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Legislação Responsabilidade Civil 

Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil automóvel 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto (n.º 1 do artigo 4.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil garagista 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto (n.º 3 do artigo 6.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil de reboques 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto (n.º 1 do artigo 4.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil dos tutores de ensino de condução de veículos de 
categoria B 

Lei n.º 14/2014, de 18 de março (n.º 7 conjugado com a alínea c) do n.º 8 do artigo 7.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil das empresas que ministram o ensino da condução em 
Portugal com vista à obtenção de carta de condução a emitir noutro Estado-Membro 

Lei n.º 14/2014, de 18 de março (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil das empresas exploradoras de escolas de condução  

Lei n.º 14/2014, de 18 de março (alínea e) do artigo 20.º) 

Norma Regulamentar n.º 14/2008-R, de 27 de novembro 

Seguro de responsabilidade civil dos desportistas que utilizem embarcações de recreio 
em competições desportivas 

Portaria n.º 689/2001, de 10 de julho (artigo 10.º) 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640637/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20291%2F2007%2C%20de+21+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640637/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20291%2F2007%2C%20de+21+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640637/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20291%2F2007%2C%20de+21+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571931/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2014%2C%20de+18+de+mar%C3%A7o+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571931/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2014%2C%20de+18+de+mar%C3%A7o+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571931/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2014%2C%20de+18+de+mar%C3%A7o+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17713&img=2642
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/348547/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20689%2F2001%2C%20de+10+de+julho+
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil dos proprietários de embarcações de recreio 

Decreto-Lei n.º 93/2018, de 13 de novembro, que aprovou o Regime Jurídico da Náutica de 
Recreio (artigo 32.º) 

Portaria n.º 689/2001, de 10 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pela manutenção de 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes 

Lei n.º 65/2013, de 27 de agosto (artigo 8.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pela inspeção de 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes 

Lei n.º 65/2013, de 27 de agosto (artigo 19.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das empresas de estiva 

Decreto-Lei n.º 298/93, de 28 de agosto (artigo 23.º) 

Portaria n.º 303/94, de 18 de maio 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil do prestamista 

Decreto-Lei n.º 160/2015, de 11 de agosto (artigo 11.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das agências de viagens e turismo 

Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de março (n.º 1 do artigo 41.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das empresas de animação turística 

Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio (alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º), republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116950304/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2093%2F2018%2C%20de+13+de+novembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/348547/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20689%2F2001%2C%20de+10+de+julho+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499523/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2065%2F2013%2C%20de+27+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499523/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2065%2F2013%2C%20de+27+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/631864/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20298%2F93%2C%20de+28+de+agosto+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/262583/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20303%2F94%2C%20de+18+de+maio
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69982739/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20160%2F2015%2C%20de+11+de+agosto
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114832293/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2017%2F2018%2C%20de+8+de+mar%C3%A7o
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608703/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20108%2F2009%2C%20de+15+de+maio+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70179162/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20186%2F2015%2C%20de+3+de+setembro
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil dos operadores marítimo-turísticos  

Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 
de setembro (alínea c) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 27.º) 

Regulamento das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística (RAMT), em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 149/2014, de 10 de outubro (n.º 1 do artigo 14.º) 

Seguro de responsabilidade civil do caçador 

Lei n.º 173/99, de 21 de setembro (artigo 25.º), alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 
de janeiro 

Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto (artigo 76.º) 

Norma Regulamentar n.º 20/2008-R, de 31 de dezembro 

Seguro de responsabilidade civil dos titulares de licença para uso e porte de armas ou 
sua detenção 

Regime Jurídico das Armas e suas Munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, na última versão republicada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de julho (n.º 3 do artigo 
77.º) 

Norma Regulamentar n.º 9/2009-R, de 25 de junho 

Seguro de responsabilidade civil dos titulares de alvarás concedidos ao abrigo do regime 
jurídico das armas e suas munições 

Regime Jurídico das Armas e suas Munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, na última versão republicada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de julho (n.º 3 do artigo 
77.º) 

Portaria n.º 1071/2006, de 2 de outubro 

Norma Regulamentar n.º 12/2006-R, de 28 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Norma Regulamentar n.º 6/2009-R, de 16 de abril 

Seguro de responsabilidade civil dos titulares de licenças para a prática recreativa de tiro 
com armas de fogo em propriedades rústicas 

Regime Jurídico das Armas e suas Munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, na última versão republicada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de julho (n.º 3 do artigo 
77.º, conjugado com n.º 2 do artigo 57.º) 

Portaria n.º 1071/2006, de 2 de outubro 

Norma Regulamentar n.º 12/2006-R, de 28 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Norma Regulamentar n.º 6/2009-R, de 16 de abril 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608703/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20108%2F2009%2C%20de+15+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70179162/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20186%2F2015%2C%20de+3+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70179162/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20186%2F2015%2C%20de+3+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58248462/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20149%2F2014%2C%20de+10+de+outubro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/558207/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20173%2F99%2C%20de+21+de+setembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/485605/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%202%2F2011%2C%20de+6+de+janeiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/485605/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%202%2F2011%2C%20de+6+de+janeiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480704/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20202%2F2004%2C%20de+18+de+agosto+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17845&img=2665
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123436957/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2050%2F2019%2C%20de+24+de+julho+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=18160&img=2765
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123436957/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2050%2F2019%2C%20de+24+de+julho+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541821/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201071%2F2006%2C%20de+2+de+outubro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=16080&img=2039
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=18039&img=2728
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123436957/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2050%2F2019%2C%20de+24+de+julho+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541821/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201071%2F2006%2C%20de+2+de+outubro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=16080&img=2039
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=18039&img=2728
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil dos titulares de licença para a organização de torneios 
de tiro 

Regime Jurídico das Armas e suas Munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, na última versão republicada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de julho (n.º 3 do artigo 
77.º, conjugado com os artigos 56º e 58º) 

Portaria n.º 1071/2006, de 2 de outubro 

Norma Regulamentar n.º 12/2006-R, de 28 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Norma Regulamentar n.º 6/2009-R, de 16 de abril 

Seguro de responsabilidade civil dos detentores de animais perigosos e potencialmente 
perigosos 

Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro, republicado pelo Anexo II da Lei n.º 46/2013, 
de 4 de julho (artigo 10.º) 

Portaria n.º 585/2004, de 29 de maio 

Seguro de responsabilidade civil pelos danos causados por instalações de gás em 
empreendimentos turísticos 

Decreto-Lei n.º 449/85, de 25 de outubro (n.º 3 do artigo 3.º) 

Portaria n.º 490/87, de 11 de junho 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades mediadoras imobiliárias 

Lei n.º 15/2013, de 8 de fevereiro (artigo 7.º)  

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades com alvará para o exercício de segurança 
privada 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(alínea e) do n.º 2 do artigo 47.º, por conjugação com o estipulado no n.º 1 do artigo 15.º) 

Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das entidades com licença para o exercício de atividade 
de segurança privada em regime de autoproteção 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(alínea d) do n.º 2 do artigo 48.º, por conjugação com o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º) 

Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/676608/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2006%2C%20de+23+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123436957/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2050%2F2019%2C%20de+24+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541821/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201071%2F2006%2C%20de+2+de+outubro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=16080&img=2039
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=18039&img=2728
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/483402/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20315%2F2009%2C%20de+29+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/497605/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2013%2C%20de+4+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/497605/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2013%2C%20de+4+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261168/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20585%2F2004%2C%20de+29+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/177873/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20449%2F85%2C%20de+25+de+outubro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/419189/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20490%2F87%2C%20de+11+de+junho
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257806/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2013%2C%20de+8+de+fevereiro+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261089/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2034%2F2013%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261089/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2034%2F2013%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil das entidades consultoras de segurança 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(n.º 2 do artigo 45.º) 
Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das entidades formadoras do pessoal de segurança 
privada 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(alínea c) do n.º 2 do artigo 49.º) 

Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das entidades que utilizem canídeos como meio 
complementar de segurança 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(n.º 4 do artigo 33.º) 

Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

Seguro contra roubo e furto aplicável às empresas de segurança privada 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na versão republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho 
(alínea f) do n.º 2 do artigo 47.º) 

Portaria n.º 552/2014, de 9 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das sociedades de advogados de responsabilidade 
limitada 

Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro 
(artigos conjugados nºs 104.º, n.º 2, e 213.º, n.ºs 5, 10 e 14)  

Seguro de responsabilidade civil dos advogados  

Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro  
(n.º 1/ n.º 2 do artigo 104.º) 

Seguro de responsabilidade civil profissional dos solicitadores e agentes de execução  

Estatuto da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, aprovado pela  
Lei n.º 154/2015, de 14 de setembro (n.º 1 do artigo 123.º) 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261089/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2034%2F2013%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261089/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2034%2F2013%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25704412/details/maximized?types=SERIEII&search=Pesquisar&numero=552%2F2014&tipo=Portaria
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261089/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2034%2F2013%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122996202/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2046%2F2019%2C%20de+8+de+julho
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/25704412/details/maximized?dreId=25678797
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70236273/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20145%2F2015%2C%20de+9+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70236273/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20145%2F2015%2C%20de+9+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70280713/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20154%2F2015%2C%20de+14+de+setembro
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil das sociedades de solicitadores e agentes de execução 
de responsabilidade limitada 

Estatuto da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, aprovado pela  
Lei n.º 154/2015, de 14 de setembro (n.º 3 do artigo 123.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos notários 

Estatuto da Ordem dos Notários, republicado pela Lei n.º 155/2015, de 15 de setembro 
(alínea m) do n.º 1 do artigo 23.º) 

Seguro de responsabilidade civil das sociedades de notários 

Estatuto da Ordem dos Notários, republicado pela Lei n.º 155/2015, de 15 de setembro 
(n.º 1 do artigo 89.º) 

Seguro de responsabilidade civil das entidades certificadoras de assinaturas digitais 

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei  
n.º 88/2009, de 9 de abril (alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, e nos artigos 16.º e 24.º) 

Portaria n.º 1370/2000, de 29 de agosto de 2000 

Seguro de responsabilidade civil dos revisores oficiais de contas 

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 
de setembro (n.º 1 do artigo 87.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das sociedades de revisores oficiais de contas 

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 
de setembro (n.º 2 do artigo 87.º) 
Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis por instalações desportivas 
de uso público que concebam, instalem e mantenham balizas de futebol, andebol, 
hóquei e polo aquático, e equipamentos de basquetebol 

Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança a Observar na Conceção, Instalação e 
Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e de Pólo Aquático e dos 
Equipamentos de Basquetebol Existentes nas Instalações Desportivas de Uso Público, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14 de abril (artigo 11.º) 

Portaria n.º 1049/2004, de 19 de agosto 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70280713/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20154%2F2015%2C%20de+14+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70297420/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20155%2F2015%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70297420/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20155%2F2015%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/445741/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20290-D%2F99%2C%20de+2+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603950/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2088%2F2009%2C%20de+9+de+abril
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603950/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2088%2F2009%2C%20de+9+de+abril
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2000/09/211000000/1497614976.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20140%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20140%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20140%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20140%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540838/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20100%2F2003%2C%20de+23+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/220753/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2082%2F2004%2C%20de+14+de+abril+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480535/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201049%2F2004%2C%20de+19+de+agosto
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pelos espaços de jogo e 
recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacte, destinados a crianças e jovens 

Regulamento que Estabelece as Condições de Segurança a Observar na Localização, 
Implantação, Conceção e Organização Funcional dos Espaços de Jogo e Recreio, respetivo 
Equipamento e Superfície, constante em anexo ao Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de 
setembro (artigo 31.º) 

Seguro de responsabilidade civil das empresas transitárias 

Decreto-Lei n.º 255/99, de 7 de julho (artigo 7.º) 

Norma Regulamentar n.º 2/2007-R, de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Norma Regulamentar n.º 6/2009-R, de 16 de abril 

Seguro de responsabilidade civil das empresas de aplicação terrestre de produtos 
fitofarmacêuticos 

Lei n.º 26/2013, de 11 de abril (alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º) 

Portaria n.º 1364/2007, de 17 de outubro 

Seguro de responsabilidade civil dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços 
a entidades do sistema financeiro nacional 

Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro (artigo 7.º) 

Portaria n.º 124/2018, de 7 de maio 

Seguro de responsabilidade civil profissional dos mediadores de seguros 

Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros, aprovado em anexo à  
Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro (alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 18.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º) 

Norma Regulamentar n.º 18/2007-R, de 31 de dezembro 

Seguro de responsabilidade civil profissional dos mediadores de resseguros 

Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros, aprovado em anexo à  
Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro (alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º, por remissão do artigo 
22.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos consultores para investimento 

Código dos Valores Mobiliários, na redação dada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho (n.º 2 
do artigo 301.º) 

Norma Regulamentar n.º 13/2008-R, de 6 de novembro 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70300350/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20203%2F2015%2C%20de+17+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70300350/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20203%2F2015%2C%20de+17+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/374619/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20255%2F99%2C%20de+7+de+julho
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=16204&img=2083
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=18039&img=2728
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260454/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2026%2F2013%2C%20de+11+de+abril
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629141/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201364%2F2007%2C%20de+17+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70280712/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20153%2F2015%2C%20de+14+de+setembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115226939/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20124%2F2018%2C%20de+7+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117821873/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%207%2F2019%2C%20de+16+de+janeiro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=16875&img=2376
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117821873/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%207%2F2019%2C%20de+16+de+janeiro
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34575175/view?q=C%C3%B3digo+dos+valores+mobili%C3%A1rios
https://dre.pt/pesquisa/-/search/1527701/details/maximized?print_preview=print-preview&perPage=50&q=VALORES+MOBILI%C3%81RIOS
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil dos contabilistas certificados 

Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pela Lei n.º 139/2015, de 7 de 
setembro (n.º 4 do artigo 70.º) 

Seguro de responsabilidade civil do técnico credenciado para a emissão de pareceres, 
realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndio em 
edifícios (SCIE) 

Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  
n.º 136/2011, de 5 de abril (alínea b) no n.º 1 e da alínea d) do n.º 2, ambos do artigo 4.º)  

Seguro de responsabilidade civil dos operadores de pontos de carregamento da rede de 
mobilidade elétrica 

Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na versão republicada pelo Decreto-Lei  
n.º 90/2014, de 11 de junho (n.º 2 do artigo 33.º) 

Portaria n.º 231/2016, de 29 de agosto 

Seguro de responsabilidade civil das sociedades profissionais de responsabilidade 
limitada de contabilistas certificados 

Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pela Lei n.º 139/2015, de 7 de 
setembro (n.º 1 do artigo 121.º) 

Seguro de responsabilidade civil de operador de trabalho aéreo 

Decreto-Lei n.º 44/2013, de 2 de abril (n.º 2 do artigo 32.º) 

Regulamento (CE) n.º 785/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004; 

Seguro de responsabilidade civil das entidades licenciadas para a exploração de rede de 
distribuição local de gás natural 

Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 231/2012, 
de 26 de outubro (artigo 6.º) 

Portaria n.º 1213/2010, de 2 de dezembro, republicada pela Portaria n.º 193-A/2013, de 
27 de maio 

Seguro de responsabilidade civil do dador de sangue 

Estatuto do Dador de Sangue, aprovado pela Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto (alínea h) do 
n.º 1 do artigo 5.º) 

Decreto-Lei n.º 83/2013, de 24 de junho (a) do artigo 4.º) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196966/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196966/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602717/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%2064%2F2009%2C%20de+22+de+janeiro
https://dre.pt/pesquisa/-/search/278065/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/278065/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/614137/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2039%2F2010%2C%20de+26+de+abril
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676885/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2090%2F2014%2C%20de+11+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676885/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2090%2F2014%2C%20de+11+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216369/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20231%2F2016%2C%20de+29+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196966/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70196966/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+7+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259949/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2044%2F2013%2C%20de+2+de+abril
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/539238/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20140%2F2006%2C%20de+26+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/192437/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20231%2F2012%2C%20de+26+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/192437/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20231%2F2012%2C%20de+26+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/306888/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%201213%2F2010%2C%20de+2+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499046/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20193-A%2F2013%2C%20de+27+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499046/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20193-A%2F2013%2C%20de+27+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174551/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2037%2F2012%2C%20de+27+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496906/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2083%2F2013%2C%20de+24+de+junho+
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil extracontratual dos autores de projetos 

Decreto-Regulamentar n.º 11/92, de 16 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 32/92, de 28 de novembro (artigo 3.º) 

Portaria n.º 245/93, de 4 de março 

Seguro de responsabilidade civil contratual dos autores de projetos 

Decreto-Regulamentar n.º 11/92, de 16 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 32/92, de 28 de novembro (artigo 4.º) 

Portaria n.º 245/93, de 4 de março 

Seguro de responsabilidade civil extracontratual do industrial de construção civil 

Decreto-Regulamentar n.º 11/92, de 16 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 32/92, de 28 de novembro (artigo 8.º) 

Portaria n.º 245/93, de 4 de março 

Seguro de responsabilidade civil contratual do industrial de construção civil 

Decreto-Regulamentar n.º 11/92, de 16 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 32/92, de 28 de novembro (artigo 9.º) 

Portaria n.º 245/93, de 4 de março 

Seguro de responsabilidade civil profissional de podologista 

Lei n.º 65/2014, de 28 de agosto (n.º 1 do artigo 10.º) 

Seguro de responsabilidade civil a celebrar pelos profissionais das terapêuticas não 
convencionais 

Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro (artigo 10.º) 

Portaria n.º 200/2014, de 3 de outubro 

Seguro de responsabilidade civil dos prestadores de serviços de tanatopraxia, entidades 
habilitadas a exercer a atividade funerária que prestem serviços de tanatopraxia ou 
profissionais independentes que se dediquem única e exclusivamente à atividade de 
tanatopraxia 

Portaria n.º 162-A/2015, de 1 de junho (n.º 1 do artigo 7.º) 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/523841/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2011%2F92%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/599712/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2032%2F92%2C%20de+28+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626445/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20245%2F93%2C%20de+4+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/523841/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2011%2F92%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/599712/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2032%2F92%2C%20de+28+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626445/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20245%2F93%2C%20de+4+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/523841/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2011%2F92%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/599712/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2032%2F92%2C%20de+28+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626445/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20245%2F93%2C%20de+4+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/523841/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2011%2F92%2C%20de+16+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/599712/details/normal?q=Decreto-Regulamentar+n.%C2%BA%2032%2F92%2C%20de+28+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626445/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20245%2F93%2C%20de+4+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56376285/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2065%2F2014%2C%20de+28+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499569/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2071%2F2013%2C%20de+2+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/57925997/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20200%2F2014%2C%20de+3+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67374826/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20162-A%2F2015%2C%20de+1+de+junho
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil profissional de despachante oficial 

Estatuto da Ordem dos Despachantes Oficiais, aprovado em anexo à Lei n.º 112/2015, de 
27 de agosto (n.º 5 do artigo 67.º) 

Seguro de responsabilidade civil extracontratual do industrial titular da exploração de 
estabelecimento industrial 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto (artigo 4.º) 

Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro (artigo 4.º) 

Seguro de responsabilidade civil extracontratual da entidade acreditada pelo Sistema da 
Indústria Responsável 

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei  
n.º 73/2015, de 11 de maio 

Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro (artigo 8.º) 

Seguro de responsabilidade civil extracontratual da entidade acreditada que seja uma 
entidade gestora de Zona Empresarial Responsável 

Decreto-Lei n.º 169/20012, de 1 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 73/2015, de 11 de maio 

Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro (n.º 2 do artigo 8.º) 

Seguro de responsabilidade civil do promotor de espetáculo tauromáquico 

Decreto-Lei n.º 89/2014, de 11 de agosto (alínea h) do n.º 2 do artigo 16.º) 

Portaria n.º 249/2015, de 18 de agosto 

Seguro de responsabilidade civil do responsável técnico de ensaiador – fundidor de 
artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos 

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto, na versão dada pelo Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de 
setembro (artigo 54.º) 

Seguro de responsabilidade civil do avaliador de artigos com metais preciosos e de 
materiais gemológicos 

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto, na versão dada pelo Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de 
setembro (artigo 55.º) 

Portaria n.º 333-B/2017, de 3 de novembro 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70128395/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20112%2F2015%2C%20de+27+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70128395/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%20112%2F2015%2C%20de+27+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179275/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20169%2F2012%2C%20de+1+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70373435/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20307%2F2015%2C%20de+24+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179275/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20169%2F2012%2C%20de+1+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67185041/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2015%2C%20de+11+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67185041/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2015%2C%20de+11+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70373435/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20307%2F2015%2C%20de+24+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179275/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20169%2F2012%2C%20de+1+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67185041/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2015%2C%20de+11+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67185041/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2015%2C%20de+11+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70373435/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20307%2F2015%2C%20de+24+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676884/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2089%2F2014%2C%20de+11+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70042476/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20249%2F2015%2C%20de+18+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70042475/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2098%2F2015%2C%20de+18+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108155297/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20120%2F2017%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108155297/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20120%2F2017%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70042475/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2098%2F2015%2C%20de+18+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108155297/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20120%2F2017%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108155297/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20120%2F2017%2C%20de+15+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114152781/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20333-B%2F2017%2C%20de+3+de+novembro
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil das entidades instaladoras de redes e aparelhos de gás  

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (artigo 7.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades exploradoras das armazenagens e das 
redes e ramais de distribuição de gás  

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (artigo 28.º) 

Seguro de responsabilidade civil do perito-classificador-avaliador de diamantes em bruto 

Lei n.º 5/2015, de 15 de janeiro (artigo 22.º) 

Portaria n.º 109/2015, de 21 de abril 

Seguro de colheitas de frutas e produtos hortícolas para a Região Autónoma dos Açores 

Decreto-Lei n.º 162/2015, de 14 de agosto (artigos 2.º e 10.º) 

Portaria n.º 143/2015, de 3 de novembro (artigo 1.º) 

Norma Regulamentar n.º 2/2016-R, de 23 de março 

Seguro de responsabilidade civil para a atividade de transporte coletivo público de 
crianças 

Lei n.º 13/2006, de 17 de abril (artigo 9.º) 

Seguro de responsabilidade civil para a atividade de transporte coletivo público de 
crianças 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2016/A, de 26 de abril, emitido pela Região Autónoma 
dos Açores, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 23/2006/A, de 12 de junho (artigo 22.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos intermediários registados na Federação Portuguesa 
de Futebol 

Regulamento de Intermediários na Federação Portuguesa de Futebol (alínea e) do n.º 1 do 
artigo 7.º)  

Seguro de responsabilidade civil das empresas de construção que pretendam realizar 
obras classificadas em classe superior à classe 2 

Lei n.º 41/2015, de 3 de junho (n.º 3 do artigo 11.º) 

Portaria n.º 119/2012, de 30 de abril 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66195398/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2015%2C%20de+15+de+janeiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67040488/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20109%2F2015%2C%20de+21+de+abril
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70014794/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20162%2F2015%2C%20de+14+de+agosto+
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/3b5c2897-650f-4d08-9a9e-d338b251c58d/pdfOriginal
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/7BE568D8-D5DC-4098-A8C1-C80D4BD978C3.htm
https://dre.pt/pesquisa/-/search/650958/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74243466/details/normal?q=Decreto+Legislativo+Regional+n.%C2%BA%208%2F2016%2FA%2C%20de+26+de+abril
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/357767/details/normal?q=Decreto+Legislativo+Regional+n.%C2%BA%2023%2F2006%2FA%2C%20de+12+de+junho+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/357767/details/normal?q=Decreto+Legislativo+Regional+n.%C2%BA%2023%2F2006%2FA%2C%20de+12+de+junho+
https://www.fpf.pt/Institucional/Intermedi%C3%A1rios
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67377968/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2041%2F2015%2C%20de+3+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553023/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20119%2F2012%2C%20de+30+de+abril
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas de Serviços Energéticos 

Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro (alínea b) do n.º 1 e do n.º 2, ambos do artigo 
3.º) 

Seguro de responsabilidade civil das organizações de voluntariado de proteção civil 

Portaria n.º 91/2017, de 3 de março (alínea d) do artigo 10.º) 

Seguro de responsabilidade civil do intermediário de crédito (ou prestador de serviços de 
consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação) 

Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho (alínea h) do n.º 2 do artigo 11.º e dos n.ºs 1, 2 e 3 
do artigo 15.º) 

Portaria n.º 385-E/2017, de 29 de dezembro 

Seguro de responsabilidade civil do intermediário de crédito (ou prestador de serviços de 
consultoria) relativamente a contratos de crédito diferentes dos contratos de crédito à 
habitação 

Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho (alínea h) do n.º 2 do artigo 11.º e dos n.ºs 1 e 4 
do artigo 15.º) 

Portaria n.º 385-E/2017, de 29 de dezembro 

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pela realização de 
montarias, batidas e largadas 

Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto (n.º 2 do artigo 76.º) 

Portaria n.º 180/2018, de 22 de junho 

Seguro de responsabilidade civil relativo à atividade desenvolvida pelos guardas dos 
recursos florestais contratados por entidades privadas gestoras ou concessionárias de 
zonas de caça ou de pesca 

Decreto-Lei n.º 9/2009, de 9 de janeiro (n.º 2 do artigo 4.º) 

Portaria n.º 181/2018, de 22 de junho 

Seguro obrigatório de responsabilidade civil extracontratual dos titulares de títulos de 
utilização privativa do espaço marítimo nacional 

Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 139/2015, de 30 de julho (n.º 1 do artigo 67.º) 

Portaria n.º 239/2018, de 29 de agosto 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278903/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2029%2F2011%2C%20de+28+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106542303/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%2091%2F2017%2C%20de+3+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2081-C%2F2017%2C%20de+7+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114426007/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20385-E%2F2017%2C%20de+29+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107648947/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2081-C%2F2017%2C%20de+7+de+julho+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114426007/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20385-E%2F2017%2C%20de+29+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480704/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20202%2F2004%2C%20de+18+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115561639/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20180%2F2018%2C%20de+22+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/396926/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%209%2F2009%2C%20de+9+de+janeiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115561640/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20181%2F2018%2C%20de+22+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66727183/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2038%2F2015%2C%20de+12+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905670/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+30+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905670/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20139%2F2015%2C%20de+30+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116236983/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20239%2F2018%2C%20de+29+de+agosto
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de Responsabilidade Civil dos titulares da exploração de alojamento local 
decorrente do exercício da atividade de prestação de serviços de alojamento 

Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela  
Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (artigo 13.º-A) 

Seguro de responsabilidade civil do mediador de recuperação de empresas 

Lei n.º 6/2018, de 22 de fevereiro (n.º 4 do artigo 13.º) 

Portaria n.º 315/2018, de 10 de dezembro 

Seguro de responsabilidade civil pelas oficinas que adaptem ou reparem veículos 
utilizadores de GPL ou GN 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro (n.º 1 do artigo 89.º) 

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de março 

Seguro de responsabilidade civil das entidades de pagamentos ao abrigo do artigo 19.º 
do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica  

Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (n.º 6 do artigo 19.º) 

Portaria n.º 238/2019, de 30 de julho 

Seguro de responsabilidade civil dos prestadores de serviços de informação de contas ao 
abrigo do artigo 22.º do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda 
Eletrónica 

Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (n.º 3 do artigo 22.º) 

Portaria n.º 238/2019, de 30 de julho 

Seguro de responsabilidade civil das entidades de pagamentos e dos prestadores de 
serviços de informação de contas, nos termos dos artigos 19.º e 22.º do Regime Jurídico 
dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica 

Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (n.º 6 do artigo 19.º e do n.º 3 do artigo 22.º) 

Portaria n.º 238/2019, de 30 de julho 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56384880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20128%2F2014%2C%20de+29+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116152179/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2062%2F2018%2C%20de+22+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117537583/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2071%2F2018%2C%20de+31+de+dezembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114749189/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%206%2F2018%2C%20de+22+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117279935/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20315%2F2018%2C%20de+10+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66229856/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2010%2F2015%2C%20de+16+de+janeiro+
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=17999&img=2711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116936932/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2091%2F2018%2C%20de+12+de+novembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123578713/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20238%2F2019%2C%20de+30+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116936932/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2091%2F2018%2C%20de+12+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123578713/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116936932/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2091%2F2018%2C%20de+12+de+novembro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123578713/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20238%2F2019%2C%20de+30+de+julho
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil dos proprietários de ultraleves e pilotos de aeronaves 
de voo livre e dos para-motores 

Decreto-Lei n.º 238/2004, de 18 de dezembro, na versão republicada pelo Decreto-Lei  
n.º 283/2007, de 13 de agosto (artigo 40.º) 

Seguro de responsabilidade civil do transportador aéreo de nacionalidade portuguesa 

Decreto-Lei n.º 321/89, de 25 de setembro, com as alterações introduzidas pelo  
Decreto-Lei n.º 279/95 (artigo 17.º) 

Decreto-Lei n.º 208/2004, de 19 de agosto 

Portaria n.º 223/97, de 2 de abril  

Seguro de responsabilidade civil das transportadoras aéreas e dos operadores de 
aeronaves que operam voos no interior do, para, a partir do ou sobre o território de um 
Estado-Membro para os terceiros 

Regulamento (CE) n.º 785/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004, alterado pelo Regulamento n.º 285/2010, de 6 de abril de 2010  

Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 
adotada em 28 de maio de 1999, em Montreal 

Seguro de responsabilidade civil das transportadoras aéreas e dos operadores de 
aeronaves que operam voos no interior do, para, a partir do ou sobre o território de um 
Estado-Membro para os passageiros 

Regulamento (CE) n.º 785/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004, alterado pelo Regulamento n.º 285/2010, de 6 de abril de 2010 

Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 
adotada em 28 de maio de 1999, em Montreal 

Seguro de arrendamento acessível no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, 
na modalidade de “falta de pagamento de renda”  

Decreto-Lei n.º 69/2019, de 22 de maio (artigo 3.º) 

Portaria n.º 179/2019, de 7 de junho 

Seguro de arrendamento acessível no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, 
na modalidade de “quebra involuntária de rendimentos”  

Decreto-Lei n.º 69/2019, de 22 de maio (artigo 3.º) 

Portaria n.º 179/2019, de 7 de junho 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/218363/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20238%2F2004%2C%20de+18+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636957/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20283%2F2007%2C%20de+13+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636957/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20283%2F2007%2C%20de+13+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/548194/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20321%2F89%2C%20de+25+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/668114/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20279%2F95+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480517/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20208%2F2004%2C%20de+19+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/527044/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20223%2F97%2C%20de+2+de+abril
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://www.anac.pt/SiteCollectionDocuments/Organizacoes_Empresas/Operadores_Transporte_Aereo/regulamento_285_2010.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl26706.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl26706.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=PT
https://www.anac.pt/SiteCollectionDocuments/Organizacoes_Empresas/Operadores_Transporte_Aereo/regulamento_285_2010.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl26706.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl26706.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373683/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2069%2F2019%2C%20de+22+de+maio+
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373683/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2069%2F2019%2C%20de+22+de+maio+
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de arrendamento acessível no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, 
na modalidade de “danos no locado”  

Decreto-Lei n.º 69/2019, de 22 de maio (artigo 3.º) 

Portaria n.º 179/2019, de 7 de junho 

Seguro de responsabilidade civil para a atividade desenvolvida nos centros de 
bronzeamento artificial 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 26 de janeiro, com as últimas alterações introduzidas pela  
Lei n.º 15/2018, de 27 de março (artigo 107.º) 

Seguro de responsabilidade civil das empresas de segurança privada armada a bordo de 
navios 

Decreto-Lei n.º 159/2019, de 24 de outubro (alínea d) do artigo 17.º) 

Seguro contra furto ou roubo das empresas de segurança privada armada a bordo de 
navios 

Decreto-Lei n.º 159/2019, de 24 de outubro (alínea e) do artigo 17.º) 

Seguro de responsabilidade civil do dador de sangue na Região Autónoma da Madeira 

Estatuto do Dador de Sangue, aprovado pela Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto (alínea h) do 
n.º 1 do artigo 5.º) 

Decreto-Lei n.º 83/2013, de 24 de junho, por aplicação do disposto no artigo 16.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2015/M (alínea a) do artigo 4.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos técnicos responsáveis pelas instalações elétricas de 
serviço particular de baixa tensão 

Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro (n.º 3 do artigo 4.º) 

Seguro de responsabilidade civil das entidades inspetoras de instalações elétricas de 
serviço particular 

Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro (artigo 8.º) 

Seguro de responsabilidade civil do Técnico responsável pelo projeto e pela exploração 
das instalações elétricas de serviço particular 

Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro (n.º 4 do artigo 20.º) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373683/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2069%2F2019%2C%20de+22+de+maio+
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122529724/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66229856/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2010%2F2015%2C%20de+26+de+janeiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114913768/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2018%2C%20de+27+de+mar%C3%A7o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125633665/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20159%2F2019%2C%20de+24+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125633665/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20159%2F2019%2C%20de+24+de+outubro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174551/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2037%2F2012%2C%20de+27+de+agosto+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496906/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2083%2F2013%2C%20de+24+de+junho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/72970528/details/normal?q=Decreto+Legislativo+Regional+n.%C2%BA%2016%2F2015%2FM
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528823/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528823/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528823/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2014%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
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Legislação Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil das entidades inspetoras das redes e ramais de 
distribuição e instalações de gás 

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (artigo 13.º) 

Seguro de responsabilidade civil das entidades inspetoras de instalações de combustíveis 
derivados do petróleo 

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (alínea c) do artigo 18.º e artigo 21.º) 

Seguro de responsabilidade civil das entidades exploradoras das armazenagens e das 
redes e ramais de distribuição de gás 

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (alínea c) do artigo 26.º, e do artigo 28.º conjugado 
com a alínea v) do artigo 30.º) 

Seguro de responsabilidade civil do projetista responsável pelo projeto de instalação ou 
das redes e ramais de distribuição de gás 

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro (n.º 4 do artigo 32.º) 

Seguro de responsabilidade civil das empresas leiloeiras 

Decreto-Lei n.º 155/2015, de 10 de agosto (artigo 10.º) 

Seguro de responsabilidade civil das entidades prestadoras de serviços de utilização de 
plataformas informáticas de contratação pública 

Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto (alínea d) do artigo 15.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos membros do conselho de administração 

Código das Sociedades Comerciais (nºs 1 e 2 do artigo 396.º) 

Seguro de responsabilidade civil dos membros do conselho fiscal 

Código das Sociedades Comerciais (artigo 418.º-A) 

Seguro de responsabilidade civil dos membros do conselho geral e de supervisão 

Código das Sociedades Comerciais (artigo 445.º) 

Seguro de responsabilidade civil a celebrar pelas sociedades gestoras que se dediquem à 
gestão de organismos de investimento alternativo 

Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro (n.º 7 do artigo 71.º) 

Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 19 de dezembro de 
2012 (artigo 15.º) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66528824/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2015%2F2015%2C%20de+16+de+fevereiro+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69977685/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20155%2F2015%2C%20de+10+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70025051/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2096%2F2015%2C%20de+17+de+agosto+
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34443975/view?q=C%C3%B3digo+das+Sociedades+Comerciais
file:///C:/Users/cjfmendes/AppData/Local/Temp/Temp4_Legislação.zip/Legislação/Código%20das%20Sociedades%20Comerciais
file:///C:/Users/cjfmendes/AppData/Local/Temp/Temp4_Legislação.zip/Legislação/Código%20das%20Sociedades%20Comerciais
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66581992/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2016%2F2015%2C%20de+24+de+fevereiro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:083:0001:0095:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:083:0001:0095:PT:PDF

