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Relatório de Gestão de Reclamações – Primeiro semestre de 2019 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões publica o seu Relatório de Gestão 

de Reclamações com referência ao primeiro semestre de 2019.~ 

No período correspondente aos meses de janeiro a junho de 2019 a ASF recebeu 4 633 

reclamações, número próximo do verificado no período homólogo anterior. A maioria das 

reclamações foi apresentada diretamente à ASF através de correio eletrónico e apenas cerca 

de 25% das reclamações foram efetuadas no Livro de Reclamações, sendo estas últimas 

remetidas à ASF via, sobretudo, Portal dos Operadores. 

No período em análise, a ASF analisou e concluiu 4 570 processos de reclamação, o que se 

traduziu num ligeiro aumento (5,4%) face ao período homólogo anterior. No início do período 

encontravam-se pendentes 3 938 processos, tendo este número subido no final do primeiro 

semestre de 2019 para 4 001. 

Os ramos Não Vida apresentaram a maior percentagem de reclamações (cerca de 89%), com 

destaque para o seguro automóvel, que representa cerca de metade dos processos 

encerrados, refletindo a tendência apresentada em período homólogo dos anos anteriores. No 

conjunto do ramo Vida e dos fundos de pensões, a quase totalidade dos processos de 

reclamação foram relativos a seguros de vida propriamente ditos, tendo os “seguros 

financeiros” uma expressão muito reduzida. 

No entanto, se considerarmos o número de apólices existentes no final de 2018, e os 

segmentos de negócio com maior importância no mercado segurador português, verifica-se 

que no seguro de acidentes de trabalho foram apresentadas 0,56 reclamações por cada mil 

apólices, 0,40 no seguro automóvel e 0,18 no seguro de incêndio e outros danos. No seguro de 

saúde, se tivermos por referência o número de pessoas seguras no final de 2018 (cerca de 2,7 

milhões), foram apresentadas 0,08 reclamações por cada mil pessoas. 

As matérias que originaram um maior número de reclamações no período em análise incidiram 

sobre o tema “Sinistro” (cerca de 59%), seguido das temáticas “Conteúdo/Vigência do 

Contrato”, que engloba também os casos de cessação (27%). Dentro da temática “Sinistro” 

destacam-se as relacionadas com a fixação do valor da “Indemnização”, com a “Definição de 

responsabilidades” e com a “Regularização do sinistro”. Cerca de 65% dos processos de 

reclamação analisados foram efetuados pelo cliente do operador, sobretudo na qualidade de 

tomador do seguro, sendo que apenas cerca de um terço (31%) são apresentadas por terceiros 

(lesados ou beneficiários de contratos de seguro). 

 

Tendo em consideração os operadores reclamados, a maioria das reclamações foram 

apresentadas contra empresas de seguros e, de entre estas, principalmente contra empresas 

nacionais (84% do total). A maioria das reclamações analisadas pela ASF não tinha sido 
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previamente analisada pelo operador (cerca de 63%), seguindo-se, no que respeita ao 

desfecho dos processos, a tendência dos anos anteriores, com cerca de 40% das reclamações 

com desfecho favorável face aos 60% com desfecho desfavorável. 

Fazemos notar, contudo, que o número de reclamações com desfecho favorável após 

intervenção da ASF é maior (cerca de 47%) nos casos em que o reclamante se tinha dirigido 

previamente ao operador, e não ficou satisfeito, do que nos casos em que a reclamação não 

tinha sido ainda previamente analisada pelo operador (cerca de 36%). É de sublinhar 

igualmente que em mais de 90% das reclamações apresentadas à ASF em que o desfecho foi 

desfavorável ao reclamante a posição assumida pelo operador estava legal ou 

contratualmente justificada. 

Considerando a experiência estatística retirada dos processos concluídos, nomeadamente no 

que se refere às respostas favoráveis ou desfavoráveis e à existência ou não de justificação 

legal ou contratual, por parte dos operadores, estima-se que dos processos abertos no 

primeiro semestre de 2019 apenas 4,6% digam respeito a situações que não foram 

ultrapassadas no âmbito da gestão de reclamações desta Autoridade, e que poderão implicar a 

intervenção da área core da ASF de Supervisão Comportamental ou o recurso dos 

consumidores a mecanismos de resolução alternativa de litígios ou, em última instância, aos 

tribunais. 

Consulte o Relatório de Gestão de Reclamações referente ao primeiro semestre de 2019 aqui. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/D4AF02CF-F36A-498F-A2ED-EAA66F29A769,frameless.htm?NRMODE=Published

