoa 

com deficiência, mas tendo em conta o espírito legislativo que terá presidido 

à aprovação da lei e a interpretação integrada que deve ser efetuada de todo 

o diploma, constata-se que se pretende evitar a discriminação de todas as 

pessoas com deficiência face às que não sejam portadoras de deficiência ou 

risco agravado de saúde.

A interpretação mais plausível será, assim, a que leva a considerar que uma 

pessoa com deficiência terá que ter o mesmo tratamento que teve uma pessoa 

sem deficiência (para efeitos da Lei n.º 46/2006) na mesma situação ou que é 

expectável que venha a ter.

Uma nota para o facto de por a lei prever a situação futura do tratamento que 

“venha a ser dado a outra pessoa”, tal leva a que a violação da Lei n.º 46/2006 se 

mantenha condicional até que outra pessoa venha a estar em situação igual ou 

semelhante (com possibilidade de comparação)2.

Se um determinado tipo de seguro não havia sido contratado por ninguém, 

por ser um produto novo da seguradora, será necessário aguardar que uma 

segunda pessoa também o pretenda contratar para comparar o tratamento 

que foi dado a cada um.

Assim, será discriminação direta a recusa de negociação do contrato de seguro, 

fazendo com que a pessoa com deficiência ou risco agravado de saúde não 

obtenha uma análise de risco objetiva e fundamentada tecnicamente por parte 

da empresa de seguros. 

1.2.2. Discriminação indireta

Vem o artigo 3.º, alínea b) referir que discriminação indireta é «a que ocorre 
sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra seja 
susceptível de colocar pessoas com deficiência numa posição de desvantagem 
comparativamente com outras pessoas, a não ser que essa disposição, critério ou 
prática seja objectivamente justificado por um fim legítimo e que os meios utilizados 
para o alcançar sejam adequados e necessários».

Temos aqui um aspeto importante ao nível segurador relacionado com 

práticas discriminatórias indiretas e que serve para estabelecer alguns limites à 

aplicação do artigo 4.º, alínea c).

2 Terão é que naturalmente ser respeitados os prazos de prescrição.
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Uma disposição, critério ou prática neutra quererá significar que se destina a 

ser aplicada a todas as pessoas, sem que exista uma intenção de atingir uma 

pessoa ou grupo de pessoas previamente definidos e categorizados.

Ora, por exemplo, existem disposições ou cláusulas3 que excluem do âmbito 

de um contrato doenças preexistentes, que se destinam a todo um universo e 

não apenas às pessoas com deficiência. 

Poderíamos, por isso, considerar que uma disposição ou cláusula de tal natureza 

constitui «disposição, critério ou prática (...) objectivamente justificado por um 

fim legítimo», pois o fim de um contrato de seguro é assegurar o risco inerente 

à alea.

No entanto, a Lei n.º 46/2006 prevendo no artigo 1.º, n.º 2, que «o disposto 

na presente lei aplica-se igualmente à discriminação de pessoas com risco 

agravado de saúde» vem trazer novamente o problema, pois terão sido as 

pessoas com risco agravado de saúde que se quiseram excluir de um seguro 

de saúde ou de um seguro de vida4.

Assim, ao nível segurador, a discriminação indireta corresponderá a uma 

prática ou análise que não esteja objetivamente fundamentada na análise de 

risco efetuada.

1.2.3. Pessoas com risco agravado de saúde

1.2.3.1. O artigo 3.º, alínea c) vem referir o que se entende por «pessoas com risco 

agravado de saúde», referindo em concreto que são «pessoas que sofrem de 

toda e qualquer patologia que determine uma alteração orgânica ou funcional 

irreversível, de longa duração, evolutiva, potencialmente incapacitante, sem 

perspectiva de remissão completa e que altere a qualidade de vida do portador 

a nível físico, mental, emocional, social e económico e seja causa potencial de 

invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida».

Face à complexidade do conceito, vamos decompô-lo para melhor perceção.

Pessoas que sofrem de toda e qualquer patologia que determine uma alteração 

orgânica ou funcional

a. Irreversível;

b. De longa duração;

c. Evolutiva;

3 As cláusulas delimitativas de responsabilidade são típicas nos contratos de seguros, seja através 

de cláusulas gerais de exclusão nas condições gerais ou através das condições particulares ou 

especiais, restringindo coberturas gerais. Sobre a matéria V. por exemplo PEDRO ROMANO MARTINEZ, 

Conteúdo do contrato de seguro e interpretação das respetivas cláusulas, II Congresso Nacional 
dos Seguros (Coord. António Moreira / M. Costa Martins), Almedina, Coimbra, 2001, pág. 60; 

JOÃO CALVÃO DA SILVA, Banca, Bolsa e Seguros, Tomo I Parte Geral, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 

2007, pág. 179 a 189; ANA PRATA, Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual, 
Almedina, Coimbra, 1985, págs. 138 a 151; NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, Cláusulas acessórias ao 
contrato: cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais, Almedina, 

Coimbra, 2005, págs. 11 a 56; C. CACCAVIELLO, / G. MAISTO / A. PERCUOCO, Le assicurazioni: manuale 
teorico-pratico per operatori legali, commercialisti e assicuratori, Edizioni Simone, Napoli, 1995, 

págs. 134 a 138; ANTIGONO DONATI E GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, 
nona edizione aggiornata, Giuff rè Editore, Milano, 2009, págs. 125 e 126 e MARCEL FONTAINE, Droit 
des Assurances, Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 245 a 293.

4 Este tipo de cláusulas também tem como propósito levar as pessoas a celebrar contratos de 

seguros antes de terem as patologias.



d. Potencialmente incapacitante;

e. Sem perspetiva5 de remissão completa;

f. Altere a qualidade de vida do portador a nível:

i. Físico

ii. Mental

iii. Emocional

iv. Social

v. Económico

g. Seja causa potencial de invalidez precoce6 ou de significativa redução 

de esperança de vida7.

Os presentes requisitos nunca são colocados na lei numa situação de alternância, 

pelo que se deduz que todos eles são cumulativos ainda que os sub-requisitos 

que integram a nossa alínea f) devessem ser alternativos sob pena de o preceito 

não ter qualquer aplicação. Provavelmente, na nossa opinião, a jurisprudência 

caminhará nesse sentido.

1.2.3.2. A existência de uma enumeração não taxativa sobre as patologias 

abrangidas pela lei, bem como a identificação de situações que alterassem 

a qualidade de vida facilitaria a tarefa do intérprete e aplicador. A análise por 

parte de um profissional da área dos seguros é muito subjetiva se a patologia 

da pessoa com risco agravado de saúde altera a qualidade de vida ao nível 

físico, mental, emocional, social ou económico. Tal circunstância leva a que a 

seguradora tenha sempre que recorrer a serviços médicos para apreciar o risco 

e obriga-a a apreciar o risco de forma fundamentada8.

Do conjunto de elementos referidos no artigo 3.º, alínea c) resulta que não será 

pessoa com risco agravado de saúde aquela cujo risco possa vir a diminuir com 

o tempo, ou seja, não sendo irreversível e, por isso, de longa duração. Desta 

forma, quem tenha uma patologia como a diabetes, terá um estado irreversível 

face aos conhecimentos médicos atuais, mas pela presente lei, um ex-fumador 

já não será uma pessoa com risco agravado de saúde, a não ser que se considere 

que os danos provocados pelos anos em que fumou são irreversíveis e que 

levarão a uma degradação do estado de saúde presente e futura.

Neste raciocínio, o legislador tencionou aproximar o conceito de deficiência ao 

de risco agravado de saúde, para que, de facto, apenas as situações equiparadas 

a deficiência tenham uma proteção acrescida.

Na prática, a dúvida da seguradora levará a que encare como pessoa com risco 

agravado de saúde toda aquela que apresente uma patologia que possa relevar 

5 A falta de perspetiva de remissão completa parece que ter que ser interpretado como uma 

previsão feita a longo prazo.

6 Não é referida a percentagem de invalidez pelo que se tem que assumir como abrangendo 

qualquer percentagem.

7 Signifi cativa redução da esperança de vida é mais um conceito indeterminado que caberá 

à jurisprudência precisar, mas que trará incerteza àqueles que estão no âmbito de aplicação 

da lei. KARL ENGISCH defi ne “conceito indeterminado” como «um conceito cujo conteúdo e 

extensão são em larga medida incertos». Cfr. do autor, Introdução ao Pensamento Jurídico, 9ª Ed., 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004, pág. 208.

8 Tal leva a uma obrigação de negociação e fundamentação por parte da seguradora para que 

não corra o risco de discriminar. Não pode o balcão da seguradora recusar dar seguimento a 

uma proposta ou dar uma resposta negativa logo que recebe a proposta quando verifi ca o 

questionário médico.
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para um agravamento ou recusa do contrato de seguro, de acordo com a análise 

de risco efetuada. Apenas após esta análise de risco, com o preenchimento do 

questionário e realização de exames médicos é que a seguradora saberá se está 

perante um proponente que tem um risco agravado de saúde.

Assim, se releva para a seguradora efetuar um agravamento aplicável a toda a 

duração do contrato, então também haverá um risco agravado de saúde que 

deverá ser apreciado e fundamentado.

1.2.4. A discriminação positiva

O artigo 3.º, alínea d) define discriminação positiva como «medidas destinadas 
a garantir às pessoas com deficiência o exercício ou o gozo, em condições de 
igualdade, dos seus direitos».

Para melhor se compreender o que é a “discriminação positiva” têm interesse 

as palavras de ANDRÉ RAMOS TAVARES ao referir que:

«Só se confirmam como acções afirmativas legítimas até alcançarem o objectivo 

almejado e constituírem um patamar de neutralidade relativamente a esse 

grupo. Não se trata de mera acção compensatória (por perdas já ocorridas), 

mas de verdadeira concessão de preferência, de benefícios (actuais e com 

objectivo certo: incremento das oportunidades). (…) Não se pode deixar de 

reconhecer um argumento utilitarista na base das acções afirmativas. Assim, 

estas seriam legítimas na medida em que é justo qualquer arranjo que produza 

maior felicidade a longo prazo para o maior número de pessoas. A maximização 

do bem-estar colectivo prefere à liberdade individual (solucionando-se aquele 

dilema), assim, justifica-se o modelo de acções afirmativas como ónus ou dever 

social»9.

Para além da alínea d) do artigo 3.º, o artigo 4.º também recorre ao princípio da 

igualdade para a aferição da prática discriminatória, pelo que acolhe o princípio 

da igualdade no ângulo constitucional, o qual constitui, por decorrência do 

princípio da dignidade humana, um corolário do sistema constitucional 

português.

1.2.5. As práticas discriminatórias

1.2.5.1. Considera o legislador, no diploma em análise, que são práticas 

discriminatórias «contra pessoas com deficiência as acções ou omissões, dolosas 
ou negligentes, que, em razão da deficiência, violem o princípio da igualdade, 
designadamente: 
(...)

c) A recusa ou o condicionamento de venda, arrendamento ou 
subarrendamento de imóveis, bem como o acesso ao crédito bancário para compra 
de habitação, assim como a recusa ou penalização na celebração de contratos de 
seguros;».

9 Cfr. do Autor, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2003, pág. 422. 

Sobre a discriminação positiva V. igualmente JOHN EDWARDS e RICHARD BATLEY, The politics of positive 
discrimination, Taylor & Francis, Londres, 1980, págs. 9 a 33.



Como observa JOÃO CALVÃO DA SILVA, de um ponto de vista histórico, o artigo 4.º 

da Lei n.º 46/2006 retoma o artigo 4.º da Lei n.º 134/99, de 28 de agosto, com o 

pormenor da anterior lei não ter qualquer previsão específica para os seguros10.

Observamos aqui dois elementos importantes do ponto de vista segurador:

a. A violação do princípio da igualdade;

b. A previsão da recusa ou penalização na celebração de contratos de 

seguros.

Veja-se que a penalização na celebração de contratos de seguros pode 

ocorrer por via de agravamentos do prémio, exclusões, franquias ou limites de 

indemnização11.

A previsão da celebração de contratos de seguros aparece numa disposição 

conjunta com a venda, arrendamento e o acesso bancário para compra de 

habitação, pelo que interessa indagar se a obrigação de segurar é apenas 

neste âmbito ou se tem uma aceção generalista querendo abranger todos os 

contratos de seguros.

1.2.5.2. As duas posições são sustentáveis face à indeterminação da norma 

e falta de preâmbulo que seja auxiliar interpretativo, o que necessariamente 

leva a uma maior confusão na aplicação da lei e dificuldades no discernir das 

situações abrangidas.

JOÃO CALVÃO DA SILVA refere que a disposição do artigo 4.º, alínea c) relativa 

a seguros não foi autonomizada por o legislador reconhecer a prática 

generalizada dos grupos financeiros em concederem crédito bancário para 

compra de habitação própria com exigência de seguro de vida do mutuário12, 

pelo que teria sido este o tipo de seguro abrangido pelo artigo 4.º.

10 Cfr. do Autor, Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com defi ciência ou risco agravado 
de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 

136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159. O autor, mais adiante no seu estudo, na pág. 161, 

coloca o enfoque da questão na necessidade da entidade de crédito exigir um seguro de vida, 

o que em alguns casos prevenia alguns problemas. É, então, referido que «tudo está em saber 

(…) se essa exigência de garantia especial pode ser ilimitada ou se, pelo contrário, deve ser 

adequada e proporcionada ao montante da dívida a garantir. E a resposta não pode deixar de 

ir no segundo sentido de a garantia especial dever respeitar a proporcionalidade, adequação 

e necessidade, por forma que não haja desproporção (excesso) desrazoável, desnecessária e 

injustifi cada entre o valor do crédito garantido e o valor do bem dado em garantia». 

 Sobre a ligação entre o capital em dívida e a garantia através de seguro versa o Decreto-Lei 

n.º 222/2009, de 11 de setembro, onde é referido no seu preâmbulo que «é generalizada a 

prática de as instituições de crédito exigirem, como condição sine qua non da concessão de 

crédito à habitação, a contratação, em paralelo, por quem solicite este crédito, de um contrato 

de seguro de vida que garanta àquelas o pagamento das importâncias devidas em caso de 

morte e ou invalidez do devedor».

11 Neste sentido V. o entendimento do Instituto de Seguros de Portugal, publicado no Relatório 
de Regulação e Supervisão de Conduta de Mercado – 2010, Lisboa, 2011, pág. 57, onde é referido 

que «Encontram-se abrangidos pelo conceito de prática discriminatória, para os efeitos da Lei 

n.º 46/2006 e do artigo 15.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo 

Decreto--Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, tanto a recusa de celebração de contrato, como a 

aplicação de condições diferenciadas que não se esgotam no mero agravamento tarifário, 

abrangendo esta última situação a diferenciação ao nível das franquias e/ou dos escalões de 

indemnização, dos períodos de carência e das exclusões de coberturas específi cas, bem como 

outros casos que impliquem uma diferenciação ou tratamento menos vantajoso face a outra 

pessoa em situação comparável».

12 Cfr. Apólice “Vida Risco, Ob. Cit., pág. 160.
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Consideramos que não havendo especificação, e atendendo ao princípio da 

igualdade, a alínea c) do artigo 4.º abrange todos os contratos de seguros, 

pois não existem razões para excluir, por exemplo, o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel (SORCA) ou um seguro de acidentes pessoais, 

sob pena de violação direta do próprio artigo 13.º da CRP.

No SORCA existem critérios objetivos que permitem aferir o valor de um prémio, 

como o número de sinistros constantes no certificado de tarifação13. Num 

contrato de seguro de acidentes pessoais a doença ou risco agravado de saúde 

pode em nada afetar a probabilidade de ter acidentes. Nestas circunstâncias 

parece-nos que o valor de prémio deverá ser o mesmo do que o de outras 

pessoas sem as patologias em causa. 

Acresce que o artigo 4.º, alínea c), faz referência ao contrato de seguro no plural 

com a expressão “contratos de seguros”. Se o legislador apenas quisesse referir 

o contrato de seguro de vida poderia ter utilizado a expressão no singular14.

1.2.5.3. Mas para aplicação do regime contraordenacional, que obedece a 

um princípio de tipicidade penal e que não admite interpretações extensivas 

face à objetividade necessária, parece-nos que, embora preconizemos a 

aplicabilidade generalizada do artigo 4.º, alínea c), a todas tipologias de 

seguros, na prática15 apenas poderão ser punidas as práticas discriminatórias 

na contratação de seguros do ramo vida que se destinem a garantir contrato 

de crédito que permitam o acesso à compra ou arrendamento de habitação. 

É esta a leitura literal que terá em conta o elemento histórico salientado por 

JOÃO CALVÃO DA SILVA
16, mas que entendemos que não acolheria na plenitude o 

princípio da igualdade, como veio a ser feito no artigo 15.º do Regime Jurídico 

do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril 

(designado por  RJCS ou LCS) e que analisaremos em detalhe mais adiante. 

1.3. O ónus da prova

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da LAD «cabe a quem alegar a discriminação em 
razão da deficiência fundamentá-la, apresentando elementos de facto susceptíveis 
de a indiciarem, incumbindo à outra parte provar que as diferenças de tratamento 
não assentam em nenhum dos factores indicados nos artigos 4.º e 5.º»17.

Significa isto que, num primeiro momento, cabe à pessoa com deficiência 

ou risco agravado de saúde provar a discriminação, sendo suficiente o mero 

“indício”. Num segundo momento, a seguradora exerce o seu direito de defesa, 

pelo que caso tenha existido diferença de tratamento terá que provar que não 

13 Outros critérios poderão ser o número de anos de carta de condução do condutor habitual e as 

características do veículo. 

14 No mesmo sentido V. LEONOR CUNHA TORRES em anotação ao artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 72/2008, 

de 16 de abril, refere que a Lei n.º 46/2006 abrange não só os seguros de vida mas também os 

seguros de saúde. Cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ e outros, Lei do Contrato de Seguro Anotada, 2ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2011, pág. 78.

15 Afi gura-se que serão essas as contraordenações com maior probabilidade de sucesso de ser 

aplicadas.

16 Cfr. do Autor, Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com defi ciência ou risco agravado 
de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de Legislação e Jurisprudência, 

Ano 136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159.

17 Dispõe ainda o n.º 2 do preceito, que: «O disposto no número anterior não se aplica aos processos 
de natureza penal e contra-ordenacional».



assentou em prática discriminatória prevista na lei, ou seja, em razão da mera 

deficiência ou risco agravado de saúde18.

1.4. O direito à indemnização 

1.4.1. O artigo 7.º vem atribuir àquele que se sente discriminado o direito a 

uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, seguindo 

naturalmente os requisitos inerentes à responsabilidade civil previstos no 

Código Civil.

Ora, tal previsão constitui tão-somente um reforço dos princípios gerais 

constantes no Código Civil relativamente ao direito de qualquer cidadão que 

sofra prejuízos, mas não deixa de ser importante porque o artigo 4.º baliza aquilo 

que se pode considerar como prática discriminatória, numa interpretação do 

princípio da igualdade que visa discriminar positivamente.

Estas situações de fronteira do princípio da igualdade não têm uma solução 

fácil, embora o princípio seja diretamente invocável perante os tribunais, e em 

particular perante o Tribunal Constitucional.

1.4.2. O conteúdo das disposições da lei em análise tem a vantagem de 

fornecer os critérios da discriminação e por essa via há um auxílio na avaliação 

dos critérios a atender em sede de responsabilidade civil, ou seja, a verificação 

dos requisitos do artigo 483.º do Código Civil. Refere o seu n.º 1 que «aquele 
que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 
disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar 
o lesado pelos danos resultantes da violação»19. 

18 Estas regras foram apreciadas pelo acórdão de 12-10-2010 do Tribunal da Relação do Porto, 

no âmbito do Proc. 3376/09.0TBPRD.P1, com o relator Ramos Lopes, em que foi revogada a 

incorreta aplicação do artigo 6.º da LAD por parte do tribunal de 1ª instância.

 Pelo interesse transcreve-se parte do respetivo sumário:

 «(…)

 II - A causa de pedir, nas ações destinadas à obtenção de indemnização com fundamento em 

práticas discriminatórias em razão de defi ciência e/ou risco agravado de saúde (Lei 46/2006, 

de 28 de julho) é constituída (além da matéria relativa aos demais requisitos da obrigação 

de indemnizar, designadamente o dano e o nexo de causalidade entre este e o facto) pelos 

elementos factuais suscetíveis de indiciar a discriminação e não já pelos factos suscetíveis 

de demonstrar a existência efetiva desta, pois que é ao demandado que incumbirá alegar (e 

provar) que a eventual diferença de tratamento havida não assenta em qualquer discriminação 

(artigo 6.º, n.º 1 da Lei 46/2006, de 28 de agosto).

 III - Mostra-se cumprido o ónus de invocação da causa de pedir, no que se refere ao facto 

gerador da obrigação de indemnização, quando está alegado, de forma individualizada e 

inteligível, os factos que indiciam a discriminação em razão de defi ciência ou risco agravado 

de saúde de que foram alvo os autores por parte das rés (alegam que uma das rés declinou a 

aceitação de proposta de seguro de vida e de incapacidade em razão do seu quadro clínico, 

que outra recusou a celebração de tal contrato em relação à autora mulher em razão do seu 

quadro clínico e declinou contratar com o autor marido a cláusula de invalidez em razão do seu 

quadro clínico e ainda que outra recusou celebrar com a autora mulher contrato que cobrisse 

o risco de incapacidade e propôs, quanto ao autor marido, a exclusão da eventual evolução de 

incapacidade pré-existente para o cálculo de invalidez futura, propondo ainda aplicar, para os 

contratos que aceitava celebrar, uma taxa de 20 pontos por cada 1.000,00€ de capital seguro, a 

adicionar à taxa base do contrato).

 IV - Mostra-se também alegada a causa de pedir, no que concerne aos demais requisitos da 

obrigação de indemnizar, designadamente quanto aos danos e nexo de causalidade destes 

com o facto, quando os autores alegam que, em consequência da invocada atuação das rés, 

se viram impedidos de aceder a crédito bancário para construção de habitação própria, por 

ser condição necessária para celebração desse contrato de empréstimo bancário a subscrição 

do referido contrato de seguro de vida e de incapacidade». Disponível em www.dgsi.pt 

(consultado em outubro de 2011).

19 Será igualmente de se atender ao artigo 227.º do Código Civil relativamente à culpa in 
contrahendo, onde estará mais em causa a responsabilidade contratual.
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1.4.3. Poderia colocar-se ainda a questão se os critérios previstos no artigo 7.º, 

n.º 2, da Lei n.º 46/2006 serão os únicos a tomar em consideração ou se deverão 

ser cumulativos com os do Código Civil. 

Por nós, entendemos que são cumulativos já que apenas serão tidos em 

consideração pelo juiz se se verificar que estão cumpridos os requisitos da 

responsabilidade civil. 

Desta forma, quando o tribunal atende «ao grau da violação dos interesses em 

causa, ao poder económico dos autores das infrações e às condições da pessoa 

alvo da prática discriminatória», apenas o faz porque já decidiu atribuir uma 

indemnização.

São, por isso, critérios que apenas influem no montante da indemnização.

1.4.4. O montante de indemnização por violação do artigo 4.º, alínea c) da Lei 

n.º 46/2006, ou seja, pela recusa ou penalização na celebração de contrato 

de seguro, terá sempre que ser analisado caso a caso com base nos prejuízos 

eventualmente tidos e na afetação moral da pessoa alvo de discriminação, cujo 

sofrimento é necessariamente variável atendendo às características próprias de 

cada pessoa.

1.4.5. Caberá ainda apurar se a LAD permite a indemnização mesmo sem existir 

culpa, pois é mencionado pelo artigo 483.º, n.º 2 que «só existe obrigação de 

indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei». 

Ora, como a lei não dispõe nesse sentido expressamente, tal como acontece 

em outros diplomas20, consideramos que a culpa continua a ser um requisito 

que é necessário provar em sede de responsabilidade civil.

1.4.6. Fica igualmente excluída a negligência, já que esta só é punida a nível 

contraordenacional (artigo 9.º, n.º 3, da LAD).

1.5. Regime sancionatório

1.5.1. Para além da indemnização por eventuais danos, qualquer entidade que 

pratica uma discriminação está ainda sujeita ao regime contraordenacional. 

Relativamente às seguradoras, que são necessariamente pessoas coletivas, 

prevê o artigo 9.º, n.º 2, que a prática de qualquer ato discriminatório por 

pessoa coletiva, de direito privado ou público, constitui contra-ordenação 

punível com coima graduada entre 20 e 30 vezes o valor da retribuição mínima 

mensal garantida21, o que coloca o valor da coima entre 9 700 euros (20 vezes) 

e 14 550 euros (30 vezes), no ano 2011. 

1.5.2. Para além do procedimento contraordenacional existem sanções 

acessórias que poderão revestir maior gravidade e que se encontram previstas 

no artigo 10.º, n.º 122, da LAD, sendo que as que parecem apresentar maior 

relevância para o setor segurador são as alíneas seguintes:

20 V. por exemplo o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 131/2001, de 24 de abril.

21 Foi fi xada no valor de 485,00 € para o ano 2011, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 

143/2010, de 31 de dezembro, o montante da remuneração mínima mensal.

22 Corresponde essencialmente ao artigo 21.º do Decreto-Lei 433/82, de 27 de outubro (Regime 

Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social).



«b) Interdição do exercício de profissões ou actividades cujo exercício 

dependa de título público ou de autorização ou homologação de 

autoridade pública; 

(...) 

f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a 

autorização ou licença de autoridade administrativa;

g) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás;

h) Publicidade da decisão condenatória;

i) Advertência ou censura públicas aos autores da prática discriminatória».

Ora, a interdição da atividade para uma seguradora, mediador ou corretor de 

seguros terá efeitos bem mais nefastos que qualquer coima que se aplique, 

tendo em conta o volume de negócios que as seguradoras apresentam.

1.5.3. No entanto, a LAD não forneceu qualquer critério tal como o que é 

previsto no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social, no artigo 21.º-A23, 

mas tendo em conta a aplicação supletiva do respetivo regime24, será de 

atender a este preceito e aplicá-lo, já que as alíneas referidas neste preceito 

têm correspondência com as alíneas mencionadas no artigo 10.º, n.º 1, da 

Lei 46/2006.

1.6. Omissão de dever

1.6.1. A não contratação de seguro, existindo prática discriminatória, configura 

uma omissão de um dever (artigo 14.º) pelo que, mesmo que haja aplicação 

de sanção e pagamento de coima, a seguradora continua obrigada a realizar 

o seguro.

23 Transcreve-se o referido preceito para melhor perceção:

Artigo 21.º-A

Pressupostos da aplicação das sanções acessórias
 1 - A sanção referida na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior só pode ser decretada quando os 

objetos serviram ou estavam destinados a servir para a prática de uma contra-ordenação, ou 

por esta foram produzidos.

 2 - A sanção referida na alínea b) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada se o agente 

praticou a contra-ordenação com fl agrante e grave abuso da função que exerce ou com 

manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes.

 3 - A sanção referida na alínea c) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada no exercício ou por causa da atividade a favor da qual é 

atribuído o subsídio.

 4 - A sanção referida na alínea d) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por causa da participação em feira ou mercado.

 5 - A sanção referida na alínea e) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por causa dos atos públicos ou no exercício 

ou por causa das atividades mencionadas nessa alínea.

 6 - As sanções referidas nas alíneas f) e g) do n.º1 do artigo anterior só podem ser decretadas 

quando a contra-ordenação tenha sido praticada no exercício ou por causa da atividade a que 

se refere as autorizações, licenças e alvarás ou por causa do funcionamento do estabelecimento.

24 Refere o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 34/2007, de 15 de fevereiro, que: «Em tudo o que não 

estiver regulado no presente decreto-lei é aplicável o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, 

que estabelece o regime geral do ilícito de mera ordenação social».
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Continuando a não existir contratação e por inerência continuação na prática 

discriminatória, aquilo que juridicamente se pode deduzir é um agravar das 

consequências nas sanções aplicadas, podendo aqui existir duas hipóteses:

a. Entender que houve reincidência no comportamento e aplicar o 

artigo 11.º, o que elevaria os limites mínimos e máximos das coimas 

previstas no artigo 9.º; ou

b. Aumentando a gravidade da infração pode ser aplicada sanção acessória 

mais gravosa, pois refere o artigo 10.º, n.º 1, «em função da gravidade da 
infracção e da culpa do agente». 

1.6.2. Destas duas soluções, aquela que nos parece mais conforme com o 

ordenamento jurídico, para que não se esteja a punir o mesmo facto duas 

vezes, é a segunda hipótese. Acresce a esse facto que, em matéria de seguros, 

permanecendo o proponente que tenha deficiência ou risco agravado de 

saúde sem um contrato a ilegalidade mantém-se até que exista contratação. 

Tal leva a uma obrigatoriedade de contratação de acordo com a análise de 

risco efetuada.

1.7. Competências do Instituto de Seguros de Portugal

1.7.1. O artigo 16.º prevê que compete ao Governo regulamentar a Lei n.º 

46/2006, no prazo de 120 dias após a publicação, definindo as entidades 

administrativas com competência para a aplicação das coimas pela prática dos 

atos discriminatórios referidos no capítulo II da lei, onde se insere o artigo 4.º, 

alínea c), e as entidades beneficiárias do produto das coimas. 

Tal regulamentação veio considerar o Instituto de Seguros de Portugal a 

entidade competente em matéria de seguros, através do Decreto-Lei n.º 

34/2007, de 15 de fevereiro, referindo o seu artigo 3.º, n.º 1 que «a instrução 

dos procedimentos de contra-ordenação que tenham por objecto as práticas 

discriminatórias descritas nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 46/2006, de 28 de 

Agosto, incumbem à inspecção-geral, entidade reguladora, ou outra entidade 

com competências de natureza inspectiva ou sancionatória, cujas atribuições 

incidam sobre a matéria objecto da infracção».

1.7.2. A competência sancionatória (artigo 4.º do DL 34/2007) pertence 

igualmente ao ISP, nomeadamente na definição da medida e a aplicação das 

coimas e sanções acessórias, de acordo com os critérios constantes do regime 

geral das contraordenações.

Nos termos do artigo 5.º do diploma regulamentar, caso o Membro do 

Governo que tenha a seu cargo a área da deficiência, o Instituto Nacional para 

a Reabilitação, I. P., ou o Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração 

das Pessoas com Deficiência tomem conhecimento de factos suscetíveis de 

constituírem contraordenação, enviam o processo ao Instituto de Seguros de 

Portugal para a sua instrução.

Incumbe ainda à entidade que recebeu a queixa informar o queixoso sobre 

todas as diligências procedimentais efetuadas (artigo 5.º, n.º 3), o que leva a que 

após uma daquelas entidades remeter o processo para o Instituto de Seguros 

de Portugal, este deva informar a entidade remetente sobre as diligências 

efetuadas, para que no final o queixoso esteja também informado.



Parece-nos que sendo o fim último a informação ao queixoso, será indiferente 

– pelo menos em matéria de seguros – a entidade que o informa sobre as 

diligências tomadas. A centralização da informação sobre a entidade que 

recebe a queixa só se justificará quando não seja uma única entidade a realizar 

diligências no processo. 

2. A LEI N.º 14/2008, DE 12 DE MARÇO

2.1. O âmbito de aplicação

A Diretiva 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de dezembro, veio a ser transposta 

através da Lei n.º 14/2008, de 12 de março25, com o objetivo de «prevenir e 

proibir a discriminação, directa e indirecta, em função do sexo, no acesso 

a bens e serviços e seu fornecimento e sancionar a prática de actos que se 

traduzam na violação do princípio da igualdade de tratamento entre homens 

e mulheres» (artigo 1.º). Esta lei é aplicável tanto a entidades públicas como 

privadas (artigo 2.º), incluindo-se nestas últimas as empresas de seguros e 

as sociedades gestoras de fundos de pensões, desde que forneçam bens e 

prestem serviços disponíveis ao público a título gratuito ou oneroso26.

2.2. A discriminação direta e indireta

O artigo 3.º vem definir o que se entende por discriminação direta e indireta 

alinhando-se claramente nas definições já constantes da Lei n.º 46/2006, e a 

qual já terá tido inspiração na Diretiva n.º 2004/11327 definindo os dois tipos de 

discriminação da seguinte forma:

a) «Discriminação directa» todas as situações em que, em função do sexo, 

uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele 

que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação 

comparável;

b) «Discriminação indirecta» sempre que uma disposição, critério ou prática 

aparentemente neutra coloque pessoas de um dado sexo numa situação 

de desvantagem comparativamente com pessoas do outro sexo, a não 

ser que essa disposição, critério ou prática objectivamente se justifique 

por um fim legítimo e que os meios para o alcançar sejam adequados e 

necessários.

25 Sobre a discriminação em razão do género V. DULCE LOPES, Principais contributos da União 
Europeia e do Conselho da Europa em matéria de não discriminação, in Revista Debater a Europa, 

n.º 4, 2011, disponível em http://www.europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/ (recolhido 

em outubro de 2011); CATHERINE PARIS, Le sexe, élément d’appréciation du risque?, Bulletin des 

Assurances, n.º 13, Kluwer, Bruxelles, 2007 e ENRICO MARIA MASTINU, Diritto e Processo nella lottta 
contro le discriminazioni di genere, CEDAM, Milano, 2010.

26 Nada impede que um segurador forneça um serviço a título gratuito por razões comerciais de 

consolidação ou aumento de clientela.

27 O artigo 2.º da Diretiva já continha essas noções de discriminação direta e indireta, mas a Lei n.º 

46/2006, de 28 de agosto, apesar de posterior à Diretiva, não fez qualquer menção à mesma. Em 

termos históricos, mencionando de forma similar a discriminação direta e indireta poderemos 

ainda observar a Diretiva 2000/43/EC, de 29 de julho de 2000, e a Diretiva 2000/78/EC, de 27 de 

novembro de 2000.
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2.3. O sexo como fator de cálculo do valor dos prémios

2.3.1. O legislador da Lei n.º 14/2008, ao invés do que aconteceu na 

Lei n.º 46/2006, deu um tratamento autónomo28 à matéria dos seguros, em 

particular no seu artigo 6.º que pode ser analisado numa dupla vertente, a saber: 

a. A pretensa regra de que «A consideração do sexo como factor de cálculo 

dos prémios e prestações de seguros e outros serviços financeiros não 

pode resultar em diferenciações nos prémios e prestações» (n.º 1).

b. A exceção de que «são todavia admitidas diferenciações nos prémios 

e prestações individuais de seguros e outros serviços financeiros desde 

que proporcionadas e decorrentes de uma avaliação do risco baseada 

em dados actuariais e estatísticos relevantes e rigorosos» (n.º 2), obtidos 

e elaborados nos termos de norma regulamentar emitida pelo Instituto 

de Seguros de Portugal (n.º 3)29 30.

Se por um lado a regra do n.º 1 do artigo 6.º reflete o princípio da igualdade 

constante do artigo 13.º da Constituição, e em particular o seu n.º 2 que dispõe 

no sentido que «ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 

privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual», a exceção apenas terá a função de colocar em lei aquilo 

que já é próprio da atividade seguradora, ou seja, a avaliação do risco.

2.3.2. O que constitui verdadeiramente inovação é a Norma Regulamentar 

n.º 8/2008-R, de 6 de agosto, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal.

No caso de as empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de 

pensões optarem por introduzir ou manter diferenciações nos prémios e 

prestações individuais de seguros e fundos de pensões privados, voluntários 

e independentes da relação laboral ou profissional, devem elaborar, atualizar e 

publicar os rácios do custo do risco entre os sexos e identificar os dados em que 

basearam a avaliação do risco (artigo 1.º da Norma).

Os aspetos técnicos constam do artigo 3.º da Norma e no anexo da mesma, 

mas o aspeto principal parece-nos que é o reforço da transparência, já que 

dispondo o seu n.º 1 que «a informação relativa à consideração do sexo como 

factor de cálculo do custo do risco deve ser expressa através do rácio entre o 

custo do risco para o sexo feminino e o custo do risco para o sexo masculino, 

relativamente ao produto em causa ou, quando adequado, ao ramo de seguro 

em que se integra», deve ser disponibilizada de forma atualizada através 

de divulgação no respetivo sítio na Internet, e adicionalmente, mediante 

disponibilização, a pedido, em suporte de papel [artigo 4.º, alínea d)]31.

28 O que também se justifi ca pelo tratamento autónomo efetuado na Diretiva.

29 Esta regra e exceção têm contornos semelhantes ao que consta no artigo I:207 dos Princípios 

do Contrato de Seguro Europeu (PEICL), o qual poderá vir a constituir direito opcional e que 

foi preparado pelo “Restatement of European Insurance Contract Law”. Para maior detalhe V. 

Principles of Insurance Contract Law, Sellier, Munich, 2009, págs. 69 a 72.

30 V. igualmente as consequências do Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, de 1 de março de 

2011, no âmbito do Processo C-236/09, publicado no jornal ofi cial e que será objeto de análise 

mais detalhada no ponto 2.5.

31 O artigo 4.º, alínea b) tem o objetivo de que a matéria técnica seja compreensível por parte 

do homem médio que não terá conhecimentos específi cos de seguros pelo que dispõe que 

a publicação do rácio deve «ser efetuada num formato e em linguagem inteligível para não 

especialistas em seguros e fundos de pensões, em língua portuguesa, podendo assumir a forma 

de tabelas, gráfi cos e diagramas acompanhados de explicações adequadas, nomeadamente 

sobre os conceitos técnicos utilizados». 



A essencialidade da expressão “custo do risco” demonstra, como refere 

FRANÇOIS EWALD, que «os seguros dão um valor corrente ao risco e inscreve-o 

como um custo – um prémio de seguro»32. 

2.3.3. O legislador pretendeu, na sequência da Diretiva33, ainda dar um 

tratamento específico à gravidez e à maternidade, pelo que no artigo 7.º 

vem prever que «os custos relacionados com a gravidez e a maternidade não 

podem resultar numa diferenciação de prémios e prestações dos contratos 

de seguros e outros serviços financeiros», pelo que esta é a exceção da 

exceção, impondo-se às seguradoras uma diluição desses riscos por entre 

toda a carteira de seguros, por não ser permitida a análise do risco de 

acordo com dados atuariais e estatísticos. Fica em realce a função social das 

empresas de seguros e a utilização do princípio da mutualidade em prol dos 

valores relacionados com a maternidade e que resultam num bem geral, 

particularmente nos países ocidentais onde tem existido um decréscimo da 

natalidade34.

O Instituto de Seguros de Portugal, a este propósito, emitiu um entendimento 

devido ao facto da cobertura relacionada com a gravidez ou maternidade 

constar das apólices tanto das mulheres como dos homens.

Referiu nomeadamente que «atendendo única e exclusivamente aos custos 

relacionados com a gravidez e a maternidade, não podem as empresas de 

seguros deixar de fixar uma tarifa comum aos dois géneros».

Já no que concerne às garantias, considera-se que não decorre da legislação, 

comunitária ou nacional, a obrigação de o plano de coberturas de um 

contrato de seguro de saúde, cuja pessoa segura seja do sexo masculino, 

incluir a de parto e/ou interrupção involuntária da gravidez, mesmo 

face à circunstância de o prémio correspondente ser definido tendo em 

consideração, entre outros, o factor dos custos associados à gravidez e 

maternidade35. 

32 Cfr. A reprodução do texto por JOHN LOWRY e PHILIP RAWLINGS, Insurance Law: Cases and Materials, 

Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2004, pág. 3 e do autor V. a publicação original 

com possibilidade de visualização das notas em Risk in Contemporany Society, in Connecticut 

Insurance Law Journal, volume 6:2, 1999-2000, págs. 365 e segs., acessível em http://www.

insurancejournal.org (consultado em outubro de 2011).

33 V. artigo 5.º, n.º 3 da Diretiva 2004/113/CE.

34 V. O Portal do Instituto Nacional de Estatística em www.ine.pt, que contém as projeções 

sobre o envelhecimento da população portuguesa, nomeadamente o documento de 

2009 com o título Projecções de População Residente - Portugal - 2008 – 2060, consultável em 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_

boui=65944632&PUBLICACOESmodo=2 (recolhido em outubro de 2011).

35 Refere ainda o entendimento que «Com efeito, a salvaguarda contra a discriminação em função 

do sexo só se justifi ca perante um risco de exclusão assinalável, o que não acontecerá na situação 

mencionada no anterior parágrafo, uma vez que aquela pessoa segura nunca usufruirá, direta 

e pessoalmente, daquela garantia. Por outro lado, a contratualização da garantia de parto e/ou 

interrupção involuntária da gravidez unicamente com o género feminino não coloca em causa 

a integração social e económica do género masculino, nem contende com a sua dignidade.

 Porém, em observância da liberdade contratual (artigo 11.º do regime jurídico do contrato 

de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril), as empresas de seguros 

poderão, efetivamente, manter um único plano de coberturas, aplicável aos dois géneros, 

cabendo-lhes, então, ditar os termos da ativação de uma garantia associada à paternidade e/

ou maternidade». Cfr. em www.isp.pt, na secção “entendimentos” ou Relatório de Regulação e 

Supervisão de Conduta de Mercado - 2009, Lisboa, 2010, pág. 50.
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2.4. As sanções

2.4.1. A exemplo do que é previsto na Lei n.º 46/2006, também a Lei n.º 14/2008, 

prevê sanções para o incumprimento das disposições relativas a práticas 

discriminatórias.

O artigo 10.º confere o direito a indemnização36 ao discriminado, ainda que a 

cláusula de cariz discriminatório venha a ser retirada do contrato, pelo que da 

leitura do preceito resultam dois efeitos cumulativos da decisão judicial, que se 

refletem diretamente na esfera jurídica do lesado, a saber:

a. Indemnização, por danos patrimoniais e não patrimoniais, a título de 

responsabilidade civil extracontratual;

b. Alteração do contrato de modo que os direitos e obrigações contratuais 

sejam equivalentes aos do sexo mais beneficiado.

Existe ainda um terceiro efeito, o da publicidade da sentença, que é também 

cumulativo, tem um propósito dissuasor de natureza punitiva e preventiva e 

aproveita a todos os potenciais proponentes de seguro. Dispõe o artigo 10.º, 

n.º 5, que «as sentenças condenatórias proferidas em sede de responsabilidade 

civil são publicadas, após trânsito em julgado, a expensas dos responsáveis, 

numa das publicações diárias de maior circulação do País, por extracto, do qual 

devem constar apenas os factos comprovativos da prática discriminatória, a 

identidade dos ofendidos e dos condenados e as indemnizações fixadas».

2.4.2. A prática discriminatória em violação do artigo 6.º37 está prevista como 

contra-ordenação no artigo 12.º, tendo este preceito a particularidade de 

no n.º 2 esclarecer que a coima aplicada não prejudica a responsabilidade 

civil ou outra sanção que ao caso couber, que a tentativa e a negligência são 

puníveis (n.º 4) e que «sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de 

um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da coima não dispensam o 

infractor do seu cumprimento, se este ainda for possível» (n.º 5), o que se pode 

traduzir numa multiplicidade de sanções para um segurador. Já fizemos alusão 

a três sanções que se refletem diretamente na esfera jurídica do discriminado, 

ou seja, a indemnização, a coima e a contratação sem discriminação.

Nas de caráter geral, para além da publicidade da decisão judicial de 

indemnização, também há as sanções acessórias de caráter administrativo 

(artigo 13.º), as quais serão passíveis de aplicação pelo Instituto de Seguros de 

Portugal (artigo 14.º).

Refere o preceito das sanções acessórias, naquilo que poderá ter maiores reflexos 

para os seguradores, que em função da gravidade do ato de discriminação e 

da culpa do agente, podem ser aplicadas, simultaneamente com as coimas, as 

sanções acessórias:

• Interdição do exercício de profissões ou atividades que dependa de 

título público ou de autorização ou homologação de autoridade pública 

[alínea b)];

36 Dispõe o artigo 10.º, n.º 1, o seguinte: «A prática de qualquer acto discriminatório, por acção 

ou omissão, confere ao lesado o direito a uma indemnização, por danos patrimoniais e não 

patrimoniais, a título de responsabilidade civil extracontratual, nos termos gerais».

37 Será de ponderar em sede contraordenacional também a inclusão do artigo 7.º, o qual tendo 

entrado em vigor apenas em 1 de dezembro de 2009, demonstra que não é um mero refl exo 

do artigo 6.º, constituindo uma verdadeira exceção da regra de possibilidade de avaliação do 

risco por parte dos seguradores. A diferença no valor de um prémio de seguro, quando apenas 

se refi ra a uma cobertura como a da gravidez não atingirá valores sufi cientes que compensem 

cada pessoa discriminada demandar judicialmente um segurador, pelo que a contra-ordenação 

seria mais uma ferramenta da entidade administrativa para o cumprimento da lei.



• Suspensão de autorizações, licenças ou alvarás [alínea e)];

• Publicidade da decisão sancionatória [alínea g)];

• Advertência ou censura pública aos autores do ato discriminatório [alínea h)].

As sanções referidas nas alíneas b) e e) têm a duração máxima de dois anos 

contados a partir da decisão sancionatória definitiva (artigo 13.º, n.º 2), sendo 

que apenas fazem sentido quando a interdição ou suspensão se refira apenas 

a algum ramo, aquele em que tiver existido prática discriminatória, já que se 

as sanções inviabilizarem na totalidade o funcionamento de um segurador, tal 

poderá levar a que as carteiras de seguros sejam transferidas e os trabalhadores 

dispensados.

2.5. O acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia

2.5.1. O Tribunal de Justiça da União Europeia apreciou em 2011 a Diretiva 

2004/113/CE, de 13 de dezembro, tendo declarado inválido o seu artigo 5.º, 

n.º 2, com efeitos a 21 de dezembro de 2012.

Por inerência, a disposição nacional que transpôs esse artigo sofrerá as mesmas 

consequências, ou seja, o artigo 6.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2008.

Esta decisão surgiu no âmbito do Processo C-236/09 por iniciativa da Associação 

Belga dos Consumidores, por considerarem que a derrogação do artigo 

5.º, n.º 2, da Diretiva era contrária ao princípio de igualdade entre homens e 

mulheres.

O acórdão invoca o considerando décimo oitavo da Diretiva 2004/113 em 

que é reconhecido que a utilização de fatores atuariais em função do sexo era 

generalizada na prestação de serviços de seguros e outros serviços financeiros 

à época da adoção da diretiva em causa, para concluir que era legítimo ao 

legislador da União implementar a aplicação da regra dos prémios e prestações 

unissexo, gradualmente com períodos de transição adequados.

Estes períodos de transição é que não ficaram expressamente delimitados, 

pois os Estados que entenderam permitir diferenciações em razão dos dados 

estatísticos e atuariais podiam, na prática, perpetuar uma situação que seria de 

exceção e transitória.

Assim, entendeu o Tribunal de Justiça que a derrogação colocava em causa o 

objetivo da própria Diretiva e do artigo 5.º, n.º 1, em particular, sendo também 

incompatível com os artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia38.

38 Dispõem estes artigos o seguinte:

 Artigo 21.º Não discriminação 

1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica 

ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, 

pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, defi ciência, idade ou orientação sexual. 

2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições específi cas, é 

proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade. 

Artigo 23.º Igualdade entre homens e mulheres 

Deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em 

matéria de emprego, trabalho e remuneração. 

O princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adotem medidas que prevejam 

regalias específi cas a favor do sexo sub-representado.
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2.5.2. Embora se entendam os fundamentos do acórdão, parece-nos que 

uma visão cega do princípio levará a desigualdades não pretendidas, já que a 

derrogação permitia num universo tão específico como o dos seguros serem 

encontradas as soluções que melhor encaixam no perfil de risco de cada um.

Na situação específica da Lei n.º 14/2008 as consequências do acórdão serão 

muito reduzidas, pois já é usual a utilização de tabelas comuns para homens 

e mulheres, evitando trabalho burocrático de fundamentação em que as 

diferenças de risco são na verdade pequenas e ainda com menores diferenças 

no prémio.

Os efeitos do acórdão também apenas serão viáveis de aplicar a novos 

contratos posteriores a 21 de dezembro de 2012, pois a avaliação do risco 

é feita principalmente no momento da contratação, pelo que os contratos 

anteriores seguiram as regras de contratação vigentes.

Só se na vigência do contrato existir uma nova avaliação do risco é que já serão 

aplicáveis as novas regras em vigor nesse momento. Parece-nos ser esta a 

solução mais plausível, que segue de perto a que foi encontrada para as regras 

de formação do contrato quando entrou em vigor a LCS39.

Esta é a interpretação que mais recentemente surgiu numa Comunicação da 

Comissão Europeia, em 22 de dezembro de 2011, com orientações sobre a 

aplicação ao setor dos seguros da Diretiva 2004/113/CE do Conselho, à luz do 

acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia a que temos feito menção.

Refere esta Comunicação que o considerando 18 da diretiva pretendia evitar 

reajustamentos bruscos do mercado. Assim, não definindo aquela o conceito 

de «novo contrato» e havendo a necessidade de uma interpretação uniforme 

para toda a União a partir da mesma data para salvaguardar a segurança 

jurídica, determinou que a regra unissexo prevista no artigo 5.º, n.º 1, deve 

aplicar-se sempre que:

a. Seja celebrado um acordo contratual para o qual é necessário o 

consentimento de todas as partes, incluindo uma alteração a um 

contrato já celebrado; e 

b. A última manifestação de consentimento das partes necessária para 

que o acordo seja celebrado ocorra posteriormente a 21 de dezembro 

de 2012.

O objetivo principal da comunicação foi o de esclarecer que as renovações 

automáticas dos contratos estão salvaguardadas, sendo de aplicar a lei antiga 

com a derrogação40. 

No entanto, as conclusões do acórdão não poderão ser alargadas a outros 

âmbitos dos seguros41, sob pena de contrariar diversa legislação e motivar 

colisão de direitos.

39 V. artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril.

40 Para mais detalhes V. o Jornal Ofi cial da União Europeia de 13-01-2012. Refere ainda a Comissão 

Europeia que o género pode continuar a ser tomado em consideração para efeitos da 

constituição de provisões e defi nição interna de preços, a defi nição dos preços dos resseguros, 

marketing e publicidade, bem como atender às informações sobre o estado de saúde ou 

antecedentes familiares para a subscrição de um seguro de vida ou de saúde.

41 Sobre as consequências do Acórdão V. ARNALDO OLIVEIRA ao artigo 15.º em Lei do Contrato de 
Seguro Anotada, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, págs. 79 e 80. A comunicação da 

Comissão Europeia a que fi zemos referência também esclarece que a consideração de idade 

e da defi ciência continua a ser permitida nos termos de proposta de diretiva relativa a essa 

matéria em que se deve atender ao princípio da igualdade para tratar de forma diferente o que 

tiver uma justifi cação objetiva para um tratamento diferenciado. 



Com efeito, na ponderação sobre a conciliação e eventual prioridade de 

direitos haverá que atender, sem prejuízo de outros, aos seguintes aspetos 

legais:

• o direito à propriedade e à justa indemnização quando esta seja afetada 

(artigo 61.º da CRP);

• a proteção do Estado aos cidadãos portadores de deficiência (artigo 71.º 

da CRP);

• a função económica e social dos seguros;

• as caraterísticas próprias do contrato de seguro42;

• a autonomia privada das partes43; e

• o abuso de direito e o enriquecimento sem causa. 

Será a articulação destes aspetos que permitirá encontrar a solução que não 

desvirtue o contrato de seguro e respeite a Constituição44, efetuando-se uma 

interpretação integrada de todo o sistema jurídico45.

3. O ARTIGO 15.º DA LEI DO CONTRATO DO  

 SEGURO

3.1. A proibição de discriminação

3.1.1. O novo regime jurídico do contrato de seguro deu mais um passo na 

proteção de quem está numa posição desigual na contratação de seguros, 

sendo que o artigo 15.º46, que tem como epígrafe “Proibição de práticas 

discriminatórias”, no seu n.º 1 tem uma previsão genérica que abrange não só 

a celebração do contrato mas também a execução e a cessação do contrato 

de seguro, sendo proibidas as práticas que desrespeitem o artigo 13.º da 

Constituição.

42 V. por exemplo C. CACCAVIELLO, / G. MAISTO / A. PERCUOCO, Le assicurazioni: manuale teorico-pratico 
per operatori legali, commercialisti e assicuratori, Edizioni Simone, Napoli, 1995, págs. 132 a 141; 

MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances, Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 120 e 132; 

YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des Assurances, 11ª édition, Dalloz, Paris, 2001, págs. 180 a 184 e JOSÉ 

VASQUES, Contrato de Seguro, Coimbra Editora, 1999, pág. 103.

43 Constitucionalmente poderá ser observado nos preceitos referentes à liberdade, igualdade e 

propriedade. No Código Civil V. artigo 405.º.

44 JORGE MIRANDA e MIGUEL PEDROSA MACHADO referem que a interpretação conforme a Constituição 

consiste «em o intérprete de qualquer norma legal dever procurar-lhe (naturalmente, no âmbito 

da razoabilidade e de uma perspetiva objetivista e evolutiva) o sentido mais adequado ao do 

correspondente comando ou princípio constitucional, de tal sorte que, assim entendida, aquela 

norma possa conservar-se como válida e útil, não se alargando, por conseguinte, o campo de 

inconstitucionalidade, nem se tornando necessária uma nova interpretação legislativa». Cfr. dos 

autores, Constitucionalidade da protecção penal dos direitos de autor e da propriedade industrial, in 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal – Separata, Aequitas – Editorial Notícias, 1994, pág. 493. 

Sobre a interpretação conforme a constituição V. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, 
Tomo II, 6ª Ed. Coimbra Editora, Coimbra, 2007, págs. 311 a 316; RUI MEDEIROS, A decisão de 
inconstitucionalidade, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1999, págs. 301 a 318. 

45 Para maiores desenvolvimentos sobre os vários direitos, fi guras jurídicas e sua interpretação 

integrada V. o nosso, A discriminação e a avaliação do risco, in Revista de Direito e de Estudos 

Sociais julho-dezembro 2011 - Ano LIII (XXVI da 2.ª Série), n.º 3-4, Almedina, Coimbra, 2011 págs. 

213 a 315.

46 Sobre o artigo 15.º V. a anotação de LEONOR CUNHA TORRES em, Lei do Contrato de Seguro Anotada…, 

págs. 77 e 78.
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Como referem ARNALDO OLIVEIRA e EDUARDA RIBEIRO, através do artigo 15.º é 

«operacionalizado o princípio da não discriminação de forma consistente com 

o Direito Comunitário, a Constituição e a natureza específica do contrato de 

seguro»47. 

Os princípios existentes de não discriminação constantes da Constituição e do 

quadro comunitário48 vigente, embora tenham aplicação direta nos negócios 

jurídicos que sejam celebrados, precisam de leis ordinárias que levem a teoria 

à prática do dia a dia dos cidadãos49. Neste contexto, o artigo 15.º da LCS 

estipula alguns critérios para entendimento da existência de discriminação 

nos seguros, como é o caso da informação sobre o rácio. 

3.1.2. O preceito torna também claro que a proibição de práticas discriminatórias 

refere-se a todos os seguros de qualquer ramo e não só ao ramo Vida, como seria 

suscetível de ser sustentado face à redação confusa do artigo 4.º, alínea c) da 

Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto. Seria a única solução possível perante a leitura 

integrada do artigo 13.º da Constituição, para o qual o próprio artigo 4.º remete. 

3.1.3. O artigo 15.º, n.º 2, embora com outro detalhe, retoma o conceito de 

discriminação direta e de prática discriminatória constante na Lei n.º 46/2006, 

clarificando que existe prática discriminatória, em razão da deficiência ou risco 

agravado de saúde, através tanto de uma ação como de uma omissão, sejam 

as mesmas dolosas ou negligentes.

Esta previsão legal, ao remeter para as omissões e para a negligência cria, 

como já decorreria da Lei n.º 46/2006, um dever de especial diligência 

das seguradoras face às pessoas com deficiência ou risco agravado de 

saúde, pelo que os produtos colocados no mercado já devem ter em 

consideração que todas as pessoas com aquelas caraterísticas os podem 

querer contratar.

3.1.4. Quanto ao tratamento menos favorável do que aquele que seria dado 

a uma pessoa em situação comparável, a comparação, como já defendemos 

a propósito da Lei n.º 46/2006, efetua-se entre uma pessoa com deficiência 

ou risco agravado de saúde e uma pessoa que não esteja afetada por esses 

estados que influem na avaliação do risco.

3.2. A possibilidade de calcular o risco 

3.2.1. Refere o artigo 15.º, n.º 3 que «não são proibidas, para efeitos de 

celebração, execução e cessação do contrato de seguro, as práticas e técnicas 

de avaliação, selecção e aceitação de riscos próprias do segurador que 

sejam objectivamente fundamentadas, tendo por base dados estatísticos e 

actuariais rigorosos considerados relevantes nos termos dos princípios da 

técnica seguradora». Esta disposição faz com que de forma direta se entenda 

a natureza própria dos seguros sem necessidade de outras construções 

jurídicas não facilmente apreendidas por uma pessoa sem conhecimentos 

específicos de seguros.

47 Cfr. Novo regime jurídico do contrato de seguro:   aspectos mais relevantes da perspectiva do seu 
confronto com o regime vigente, in Revista Fórum, Ano XII, n.º 25, Lisboa, 2008, pág. 19.  

48 Que veremos com maior pormenor no ponto 4.

49 Como refere BERNARD DUBUISSON a propósito da lei belga da discriminação de 25 de fevereiro de 

2003, a exigência de igualdade e de não discriminação tem uma aplicação horizontal que antes 

estava confi nada às matérias públicas. Cfr. do autor, Solidarité, segmentation et discrimination en 
assurances. Nouveau débat, nouvelles questions, in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Bigot, 
L.G.D.J., Paris, 2010, págs. 111 e 112.



Os princípios da técnica seguradora assentam na correta análise de risco 

de todas as situações que lhe sejam propostas, de modo que a empresa de 

seguros aceita ou recusa a contratação ou agrava um prémio de acordo com o 

risco que está em causa. As empresas de seguros, pese a sua função social, são 

entidades privadas que também têm por objetivo o lucro, caso contrário não 

conseguiriam assegurar uma gestão sã e prudente50, pois terão que manter as 

provisões técnicas necessárias para fazer face aos sinistros.

3.2.2. A análise de risco51 é estruturante para o mercado segurador, sendo que 

na sequência do já revogado Código Comercial, o RJCS dá-lhe um tratamento 

relevante para o início do próprio contrato, pelo que nos termos do artigo 24.º, 

n.º 1, «o tomador do seguro ou o segurado está obrigado, antes da celebração 

do contrato, a declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheça 

e razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo 

segurador», sendo que, como regra geral, caso ocorram alterações de risco 

durante a vigência do contrato também devem ser comunicadas (artigo 91.º).

Os prémios a pagar pelo tomador ou segurado deverão ser ajustados aos riscos 

cobertos, pelo que este equilíbrio não deve ser quebrado para que possa existir 

uma gestão sã e prudente num mercado liberalizado e concorrencial.

3.2.3. Sobre a fundamentação da recusa ou agravamento em dados estatísticos 

e atuariais entende o Instituto de Seguros de Portugal que atendendo ao 

artigo 15.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, em particular quanto 

às práticas e técnicas de avaliação, seleção e aceitação de riscos no caso de a 

seguradora «não dispor de elementos estatísticos e actuariais suficientes, por 
razões de dimensão, fiabilidade e/ou consistência, para a determinação do rácio 
entre os factores de risco específicos e os factores de risco de pessoa em situação 
comparável, mas não afectada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde, 
não pode a empresa de seguros deixar de aceitar o risco proposto, à tarifa e nas 
condições que seriam aplicadas à pessoa em situação comparável, sendo que a 
adopção de qualquer outro procedimento, não estando cumpridos os requisitos 
constantes do n.º 3 do supra identificado artigo, pode enquadrar-se no conceito de 
prática discriminatória»52.

Este entendimento vinca a necessidade de existir essa fundamentação, pelo 

que o tratamento diferenciado, quando não justificado em dados objetivos, 

leva à conclusão de existência de discriminação.

50 Sobre este aspeto também se pronuncia JOÃO CALVÃO DA SILVA, Apólice “Vida Risco – Crédito 
Habitação”: as pessoas com defi ciência ou risco agravado de saúde e o princípio da igualdade na Lei 
n.º 46/2006, de 28 de agosto, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 136, n.º 3942, Coimbra 

Editora, 2007, pág. 169..

51 Sobre a avaliação do risco V. por exemplo PEDRO MARTINEZ, Teoria e Prática dos Seguros, Lisboa, 

1953, pág. 13; PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito dos Seguros – Apontamentos, Principia, Cascais, 

2006, pág. 57; DANIELE DE STROBEL / VALENTINA OGLIARI, L’Assicurazione de responsabilità civile e il nuovo 
códice delle assicurazioni private, sesta edizione, Giuff rè Editore, Milano, 2008, págs. 25 a 57; 

JÉRÔME BONNARD, Droit des Assurances, 3e édition, Litec, Paris, 2009, págs. 2 a 6; MURIEL CHAGNY e 

LOUIS PERDIX, Droit des Assurances L.G.D.J., Paris, 2009, pág. 28; ANTIGONO DONATI e GIOVANNA VOLPE 

PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, nona edizione aggiornata, Giuff rè Editore, Milano, 

2009, págs. 3 e segs.; BARUCH BERLINER, Limites de la asegurabilidad de riesgos, Mapfre, Madrid, 1982, 

págs. 3 a 5 e 117 a 122; PIERRE-ANDRÉ CHIAPPORI, Risco e Seguro, tradução portuguesa, Instituto 

Piaget, Lisboa, 2000, págs. 34 a 49; CARLOS HARTEN, El deber de declaración del riesgo en el contrato 
de seguro, Ratio Legis, Salamanca, 2007, págs. 31 a 40; MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de Seguro e 
Terceiros, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, págs. 67 a 172; MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances, 

Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 172 a 193 e JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos 
Contratos Comerciais, Almedina, Coimbra, 2009, págs. 704 a 708.

52 Para maior detalhe V. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado – 2010, Lisboa, 

2011, pág. 58.
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3.2.4. O artigo 15.º, n.º 4, prevê uma obrigação para o segurador, caso exista uma 

recusa de contratação ou agravamento de prémio em razão da deficiência ou 

risco agravado de saúde, o qual deve prestar ao proponente informação sobre 

o rácio entre os fatores de risco específicos e os fatores de risco de pessoa em 

situação comparável mas não afetada por aquela deficiência ou risco agravado 

de saúde, nos termos do n.º 3 a 6 do artigo 178.º, o qual se refere à realização de 

exames médicos e a divulgação do resultado dos mesmos.

A comunicação do resultado dos exames médicos (artigo 178.º do RJCS), sendo 

um direito dos segurados ou proponentes, tem um conjunto de regras que 

devem ser respeitadas de modo a proteger a confidencialidade dos dados53 54.

Temos aqui que distinguir duas situações:

a.) Quando o contrato é aceite sem qualquer restrição ou agravamento, 

em que o segurador só informa a pessoa segura ou a quem esta indique 

quando solicita expressamente o resultado dos exames médicos (artigo 

178.º, n.º 3);

b.) Quando o contrato não é aceite ou é aceite em condições especiais 

(artigo 178.º, n.º 5), em que entendemos que para além dos resultados 

poderem ser solicitados pelo proponente ou segurado (artigo 178.º, n.º 

6), por força do artigo 15.º, o segurador é obrigado a fundamentar, sem 

que exista solicitação nesse sentido, sobre quais os efeitos dos resultados 

médicos que derivaram numa recusa de celebração ou agravamento do 

respetivo prémio55.

A comunicação dos resultados médicos deverá ser feita por um médico56, 

salvo se as circunstâncias forem já do conhecimento da pessoa segura ou se se 

puder supor, à luz da experiência comum, que já as conhecia (artigo 178.º, n.º4). 

Assim, quando o proponente tenha declarado previamente ao segurador 

ter diabetes e o resultado dos exames confirmar essa circunstância, não nos 

parece necessário que a comunicação se processe através de um médico. Do 

mesmo modo, se forem efetuados exames que detetem uma doença e que a 

pessoa segura toma medicação para a mesma, poderá o segurador supor que 

esta já conhecia a doença.

53 Sobre a confi dencialidade e o acesso a dados pessoais de saúde por parte de empresas de 

seguros do ramo «vida» e familiares dos titulares dos dados V. a Deliberação n.º 72/2006, de 

30 de maio, da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), acessível em http://www.

cnpd.pt/bin/decisoes/2006/htm/del/del072-06.htm (acedido em outubro de 2011). Sobre o 

entendimento da CNPD relativamente à disponibilização de elementos clínicos às empresas 

de seguros para efeitos de faturação V. Deliberação n.º 88/2006, de 19 de junho, acessível em 

http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2006/htm/del/del088-06.htm (acedido em outubro de 

2011). 

54 No direito belga V. MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances, Quatrième édition edition, Larcier, 

Bruxelles, 2010, págs. 500 a 504.

55 Refere o disposto no artigo 15.º, n.º 4 que «em caso de recusa de celebração de um contrato de 

seguro ou de agravamento do respectivo prémio em razão de defi ciência ou de risco agravado 

de saúde, o segurador deve, com base nos dados obtidos nos termos do número anterior, 

prestar ao proponente informação sobre o rácio entre os factores de risco específi cos e os 

factores de risco de pessoa em situação comparável mas não afetada por aquela defi ciência ou 

risco agravado de saúde, nos termos dos n.ºs 3 a 6 do artigo 178.º».

56 Esta obrigatoriedade representa uma opção diferente face à facultatividade expressa na Lei n.º 

46/2007, de 24 de agosto (que regula o acesso aos documentos administrativos), a qual refere 

que «a comunicação de dados de saúde é feita por intermédio de médico se o requerente o 

solicitar».



Relativamente ao rácio parece-nos razoável que seja comunicado diretamente 

ao proponente sem a intervenção de médico57. O pensamento do legislador 

terá sido o de o proponente ter a possibilidade de conhecer qual o risco 

acrescido que representa para o segurador, sem intermediários, e obrigando o 

segurador por essa via a fundamentar sempre a sua posição58 59. 

Em situações de rácios muito altos em que o proponente não tenha qualquer 

informação sobre algum problema com a sua saúde entendemos que será 

admissível e prudente o segurador transmitir um rácio mínimo revelador do 

risco acrescido e informar que disponibiliza os dados médicos e o verdadeiro 

rácio através do mecanismo do artigo 178.º.

Quanto ao meio através do qual o médico ou segurador efetua a comunicação 

do resultado dos exames, tal aspeto não é determinado diretamente pela lei 

mas atendendo ao princípio de confidencialidade que subjaz a esta matéria, a 

comunicação pode ser efetuada por qualquer meio desde que esteja garantida 

a confidencialidade.

Por exemplo, a transmissão por telefone não será um meio suscetível de 

comunicação, já que atendendo a que não é possível verificar a identidade da 

pessoa não pode ser garantida com certeza a confidencialidade.

3.2.5. Estas obrigações tornam claro aquilo que já decorria da Lei n.º 46/2006, 

no que se refere ao facto de as seguradoras deverem sustentar tecnicamente 

as suas decisões, pelo que daí resulta:

a.) Proibição de recusa de negociação;

b.) Proibição de impor condições ou prémios agravados sem fundamento.

A recusa de negociação levaria a que não fundamentasse a sua posição em 

dados estatísticos e atuariais rigorosos, o que como vimos não é possível, e o 

agravamento do prémio de um seguro também leva a que essa decisão seja 

devidamente fundamentada.

Esta obrigatoriedade só existe relativamente a pessoas portadoras de 

deficiência ou risco agravado de saúde, pelo que a contrario não existirá essa 

obrigatoriedade de negociação e informação para as pessoas que não sejam 

portadoras dessa deficiência ou risco agravado de saúde60. 

57 A este propósito V. o entendimento do Instituto de Seguros de Portugal, referindo que «em 

caso de recusa, agravamento de prémio e/ou restrições de cobertura, deverá ser efetuada num 

formato e em linguagem inteligível para não especialistas em seguros, podendo assumir a forma 

de tabelas, gráfi cos e diagramas acompanhados de explicações adequadas, nomeadamente 

sobre os conceitos técnicos utilizados». Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de 
Mercado – 2010, Lisboa, 2011, pág. 58.

58 Colocar intermediários poderá ser um mecanismo para difi cultar o acesso à informação e como 

os dados médicos só são facultados após solicitação, tal poderia fazer com que o rácio também 

apenas fosse dado caso solicitado.

59 Sobre esta matéria V. a anotação de ARNALDO OLIVEIRA ao artigo 15.º em Lei do Contrato de Seguro 
Anotada, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, págs 78 e 79.

60 Mas existem deveres de informação pré-contratual e na execução do contrato, que permitem 

aos tomadores de seguros ou segurados compreender o contrato e que têm aplicação 

genérica.
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3.3. A comissão tripartida

3.3.1. Estabelece o artigo 15.º, n.º 5, que para dirimir eventuais divergências 

resultantes da decisão de recusa ou de agravamento, pode o proponente 

solicitar a uma comissão tripartida que emita parecer sobre o rácio entre os 

seus fatores de risco específicos e os fatores de risco de pessoa em situação 

comparável mas não afetada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde.

No entanto, este parecer não é vinculativo (artigo 15.º, n.º 8), sob pena de um 

seguro de vida associado ao crédito à habitação se transformar em obrigatório 

e ser afetada a liberdade do segurador, que mesmo quando esteja perante 

propostas de seguros obrigatórios, como é o automóvel, tem a liberdade de 

recusar a contratação61.

3.3.2. O parecer é elaborado por uma comissão composta por um representante 

do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., um representante do segurador 

e um representante do Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P. (artigo 15.º, n.º 

6), o que poderá querer significar que as decisões apenas serão tomadas com 

a maioria de dois votos, pois ou o representante do segurador constata algum 

equívoco no cálculo do rácio e retifica a sua posição perante o proponente sem 

que haja necessidade de o parecer ser concluído ou simplesmente mantém 

a posição, o que dará sempre origem a que vote pela confirmação do rácio 

anteriormente comunicado. 

Por esta ordem de ideias, consideramos que também deveria ser dada a 

hipótese de estar presente um representante do proponente do seguro na 

Comissão que, atendendo ao fim de emitir parecer, deveria ser um médico62.

O Instituto Nacional de Medicina Legal tem previsto como atribuição nos 

seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 96/2001, de 26 de março, 

em particular no artigo 2.º, alínea i) «Prestar serviços a entidades públicas e 

privadas, bem como aos particulares em domínios que envolvam a aplicação 

de conhecimentos médico-legais», daí a sua escolha pelo legislador, pelo 

que desempenhará um papel central na emissão do parecer, atendendo à 

necessária análise de matéria médica, como os exames que tenham sido 

realizados pelo segurado. 

3.4. A sanção por incumprimento do artigo 15.º

3.4.1. Não tendo o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, normas de conteúdo 

contraordenacional, qualquer infração ao artigo 15.º terá apenas como 

consequência a reparação dos danos causados ao proponente ou eventual 

segurado nos termos do artigo 227.º do Código Civil ou responsabilidade 

civil geral. A existência de um parecer da comissão tripartida favorável ao 

proponente constituirá um ponto a favor de um pedido de indemnização 

pelos danos causados.

61 Situação em que existe um sistema de colocação de seguros regulamentado pela Norma 

n.º 9/2006 - R, de 24 de outubro, aprovada pelo Instituto de Seguros de Portugal. Existem 

inúmeros seguros obrigatórios, como se poderá constatar pela listagem legislativa disponível 

www.isp.pt e em que não existe qualquer sistema de colocação de seguro. Existe colocação de 

seguro apenas para o seguro automóvel e o seguro de acidentes de trabalho.

62 O facto de ser necessário o fornecimento de diversas informações por parte do segurador para 

a elaboração do Parecer (artigo 15.º, n.º 7) não obrigaria a que fi zesse parte da Comissão.



3.4.2. Constituindo o artigo 15.º uma clarificação do regime constante 

da Lei n.º 46/2006, importará ponderar em futuras iniciativas legislativas a 

necessidade deste último diploma incorporar o regime aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2008, para que ao abrigo do princípio da tipicidade penal 

seja possível aplicar contraordenações relativamente a qualquer recusa ou 

agravamento não fundamentada em dados estatísticos ou atuariais ou o 

não fornecimento por parte do segurador do rácio entre os fatores de risco 

específicos e os fatores de risco de pessoa em situação comparável mas não 

afetada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde.

4. O QUADRO COMUNITÁRIO FUTURO - A 

PROPOSTA DE DIRETIVA DE 2008

4.1. Refere o artigo 13.º, n.º 1, do Tratado que institui a Comunidade Europeia 

que «o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e 

após consulta ao Parlamento Europeu, pode tomar as medidas necessárias para 

combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 

crença, deficiência, idade ou orientação sexual»63.

É neste âmbito que surge a Proposta de Diretiva do Conselho, de 2 de julho 

de 2008, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, 

independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual.

4.2. A Proposta baseia-se nas Diretivas 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE64, 

que proíbem a discriminação em razão do sexo, da raça ou origem étnica, da 

idade, deficiência, orientação sexual, religião ou crença, mas tenciona ir além 

do contexto laboral65.

4.3. Esta Proposta já mereceu o acolhimento do Comité Económico e Social 

Europeu (CESE) através de Parecer66, de 14 de janeiro de 2009, o qual refere que 

o projeto de Diretiva deverá conduzir a níveis de proteção harmonizados contra 

a discriminação em todo o território da UE com base no disposto no artigo 13.º 

do TCE, entendendo todavia que, em determinados âmbitos, a Diretiva oferece 

menos proteção do que a que já existe ao abrigo das diretivas em vigor sobre 

a igualdade de tratamento independentemente da origem racial ou étnica e 

sobre a igualdade de género.

63 Por sua vez a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia refere no artigo 21.º 

(“Não discriminação”), em particular no n.º 1 que «É proibida a discriminação em razão, 

designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, 

religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, 

nascimento, defi ciência, idade ou orientação sexual».

64 V. Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio da 

igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica (JO L 180 

de 19.7.2000); Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece 

um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profi ssional (JO L 303 

de 2.12.2000) e Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o 

princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e 

seu fornecimento (JO L 373, 21.12.2004).

65 Cfr. a exposição de Motivos da Proposta, pág. 2.

66 V. http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=pt&docnr=49&year=

 2009 (recolhido em outubro de 2011).
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Manifesta ainda preocupação relativamente às derrogações relativas à 

proibição de discriminação, especialmente no que diz respeito aos serviços 

financeiros. O CESE recomenda que os mesmos requisitos de transparência, 

revisão e supervisão sejam aplicados à idade e à deficiência, do mesmo modo 

que já são aplicados em matéria de igualdade de género67.

4.4. A Proposta de Diretiva também já foi aprovada pelo Parlamento Europeu 

através da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 2 de abril de 200968, 

com base no relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos 

Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, 

da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e 

da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros69.

A resolução do Parlamento Europeu introduziu alterações no Considerando 15 

da Proposta, o qual originariamente refere que «Da disposição sobre os seguros, 

a banca e outros serviços financeiros constam factores actuariais e em matéria 

de risco relacionados com a deficiência e com a idade. Estes não devem ser 

considerados discriminatórios sempre que se demonstre que os factores são 

cruciais para a avaliação do risco» no sentido de controlar a essencialidade da 

discriminação e os dados em que se apoia70.

O Considerando 15 reflete-se no artigo 2.º, n.º 7, da Proposta de Diretiva, o qual 

refere que sem prejuízo da apreciação sobre a existência de discriminação direta 

ou indireta, «na prestação de serviços financeiros, os Estados-Membros podem 

autorizar diferenças proporcionadas de tratamento sempre que, para o produto 

em questão, a utilização dos critérios da idade ou da deficiência constitua um 

factor crucial na avaliação do risco com base em dados pertinentes e exactos 

de natureza actuarial ou estatística».

Independentemente da versão que venha a ser aprovada, parece existir um 

processo irreversível para a aprovação da Diretiva do Conselho num futuro 

próximo, atendendo aos pareceres positivos já emitidos, aos quais fizemos 

menção, e que continua a ser um assunto debatido em 201171.

67 É referido no Parecer, em particular no ponto 3.1.3.1, que «O CESE receia que esta ampla 

derrogação perpetue a documentada situação de desvantagem em que se encontram os 

jovens, os idosos e as pessoas com defi ciência nas suas relações com os bancos e com uma 

série de produtos de seguros».

68 V. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2009-0211

 +0+DOC+XML+V0//PT (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS).

69 V. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0149&

 language=PT (A6-0149/2009).

70 A alteração consiste em manter o texto originário e adicionar o seguinte texto: «e se o prestador 
do serviço puder demonstrar a existência de riscos signifi cativamente mais elevados, com base em 
princípios atuariais, dados estatísticos ou médicos. Estes dados devem ser exatos, recentes e pertinentes 
e ser disponibilizados a pedido. Os fatores atuariais e de risco devem refl etir as mudanças positivas 
na esperança de vida e o envelhecimento ativo, bem como a maior mobilidade e acessibilidade para 
as pessoas com defi ciências. Por dados médicos entende-se os dados circunscritos a factos médicos 
objetivos e verifi cados, bem como a conhecimentos médicos irrefutáveis que sejam conformes com 
as normas de recolha de dados médicos».

71 Cfr. o portal da internet onde estão disponíveis as discussões a propósito da presente Diretiva 

e onde se pode constatar que a última discussão do Conselho data de 17-06-2011, em http://

ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pt&DosId=197196 (consultado em outubro 

de 2011).



5. A TRANSPOSIÇÃO DO FUTURO REGIME 

COMUNITÁRIO

No panorama europeu, Portugal esteve na linha da frente no que se refere à 

publicação de legislação antidiscriminação nos seguros, a par do Reino Unido72 

e França73. Salienta-se em particular a legislação que não decorreu diretamente 

da transposição de Diretivas comunitárias, como foi o caso da Lei n.º 46/200674 

e o artigo 15.º do RJCS.

A publicação da Diretiva do Conselho que mencionámos não deverá ter 

muitos efeitos sobre o regime português atendendo às iniciativas prévias, mas 

o caráter mais sucinto relativamente a seguros da Lei n.º 46/2006, que tem 

previsto um regime sancionatório, terá que ser ajustado ao conteúdo do artigo 

15.º do RJCS, o qual não prevê qualquer sanção específica para a discriminação.

Recordemos que neste aspeto a Proposta de Diretiva no seu Considerando 15 

permite de forma clara a análise do risco que esteja em causa e não faz distinção 

dos ramos de seguros a que se aplica, pelo que será de aplicar a todos aqueles 

em que possa existir discriminação em razão das características da pessoa que 

pretende contratar o seguro.

O artigo 14.º75 da Proposta da Diretiva determina que devem existir sanções 

que sejam dissuasoras das práticas de discriminação, pelo que essas sanções 

não podem ser circunscritas a determinados seguros – como poderia ser 

uma das interpretações da Lei n.º 46/200676 – que é um aspeto que pode ser 

clarificado numa perspetiva contraordenacional, embora se possa considerar 

dispensável para efeitos de indemnização ao discriminado por já não ser 

aplicável o princípio da tipicidade penal.

CONCLUSÕES

A legislação que tem surgido de proibição à discriminação constitui um passo 

importante para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência ou 

com risco agravado de saúde.

O legislador português tem tido uma especial preocupação com a transparência 

nos seguros, estando o legislador comunitário a definir um caminho que parece 

ir ao encontro da legislação já vigente. A inexistência das leis a que fizemos 

menção não significaria que as seguradoras estariam a tratar os proponentes 

72 V. Disability Discrimination Act, de 2010, acessível em http://www.direct.gov.uk/en/

DisabledPeople/RightsAndObligations/DisabilityRights/DG_4001068 (consultado em outubro 

de 2011).

73 V. Loi n.º 2007-131, du Janvier 2007 relative à l’accès au crédit dês personnes présentant un 

risque aggravé de santé.

74 Embora esta lei tenha tido por base as Diretivas comunitárias e os seus conceitos, a inserção de 

uma disposição sobre seguros não se afi gura ter tido esse fundamento.

75 Refere o preceito que «Os Estados-Membros determinam o regime de sanções aplicável às 

violações das disposições nacionais aprovadas em execução da presente diretiva e adotam 

todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação dessas sanções. As sanções podem 

compreender o pagamento de indemnizações, que não se podem restringir pela fi xação de um 

limite superior e que devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas».

76 Ao contrário do que defendemos, JOÃO CALVÃO DA SILVA entende que o artigo 4.º, alínea c) é 

apenas aplicável aos seguros de vida. Cfr. Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com 
defi ciência ou risco agravado de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de 

Legislação e Jurisprudência, Ano 136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159.
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de forma discriminatória. Cada seguradora já tinha a sua base técnica de 

apreciação, a qual pela via legal se tornou mais transparente e por inerência 

mais rigorosa.

Cada indivíduo tem que ser encarado de forma igual e com critérios objetivos. 

Aquilo que a lei pretende é penalizar a não aplicação desses critérios. 

Assim, o princípio da igualdade nos seguros terá que ser visto da mesma forma 

que na CRP. Tratar de forma igual o que é igual e de forma desigual o que é 

desigual, só assim se atinge uma maior justiça.

Por essa via não se pode obrigar as seguradoras a segurar riscos desproporcionais 

para os prémios recebidos. 

Entendemos que a impossibilidade de avaliar o risco específico tendo por base 

o género masculino ou feminino, conforme determinou o acórdão do Tribunal 

de Justiça da União Europeia, não poderá ser alargado a outras áreas de 

avaliação do risco, já que poderia levar a um empobrecimento da seguradora 

ou a um aumento excessivo do valor dos prémios. Tal circunstância levaria a 

que os seguros deixassem de estar acessíveis ao comum cidadão, o que faria 

com que perdessem relevância e deixassem de potenciar os benefícios da 

função social e económica dos seguros.

De uma forma geral, as leis antidiscriminação quando aplicadas aos seguros, 

mais do que medidas de discriminação positiva no sentido de obrigar a uma 

contratação, constituem deveres de negociação e informação mais exigentes para 
que facilitem a verificação do cumprimento do princípio da igualdade (artigo 13.º 
da CRP).
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