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PARTE E

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS 
E FUNDOS DE PENSÕES

Norma Regulamentar da Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões n.º 4/2019-R

Índices
Nos termos do n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato 

de Seguro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, salvo 
estipulação em contrário, no seguro de riscos relativos à habitação, o 
valor do imóvel seguro ou a proporção segura do mesmo é automatica-
mente atualizado de acordo com índices publicados para o efeito pela 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Os índices publicados pela ASF têm como objetivo fornecer aos con-
sumidores de seguros um valor de referência que contribua para evitar, 
de forma expedita, a desatualização dos capitais seguros no âmbito de 
contratos que cobrem riscos relativos ao imóvel.

Importa considerar, no entanto, que compete sempre aos tomadores 
de seguros, mesmo no âmbito de seguros obrigatórios, certificarem -se 
dos valores a segurar, tendo em conta, entre outras, as eventuais varia-
ções regionais face aos índices de âmbito nacional e as alterações dos 
bens seguros.

O projeto da presente Norma Regulamentar esteve em processo de 
consulta pública, nos termos do artigo 47.º dos Estatutos da Autori-
dade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, não tendo sido recebidos co-
mentários.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Con-
trato de Seguro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, 
bem como na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º dos seus Estatutos, apro-
vados pelo Decreto -Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, emite a seguinte 
Norma Regulamentar:

Artigo único
Índices

Os índices a considerar nas apólices com início ou vencimento no 
terceiro trimestre de 2019 são os seguintes:

Índice de Edifícios (IE) — 387,73.
Índice de Recheio de Habitação (IRH) — 269,81.
Índice de Recheio de Habitação e Edifícios (IRHE) — 340,56.

(Base 100: primeiro trimestre 1987.)
16 de maio de 2019. ― O Conselho de Administração: José Figueiredo 

Almaça, presidente ― Filipe Aleman Serrano, vice -presidente.
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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 9908/2019

Concurso Especial dos Estudantes Aprovados nas provas espe-
cialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 
frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL 
dos maiores de 23 anos 2019/2023.
Nos termos do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 64/2006, de 21 de março, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de 
julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, e em 
conformidade com o previsto no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º 46/86, de 
14 de outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), alterada pelas Leis 
n.º 115/97, de 19 de setembro, e n.º 49/2005, de 30 de agosto e de acordo 
com o Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a 
avaliar a capacidade para a frequência do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem da ESEL dos maiores de 23 anos e do Concurso Especial 
dos Estudantes Aprovados nas respetivas provas, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 246, de 26 de dezembro de 2017, Aviso 
n.º 15479/2017, encontra -se aberto o concurso com 15 (quinze) vagas 
para a admissão ao Curso de Licenciatura de Enfermagem 2019/2023, 
a ter início a partir de setembro de 2019.

1 — Condições de acesso:
1.1 — Ao Curso de Licenciatura de Enfermagem podem concorrer os 

candidatos que satisfaçam cumulativamente as seguintes condições:
a) Sejam maiores de 23 anos;
b) Sejam titulares das provas especialmente adequadas destinadas a 

avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior, realizadas em 
estabelecimento de ensino superior para o efeito de acesso ao Curso de 
Licenciatura em Enfermagem;

c) Satisfaçam o pré -requisito (comprovativo de aptidão — pré -requisito 
do grupo B).

2 — Vagas:
2.1 — As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados nas 

provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para 
a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos na ESEL com 
as provas realizadas na ESEL no ano corrente.

2.2 — Caso as vagas não fiquem preenchidas, para o mesmo ano 
são ainda candidatos à matrícula e inscrição para as vagas não preen-
chidas, os estudantes aprovados nas provas especialmente adequadas, 
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior 
dos maiores de 23 anos na ESEL com as provas realizadas na ESEL em 
anos anteriores e ainda válidas.

2.3 — Caso as vagas não fiquem ainda preenchidas para o mesmo 
ano são candidatos à matrícula e inscrição os estudantes que reúnam 
as condições do artigo 2.º do Regulamento das provas especialmente 
adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Curso 
de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos maiores de 23 anos e do 
Concurso Especial dos Estudantes Aprovados nas respetivas provas, 
aprovados em provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 
capacidade para a frequência de Cursos de Licenciatura em Enfermagem 
noutras Escolas Superiores de Enfermagem com nota válida.

3 — Candidaturas:
3.1 — Constituição do processo de candidatura:
3.1.1 — A candidatura é apresentada junto do Núcleo de Servi-

ços Académicos da ESEL, sito na Avenida Professor Egas Moniz, 
1600 -190 Lisboa, no prazo fixado no Anexo I.

3.1.2 — A candidatura é apenas válida para o ano letivo 2019 -2020.
3.1.3 — O processo de inscrição é efetuado por requerimento em 

modelo próprio dirigido ao Presidente da ESEL, instruído com o se-
guinte elemento:

a) Apresentação do documento de identificação (Cartão de Cidadão, 
Bilhete de Identidade ou Autorização de Residência).

3.1.4 — No caso dos candidatos que não realizaram as provas espe-
cialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência 
do Curso de Licenciatura de Enfermagem na ESEL dos maiores de 
23 anos, no corrente ano, devem fazer prova de:

a) Documento comprovativo da satisfação do pré -requisito exigido na 
ESEL (comprovativo de aptidão — pré -requisito do grupo B);

b) Declaração do estabelecimento de ensino onde realizou as provas 
especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a fre-
quência do curso de licenciatura em Enfermagem dos maiores de 23 anos, 
que comprove a data da sua realização e a classificação final obtida.

3.1.5 — A formalização de candidatura deve obrigatoriamente ser 
acompanhado dos documentos referidos em 3.1.3. e 3.1.4., podendo 
autenticar as fotocópias no momento da entrega, mediante prova dos 
documentos originais (emolumento a pagar de acordo com a tabela de 
emolumentos).

4 — Procedimentos e prazos:
Deverá ser consultado o Anexo I do presente Edital.
5 — Rejeição liminar:
5.1 — São rejeitadas liminarmente as candidaturas que não reúnam 

as condições de acesso previstas em 1 ou cuja instrução do processo de 
candidatura não esteja em conformidade com o previsto em 3.1.3 e 3.1.4.

5.2 — Dos candidatos rejeitados liminarmente, será organizada uma 
lista onde constam os fundamentos da rejeição, a qual será tornada 
pública e afixada na ESEL no prazo previsto no Anexo I.

6 — Seriação e Ordenação:
6.1 — A seriação e ordenação dos candidatos é realizada por um júri 

nomeado pelo Presidente da ESEL, sob proposta do Conselho Técnico-
-científico.


