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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O presente projeto de norma regulamentar visa regular de forma mais eficaz os procedimentos 

de recolha dos dados indispensáveis ao cumprimento das obrigações da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões relativas à informação relevante quer para o controlo do cumprimento 

da obrigação de seguro de responsabilidade civil automóvel, quer para efeito da informação para a 

regularização de sinistros automóvel, ocorridos tanto em território nacional como no estrangeiro, estes 

últimos no âmbito do previsto no artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, e nos 

termos, em ambos os casos, do fixado na lei europeia, respetivamente, artigos 26.º e 24.º da Diretiva 

n.º 2009/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009. 

O objetivo essencial deste projeto de norma regulamentar é, assim, o de reforçar a fiabilidade do 

funcionamento do atual sistema de informação no âmbito do seguro obrigatório de responsabilidade 

civil automóvel, previsto no artigo 76.º do referido Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, 

concretamente na vertente do controlo da obrigação de seguro. 

A presente regulação combina-se com a articulação estabelecida pela Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões com as entidades públicas para a recolha da informação relativa aos 

veículos cujos responsáveis pela circulação estão isentos da obrigação de seguro da responsabilidade 

civil automóvel. 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar encontra-se dividida em três regimes: envio de dados pelas 

empresas de seguros, disponibilização dos dados pela ASF e garantia da fiabilidade da informação 

(respetivamente artigos 2.º e Anexo, e 3.º e 4.º). 

Em relação à primeira matéria, as alterações ao regime vigente (Norma Regulamentar nº 7/2001-

R, de 10 de julho) são de monta, quer ao nível do prazo de atualização (que passa a diário), quer ao 

nível do número de informações recolhidas por matrícula (número que cresceu substancialmente, e 

cuja previsão em alguns casos decorre da articulação entre a ASF e as entidades fiscalizadoras da 

obrigação de seguro na preparação do presente projeto), quer principalmente pela estruturação da 

recolha da informação relevante com base no prazo de cobertura inscrito nos documentos probatórios 

emitidos pelos seguradores e pelos seus representantes, não só corporizando nesta sede a opção 

legislativa subjacente ao previsto no n.º 10 do artigo 29.º do referido Decreto-Lei nº 291/2007, como 
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melhor adaptando a informação fornecida pelo sistema à documentação pertinente com que as 

entidades fiscalizadoras se deparam no terreno. 

Ainda no tema de envio de dados destaque-se o reconhecimento no articulado da possibilidade 

de subcontratação pelas empresas de seguros de entidade que proceda ao envio dos dados, sem 

prejuízo da responsabilidade daquelas pelas falhas no envio. 

Ao nível do regime de divulgação da informação (artigo 3.º), é de acentuar a clara distinção entre 

o acesso aberto ao público e o acesso pelas entidades fiscalizadoras do cumprimento da obrigação de 

seguro, assim como a novidade maior da incorporação na informação a disponibilizar dos dados 

relativos aos veículos cujos responsáveis pela circulação estão isentos da obrigação de seguro, 

componente que a ASF pretende vir a reforçar ainda mais no futuro. 

Por fim, em vista ao incremento – que se quer decisivo – da fiabilidade da informação a 

disponibilizar neste âmbito foi efetuado um relevante investimento pela ASF, não só em termos de 

melhoria dos sistemas informáticos, quanto em termos de regulação circunstanciada da deteção e 

resolução de falhas (artigo 4.º), onde releva sobremaneira a especificidade do acesso à informação em 

sistema por parte das entidades fiscalizadoras do cumprimento da obrigação de seguro. 

A dimensão (número e estrutura) das alterações em relação ao regime vigente (de 2001) dos 

dados a enviar pelas empresas de seguros, assim como a adaptação dos respetivos procedimentos e 

sistemas informáticos justificam o regime detalhado relativo à produção de efeitos (artigo 5.º), do qual 

se destaca o regime de testes prévios à entrada em vigor definitiva. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em anexo, por 

escrito, até ao dia 16 de setembro de 2016, preferencialmente para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 
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Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 

 


