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SESSÃO DE ABERTURA DA APRESENTAÇÃO DO LIVRO COMEMORATIVO 

40 ANOS DO FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 

 

 

Intervenção da Senhora Presidente da ASF, Dra. Margarida Corrêa de Aguiar, na sessão 

de abertura da Conferência de Apresentação do Livro Comemorativo dos 40 anos do 

Fundo de Garantia Automóvel 

 

Lisboa, 15 de abril de 2021 

 

Transmissão através do site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 

 

 

 

É com muita satisfação que estamos aqui hoje reunidos para o lançamento do Livro 40 

Anos do Fundo de Garantia Automóvel, uma obra que celebra o 40.º aniversário do 

Fundo de Garantia Automóvel que ocorreu no passado dia 25 de novembro de 2020.  

 

Este Livro nasceu da necessidade de materializar numa publicação um acervo 

informativo sobre a atividade do Fundo de Garantia Automóvel que possa servir, 

simultaneamente, o público em geral e o universo de profissionais que se relacionam 

com o âmbito do Fundo e com o seguro de responsabilidade civil automóvel.  
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A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões rende, assim, uma justa 

homenagem ao trabalho desenvolvido por este fundo público autónomo ao longo das 

últimas quatro décadas e ao seu importante e insubstituível papel económico e social.  

 

Agradeço aos oradores que aceitaram o nosso convite para participar nesta sessão e 

agradeço a todos os convidados e participantes que nos acompanham através do 

sistema de videoconferência. 

 

Por força da pandemia, lamentamos só agora estarem reunidas as condições para 

realizar o lançamento do Livro, gostaríamos de o ter feito mais cedo, mas não foi 

possível, e lamentamos, também, não poder reunir presencialmente todos os 

convidados e participantes. Em contrapartida, o sistema de videoconferência permite 

que mais pessoas possam estar aqui hoje connosco e, portanto, quebrar as barreiras da 

distância.  

 

Sejam todos muito bem-vindos. 

 

Com o lançamento desta obra, o Conselho de Administração da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões encerra o programa de iniciativas públicas 

desenvolvidas em 2020 para assinalar a efeméride dos 40 anos do Fundo de Garantia 

Automóvel e divulgar o papel que o Fundo tem desempenhado na sociedade 

portuguesa, aproveitando a ocasião para assinalar as suas relevantes funções de 

interesse público de proteção das vítimas de acidentes de viação provocados por 

condutores sem seguro de responsabilidade civil obrigatório.  

 

A proteção da vítima foi e continuará a ser o principal foco da atuação do Fundo, 

contando para isso com o apoio de uma equipa especializada em dar resposta célere e 

eficiente às necessidades de todos os cidadãos, sobretudo em momentos de particular 

fragilidade e dependência. 
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Ao longo dos seus 40 anos o Fundo de Garantia Automóvel assumiu um papel de enorme 

relevância junto da sociedade civil contribuindo, na prossecução das suas atribuições e 

missão, para a justiça, equidade e proteção de vítimas de acidentes rodoviários que de 

outra forma dificilmente veriam os seus direitos garantidos.  

 

Ora, justamente, este Livro apresenta-se como uma obra “viva” que testemunha o 

caminho percorrido pelo Fundo de Garantia Automóvel desde 1980 até aos dias de hoje, 

através da recolha e disponibilização de um acervo de informação multidisciplinar nas 

áreas do direito, da economia, da investigação, da prevenção e das políticas públicas, 

para citar algumas. 

 

Este Livro divulga o “Estudo multidisciplinar sobre a condução sem seguro”, o qual se 

desenvolve em duas vertentes: o Estudo 1 dedicado à Análise jurisprudencial e 

acessoriamente doutrinário sobre matérias de intervenção do FGA e o Estudo 2 dedicado 

à Caraterização dos sinistros em que o responsável não possui seguro válido. 

 

Com este Estudo reconhece o Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões a relevância de disponibilizar, pela primeira vez, 

informação detalhada de natureza mais técnica que possa ser utilizada por um conjunto 

de profissionais que de alguma forma se relacionam com o universo do Fundo de 

Garantia Automóvel e com o seguro de responsabilidade civil automóvel, facultando-

lhes informação sistematizada sobre a dimensão jurídica das experiências passadas, 

bem como do tratamento estatístico da atividade desenvolvida ao longo destes últimos 

40 anos. 

 

Conforme consta do programa da sessão de hoje, a apresentação do Livro seria realizada 

pelo Professor Doutor Pedro Romano Martinez que, por motivos de força maior, não 

nos pode dar o gosto da sua intervenção. Dirijo-lhe um cumprimento e um 

agradecimento muito especiais por ter aceite prefaciar o Livro. A apresentação do 

Estudo multidisciplinar sobre a condução sem seguro será assegurada pela Professora  
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Margarida Lima Rego. Dirijo-lhe também uma palavra de agradecimento, extensível à 

Equipa que trabalhou este projeto, em especial o Dr. Francisco Rodrigues Rocha e os 

Professores Fernando Bação e Bruno Damásio 

 

Na segunda parte desta sessão teremos a intervenção do Dr. Eduardo Antunes, 

Coordenador do Departamento de Política Regulatória da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, que irá fazer uma apresentação sumária sobre os 

trabalhos de revisão da Diretiva sobre o seguro de responsabilidade civil automóvel que 

decorrem no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. E 

teremos, também, a apresentação pela Dra. Isabel Carrola, Diretora do Fundo de 

Garantia Automóvel, dos principais indicadores que caracterizam a atividade do Fundo 

de Garantia Automóvel em 2020. Agradeço a ambos terem aceite apresentar os 

respetivos temas. 

 

A sessão será encerrada pelo Dr. Rui Leão Martinho, Presidente da Comissão de Honra 

das Comemorações dos 40 Anos do Fundo de Garantia Automóvel, a quem deixo uma 

palavra de grato reconhecimento, a qual estendo a todos os Membros da Comissão de 

Honra pelo muito que a sua participação valorizou a relevante instituição pública que é 

o Fundo de Garantia Automóvel.  

 

Um bem-haja a todos os Colaboradores da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, e do então Instituto de Seguros de Portugal, pela sua dedicação e 

sentido de serviço público. Ao longo de quatro décadas, trabalharam empenhadamente 

para o Fundo de Garantia Automóvel e para todas as vítimas e as suas famílias que, em 

momentos de particular fragilidade e dependência, nele encontraram amparo e 

compensação. 

 

Desejo a todos uma sessão agradável, com uma palavra de agradecimento à Equipa da 

Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões que tornou possível 

estarmos aqui hoje reunidos.  

 


