
 

1 de 3 

 

Evolução do número de reclamações e pedidos de esclarecimento dirigidos à 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

1º Semestre 2017 

 

Reclamações 

 

Em 2017, no intervalo que compreende os meses de janeiro e junho, a ASF recebeu 
3 366 reclamações. 
 

Evolução das reclamações apresentadas à ASF – 1.º semestre 2016 / 2017 (processos 

iniciados) 

 

 

Comparando o número de reclamações recebidas na ASF no primeiro semestre de 

2017 com as recebidas no período homólogo em 2016 verificamos uma ligeira 

diminuição do mesmo, para o que contribuiu, não só o conhecimento cada vez maior 

dos consumidores quanto aos seus direitos e aos meios para os fazer valer 

(designadamente, através do recurso ao provedor do cliente das empresas de 

seguros), como também o esforço de melhoria contínua no tratamento da informação 

estatística em sede de reclamações Para esta variação contribuiu ainda o reforço na 

opção por esclarecer logo os consumidores sobre o direito aplicável em vez de se 

contactar a entidade reclamada, sendo então estes processos considerados 

estatisticamente como pedidos de esclarecimento e não como reclamações. 
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Distribuição das reclamações por ramos - 1.º semestre 2017 (processos concluídos) 

 

              N.º 

Não Vida 2 862 
Seguro automóvel 1 631 
Seguro de incêndios e outros danos  553 
Seguro de acidentes de trabalho  242 
Seguro de saúde  143 
Seguro de acidentes pessoais  93 
Seguro de responsabilidade civil  89 
Seguro de perdas pecuniárias  72 
Seguro de assistência  26 
Seguro marítimo  8 
Seguro de proteção jurídica  3 
Seguro financeiro (crédito e caução)  2 

Vida  337 
Seguro de vida  240 
PPR/E  46 
Operações de gestão de fundos coletivos de 

         reforma (fundos de pensões) 
 18 

Seguros ligados a fundos de investimento  17 
Operações de capitalização  16 

Não se aplica  7 

Total geral 3 206 

 

 

Em relação aos processos de reclamação analisados e concluídos no primeiro semestre 

de 2017 (3 206), verificamos que o ramo Não Vida continua a ser o que tem a maior 

percentagem de reclamações (cerca de 89%), salientando-se, neste âmbito, o seguro 

automóvel, representando cerca de 50% dos processos de reclamação analisados. No 

ramo Vida, a quase totalidade dos processos de reclamação são relativos a seguros de 

vida propriamente ditos (por contraposição aos designados “seguros financeiros”), 

verificando-se uma estabilidade nos valores apresentados face ao período homólogo 

anterior. 

Não se verificaram alterações relevantes em relação à tendência apresentada quanto às 

matérias que originaram um maior número de reclamações. Assim, a maior 

percentagem incidiu sobre a temática “Sinistro” (66%), seguido das temáticas 

“Conteúdo / Vigência e Cessação do Contrato” (cerca de 18%), “Atendimento” (7%),  

“Prémio” (5%) e “Formação do contrato (4%). Dentro da temática “Sinistro”, 

destacam-se as matérias relacionadas com a “Definição de responsabilidades” e com a 

“Indemnização”, as quais são suscetíveis de originar maior conflitualidade. 



 

3 de 3 

 

Em relação ao tipo/qualidade do reclamante, verifica-se que cerca de 64% das 

reclamações são efetuadas pelo “Cliente” do operador, sobretudo, na qualidade de 

“Tomador do seguro”, sendo que apenas um terço são apresentadas por “Terceiros” 

(32%). 

No que concerne ao desfecho dos processos, no primeiro semestre de 2017 o 

resultado da distribuição das reclamações com desfecho favorável versus desfavorável 

segue a tendência dos anos anteriores, com 39% e cerca de 61%, respetivamente. 

Refira-se, ainda, que, mais uma vez à semelhança do verificado em anos anteriores, a 

maioria das reclamações analisadas na ASF não tinha sido previamente analisada pelo 

operador (58%). 

 

Pedidos de informação / esclarecimento 

No primeiro semestre de 2017 foram recebidos na ASF 2 767 pedidos de 

esclarecimento, mantendo-se o correio eletrónico como a via de receção mais utilizada 

(66,25%), seguindo a tendência apresentada nos anos anteriores.  

Quanto à distribuição, por ramos de seguro, dos pedidos de esclarecimento analisados, 

a maioria refere-se a matérias relacionadas com seguros dos ramos Não Vida (56%), 

em linha com o verificado nos processos de reclamação. 

No que diz respeito à matéria objeto dos pedidos de esclarecimento, as questões 

relativas a “Legislação/regulamentação” representam o maior número de pedidos 

analisados (633), seguindo-se os pedidos de informação relacionados com o acesso às 

“Base de dados ASF” (588), estes últimos, contudo, correspondendo a menos 32% que 

no período homólogo de 2016. Do mesmo modo, diminuíram significativamente os 

pedidos de informação sobre a existência de seguro. 

Ainda quanto à matéria objeto dos pedidos de esclarecimento, são de destacar os 

relacionados com a matéria “Sinistro” (cerca de 300), os quais se reportam a situações 

em que os consumidores reclamam da definição de responsabilidades ocorrida 

aquando da regularização de um sinistro, optando a ASF por esclarecer os interessados 

dos direitos que lhe assistem, em vez de contactar o operador no âmbito de um 

processo de reclamação. 


