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Mensagem do Presidente

A obrigação de adotar o novo acordo ortográfico na comunicação das enti dades públicas, 

a parti r de janeiro de 2012, foi vista pelo Insti tuto de Seguros de Portugal (ISP) como 

uma meta a ati ngir, mas também como uma oportunidade. Para ati ngirmos a meta com 

competência e segurança, tomámos um conjunto de medidas de apoio às pessoas que 

escrevem em nome da insti tuição: formação e materiais de síntese e exercitação. A fim 

de aproveitarmos a oportunidade, alargámos o objeti vo inicial de adoção do novo acordo 

para o objeti vo mais ambicioso de dotarmos a comunicação do ISP de um grau mais alto de 

uniformidade e eficácia. 

O presente manual consti tui um apoio para os colaboradores do Insti tuto de Seguros de 

Portugal, mas não apenas por sinteti zar e exemplificar as novas regras. Na verdade, o novo 

acordo ortográfico para a língua portuguesa carateriza-se por permiti r a possibilidade 

de escrever certas palavras e designações de duas formas diferentes. Para evitar a 

incongruência, impunha-se uma definição de como proceder em cada caso. As decisões 

tomadas pelo ISP a este respeito encontram-se aqui registadas para consulta e orientação.

Estamos certos de que todos os colaboradores encontrarão neste manual as ferramentas 

necessárias para que, em conjunto, possamos aproveitar a oportunidade aberta pelo novo 

acordo ortográfico e avançarmos no senti do de uma comunicação mais uniforme, coerente 

e eficaz. 

Fernando Nogueira
Presidente do Insti tuto de Seguros de Portugal
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 Introdução

O presente manual encontra-se dividido em cinco capítulos. No capítulo “O novo acordo 

ortográfico para a língua portuguesa”, indicam-se as novas regras de escrita, bem como as 

decisões do ISP relati vamente às formas cuja grafi a é opcional. 

Em “Regras gráficas e ortográficas”, o objeti vo foi a coerência no tratamento gráfico e 

ortográfico dos textos. 

O capítulo “Erros frequentes a evitar” visa a correção, procurando-se com ele prevenir a 

ocorrência de falhas frequentes na redação em língua portuguesa. 

Em “Aspetos de uma linguagem própria” tratam-se problemas que mais frequentemente 

são enfrentados por quem escreve sobre a área dos seguros e dos fundos de pensões. 

No capítulo “Orientações para a redação de textos insti tucionais”, carateriza-se o registo de 

linguagem adequado para o ISP, bem como se apontam cuidados a ter na estruturação dos 

textos e macrotextos (textos compostos por vários textos relacionados entre si). 

Em anexo ao presente documento, inclui-se um conjunto de listas de palavras, que pela 

natureza própria suscitam frequentemente dúvidas. A consulta destas listas simplificará 

a resolução das referidas dúvidas, mas terá também a vantagem de as mesmas palavras 

serem sempre escritas da mesma forma em toda a comunicação do Insti tuto de Seguros 

de Portugal.
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O novo acordo ortográfico para a língua portuguesa

 As consoantes c e p

O c e o p eliminam-se das palavras em que não se pronunciam.

accionista, projecto, excepto, ópti mo, 
director

 acionista, projeto, exceto, óti mo, 
diretor

Note-se que quando o p é eliminado depois de um m, este m passa a n.

peremptório, assumptí vel  perentório, assuntí vel

As consoantes indicadas mantêm-se nas palavras em que se pronunciam.

 contactar, captação, convicção

As consoantes c e p podem manter-se ou eliminar-se na escrita das palavras que ora se 
pronunciam ora não se pronunciam, na norma culta. Significa esta possibilidade que, no 
caso destas palavras, há duas grafi as igualmente corretas.

 sectorial ou setorial

 característi ca ou caraterísti ca

Para saber se a alternati va existe na norma culta, consulta-se o Vocabulário Ortográfico do 
Português (VOP). Caso exista, a opção deve ser pela omissão das consoantes mudas.

 Maiúscula e minúscula

Passa a escrever-se obrigatoriamente com inicial minúscula:

 os meses do ano,

Janeiro, Fevereiro, Março...  janeiro, fevereiro, março...
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 as estações do ano.

Primavera, Verão, Outono, Inverno  primavera, verão, outono, inverno

Embora nos casos abaixo indicados a inicial maiúscula seja opcional, esta deve manter-se:

 nos nomes de livros (todas as palavras do tí tulo),

Guia de seguros e fundos de pensões  Guia de Seguros e Fundos de Pensões

 na palavra santo,  são, ou santa, antes do nome próprio,

são Cristóvão, santo António  São Cristóvão, Santo António

 na indicação de domínios do saber, cursos e disciplinas,

matemáti ca, direito  Matemáti ca, Direito

 na indicação de todos os ti pos de espaços públicos.

av. da República, praça das Flores  Av. da República, Praça das Flores

 Acentuação

O acento do ditongo oi das palavras graves (acentuadas na penúlti ma sílaba) desaparece.

jóia, bóia  joia, boia

Os acentos cuja função era disti nguir palavras homógrafas1 eliminam-se.

 Para já com isso.

 Para escrever bem é preciso ler muito.

1 Palavras que se escrevem da mesma forma, mas que se pronunciam de forma diferente e têm significados 
diferentes.
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Mantém-se, contudo, o acento que serve para disti nguir palavras homógrafas nos casos de 
seguida indicados.

 Ele pode chegar amanhã. Ele voltou quando pôde.

 Por favor! É preciso pôr a mesa.

Embora a acentuação gráfica das formas do pretérito perfeito dos verbos terminados em 
-ar seja opcional, ela deverá manter-se.

 Inspecionamos imediatamente a seguradora.

 Inspecionámos ontem.

O acento das formas verbais terminadas em -eem desaparece.

 creem (descreem), deem, leem (tresleem...), veem

O acento sobre a letra u, no fim de formas verbais desaparece.

 Ele argui sempre da mesma maneira.

 É importante que ele se adeque às circunstâncias.

 Hífen

Os elementos não autónomos (prefixos e radicais de composição) são agluti nados à base.

 autoavaliação, contraordenação, cosseguro, infraestutura

Contudo, os elementos não autónomos separam-se excecionalmente com hífen, nos casos 
que a seguir se indicam.

 Quando a base começa por h.

 anti -histórico

Note-se que as palavras em que os prefixos re-, des- e in- já estavam agluti nados não 
sofrem alterações.
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 Quando o elemento não autónomo acaba com a mesma letra com que começa a 
base.

 contra-ataque, hiper-reati vo

O prefixo co- não está abrangido por esta regra e junta-se portanto sempre à base, mesmo 
quando esta começa com -o.

 Quando o prefixo termina com b, d, n, m e a agluti nação gera uma leitura indesejada.

 circum-escolar, sub-regulamentar

 Quando o elemento autónomo tem acento.

 pré-reforma, pró-análise

 Com os prefixos ex- (senti do de estado anterior), vice-, entre outros.

 ex-deputado, vice-presidente

 Quando a base é um nome próprio, um estrangeirismo, uma sigla ou um acrónimo.

 anti -apartheid, anti -ONU, anti -Salazar

Mas quando se tratar de palavras derivadas das acima referidas, esta exceção não se aplica.

 anti ssalazarismo

Todas as locuções (conjuntos de palavras que equivalem a um só vocábulo) perdem o hífen 
havendo algumas exceções.

 caminho de ferro, fim de semana
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No caso de nomes compostos de espécies botânicas e zoológicas, o hífen mantém-se.

 alho-porro, feijão-frade, porco-da-índia

As formas do verbo haver que se ligavam à preposição de com hífen perdem-no.

 há de, hão de, hás de
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Regras gráficas e ortográficas

 Siglas e acrónimos

As siglas e os acrónimos são reduções de designações completas à sequência das letras 
iniciais. As siglas são soletradas na leitura (CPLP), os acrónimos são lidos como uma 
palavra (ONU). Em ambos os casos, a utilização de pontos abreviativos é incorreta, 
bem como é incorreta qualquer forma de pluralização. A indicação de que uma sigla 
deve ser lida no plural é dada pelos determinantes (“os PPR”, por exemplo). É obrigatório 
usar exclusivamente maiúsculas nas siglas e nos acrónimos, mas o desenvolvimento dos 
mesmos não tem de manter as maiúsculas iniciais, que apenas se manterão se for aplicável 
alguma regra (a dos nomes próprios, por exemplo) que obrigue à manutenção das referidas 
maiúsculas.

IDS (Indemnização Direta ao Segurado)  IDS (indemnização direta ao segurado)

A primeira uti lização, em cada capítulo, de uma sigla ou de um acrónimo deverá ser 
acompanhada do respeti vo desenvolvimento entre parênteses, salvo se, em dada situação, 
as regras da legísti ca se sobrepuserem. De acordo com estas, algumas siglas podem ser 
usadas sem descodificação. 

 O Insti tuto de Seguros de Portugal (ISP) regula a ati vidade seguradora em Portugal… 
o conjunto de ati vidades desenvolvidas pelo ISP […].

 Aspas

As aspas devem assumir sempre a mesma forma (“ “), exceto quando num segmento de 
texto entre aspas seja necessário introduzir outro segmento entre aspas. Apenas neste caso 
se deverá usar outro modelo gráfico de aspas («...“...“...»).

correntemente designada «Solvência II»

“doravante designados de “contratos 
de investi mento””

 correntemente designada “Solvência II”

 «doravante designados “contratos de 
investi mento”»

As aspas devem usar-se para disti nguir partes de publicações (tí tulos de arti gos, capítulos 
etc.), para disti nguir citações e para disti nguir palavras ou expressões usadas com um 
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senti do que não seja o que lhe for próprio. Os nomes próprios não devem escrever-se entre 
aspas, bastando as maiúsculas iniciais para indicar tratar-se de um nome próprio.

 Itálico

O itálico deve reservar-se para disti nguir 

 os estrangeirismos (follow-up; e-mail);

 os tí tulos de publicações, mesmo quando indicados abreviadamente (Diário da 
República ou DR).

Os nomes próprios (pessoas, empresas etc.) em língua estrangeira não devem grafar-se em 
itálico.

O tratamento gráfico dos documentos não deve usar o itálico para fins exclusivamente 
gráficos.

Nos contextos em que se imponham as regras da legísti ca, o itálico poderá ser usado 
também para destacar um vocábulo ou uma expressão.

 Negrito

O negrito deve reservar-se para fazer destaques que, no interior do texto, se considerem 
imprescindíveis. Não é conveniente, no entanto, lançar mão deste recurso com demasiada 
frequência, pois o negrito, quando excessivamente uti lizado, torna a mancha gráfica mais 
pesada, desencorajando o leitor.

 Números

Devem escrever-se de acordo com as regras e os exemplos que a seguir se apresentam.

 Com espaços (e não ponto) entre grupos de três algarismos.

1.450.674.568  1 450 674 568

 Com vírgulas a separar casas decimais.

1 450 674 568.04  1 450 674 568,04
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 Em texto, os números devem escrever-se por extenso até ao dez. A parti r do dez, 
escrever-se-á o número.

Havia 3 apólices.
Valores superiores a trinta euros.

 Havia três apólices.
 Valores superiores a 30 euros.

 Em texto, os ordinais (primeiro, segundo...) devem escrever-se por extenso até 
“nono”. A parti r deste número, abreviar-se-ão. 2

A equipa ficou em 4.º lugar.

A equipa fi cou em décimo quinto lugar.

 A equipa ficou em quarto lugar.

 A equipa ficou em 15.º lugar.

 Nunca confundir a abreviatura de número com a de grau.

1º  1.º

 No início de períodos e de tí tulos, os numerais devem ser escritos por extenso ou 
evitar-se na referida posição.

100 apólices
Um total de cem apólices

 Cem apólices
 Um total de 100 apólices

 Os arti gos de leis são sempre designados em numeral ordinal, de acordo com modelo 
exemplificado de seguida.

arti go nono
arti go vigésimo

 arti go 9.º

 arti go 20.º

 Símbolos

O símbolo € (assim como o código EUR) deve ser colocado após o montante, seguido de 
espaço. O símbolo deve apenas ser uti lizado em representações gráficas de valores. Em 
texto corrido, deverá optar-se pela escrita do nome da moeda (euro).

 654 €
 Por cada 100 milhões de euros de prémios, foram apresentadas cerca de 49 

reclamações.

2 Na elaboração de atos normati vos (leis, decretos-leis, portarias, normas regulamentares, entre outros), 
deverão ser aplicadas as regras de legísti ca estabelecidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2010 
(RCM), sempre que estas não coincidam com as regras gráficas e ortográficas consignadas no presente manual.
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Deve também introduzir-se espaço antes e depois do símbolo / conforme exemplo seguinte.

comprar/vender

2010/2011

 comprar / vender

 2010 / 2011

O símbolo % deve colocar-se após o valor sem qualquer espaço de intervalo.

20 %  20%

O travessão (–) não é um símbolo, mas um sinal de pontuação que também se deve isolar 
por meio de espaços. A forma do travessão não deve confundir-se com a do hífen (-), pois, 
embora parecida, não é igual. O hífen, de resto, nunca se deve isolar com espaços, uma vez 
que a sua função é unir as palavras que o circundam.

 Citações

As citações devem marcar-se nos textos por meio de aspas. A origem de cada citação deverá 
ser identi ficada imediatamente, por meio de referência abreviada entre parênteses ou em 
nota de rodapé que remeta para uma identi ficação completa em lista final; ou identi ficar-se 
imediatamente, por meio de referência completa. Recomenda-se que a opção tomada num 
caso seja a mesma em todos os casos dentro do mesmo documento. 

A introdução de citações pode fazer-se de duas formas. Pode anunciar-se: “Eis uma citação 
anunciada”. Pode integrar-se no texto, como se fi zesse parte do período que a acolhe. 

Quando se pretender indicar que a citação não corresponde a uma frase inteira, ou seja, 
que foi omiti da uma parte no início, no meio ou no fim, deve uti lizar-se a indicação [...].

“ [...] a produção de seguro direto [...] apresentou, em termos globais, uma quebra 
de 29,8% [...]”.

 Datas

A escrita das datas deverá adotar o seguinte modelo: 

2 de março de 2011
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Exceto em quadros e gráficos onde o espaço seja reduzido, nem a indicação do mês nem a 
do ano devem ser abreviadas. A abreviação em quadros e gráficos deve fazer-se sempre da 
mesma maneira, reduzindo os nomes dos meses às três primeiras letras seguidas de ponto, 
conforme o seguinte modelo:

jan.    fev.    mar.    abr.    mai.    jun.    jul.    ago.

Quando for necessário abreviar as datas uti lizando apenas números, estes devem separar-se 
com hífen, conforme o seguinte modelo:

31-10-2011

 Horas

As horas devem indicar-se de acordo com o seguinte modelo:

11 h 45 min 30 s / 11 h

 Nota às regras gráficas e ortográficas

Na elaboração de atos normati vos (leis, decretos-leis, portarias, normas regulamentares, 
entre outros), deverão ser aplicadas as regras de legísti ca estabelecidas pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 77/2010 (RCM), sempre que estas não coincidam com as 
regras gráficas e ortográficas consignadas no presente manual.
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Erros frequentes a evitar

 Contração da preposição “de” com arti go

Quando a preposição “de” (em “apesar de”, “o facto de” etc.) introduz uma oração com o 
verbo no infiniti vo, não deve fazer-se a contração com eventuais arti gos que se sigam.

Nomeadamente no caso do contrato 
de seguro cessar antes do seu termo.

 Nomeadamente no caso de o contrato 
de seguro cessar antes do seu termo.

 Dois pontos: enumerações em lista

Sempre que se julgar conveniente elaborar uma lista de itens, mudando de linha quando 
termine cada um, proceda-se como a seguir se indica. Considere-se, em geral, que uma lista 
de itens é um recurso gráfico com o objeti vo de destacar e organizar, pelo que as regras 
ortográficas (pontuação e maiúscula) a aplicar são as que se aplicariam se, em vez de uma 
lista de itens, houvesse um texto corrido.

Não é obrigatório introduzir a lista com o sinal de dois pontos, pois pode introduzir-se mediante 
declaração de que se vai seguir uma lista de itens (“… os elementos que se seguem.”). Na 
verdade, se os itens forem muito longos, é preferível introduzi-los com uma frase que possa 
terminar com ponto final, começar cada item com maiúscula e terminá-lo com ponto final.

Se a lista for introduzida com dois pontos, não deve começar-se cada item com maiúscula 
e não deve terminar-se cada item com ponto final, mas com vírgula ou ponto e vírgula 
(consoante cada item contenha ou não vírgula(s)). Também não deve haver pontos finais 
no interior de cada item.
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Os dados estatí sti cos supraapresentados 
permitem isolar as seguintes conclusões, 
no que se refere à gestão de processos 
de reclamações dirigidos directamente 
ao ISP:
No domínio em apreço, mantém-se a 

tendência dos anos anteriores;
O número de reclamações recebidas 

pelo ISP mantém-se superior ao total 
registado no Livro de Reclamações. 
Contudo, é de ressaltar que as 
reclamações apresentadas através 
daquele instrumento específico 
correspondem a 30 % do universo de 
reclamações geridas (34 %, em 2009);

Neste quadro, aponte-se que 
foram apresentadas cerca de 49 
reclamações, por cada cem milhões 
de euros em prémios (em 2009, 47);

Os dados estatí sti cos supra-apresentados 
permitem isolar as conclusões que de 
seguida se indicam, respeitantes à gestão 
de processos de reclamações dirigidos 
diretamente ao ISP.
No domínio em apreço, mantém-se a 

tendência dos anos anteriores.
O número de reclamações recebidas 

pelo ISP mantém-se superior ao total 
registado no Livro de Reclamações. 
Contudo, é de ressaltar que as 
reclamações apresentadas através 
daquele instrumento específico 
correspondem a 30% do universo de 
reclamações geridas (34%, em 2009).

Neste quadro, aponte-se que 
foram apresentadas cerca de 49 
reclamações, por cada 100 milhões de 
euros em prémios (em 2009, 47).

 

Os dados estatí sti cos supraapresentados 
permitem isolar as seguintes conclusões, 
no que se refere à gestão de processos 
de reclamações dirigidos directamente 
ao ISP:

No domínio em apreço, mantém-se a 
tendência dos anos anteriores;

O número de reclamações recebidas 
pelo ISP mantém-se superior ao total 
registado no Livro de Reclamações. 
Contudo, é de ressaltar que as 
reclamações apresentadas através 
daquele instrumento específico 
correspondem a 30 % do universo de 
reclamações geridas (34 %, em 2009);

Neste quadro, aponte-se que 
foram apresentadas cerca de 49 
reclamações, por cada cem milhões 
de euros em prémios (em 2009, 47);

Os dados estatí sti cos supra-apresentados 
permitem isolar as conclusões que de 
seguida se indicam, respeitantes à gestão 
de processos de reclamações dirigidos 
diretamente ao ISP:

no domínio em apreço, mantém-se a 
tendência dos anos anteriores;

o número de reclamações recebidas 
pelo ISP mantém-se superior ao total 
registado no Livro de Reclamações;

contudo, é de ressaltar que as 
reclamações apresentadas através 
daquele instrumento específico 
correspondem a 30% do universo de 
reclamações geridas (34%, em 2009);

neste quadro, aponte-se que 
foram apresentadas cerca de 49 
reclamações, por cada 100 milhões de 
euros em prémios (em 2009, 47).
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 Concordâncias elididas

Nas frases em que há sequências de substanti vos ou verbos, a omissão de arti gos (o, os, a, 
as etc.), no primeiro caso, ou de preposições (em, de etc.), no segundo caso, é acertada, 
se houver repeti ção exata de arti gos e preposições. A omissão é errada, se os arti gos 
forem de género e / ou número diferente(s), e se os verbos forem regidos por preposições 
diferentes. 

Por sua vez, a referência a comissões 
especializadas é apenas relevante na 
fixação da políti ca de investi mentos 
(17 %) e na monitorização e controlo 
da função e sistema de gestão de 
riscos (13 % e 14 %, respecti vamente), 
mais concretamente o comité/
conselho de riscos.

 Por sua vez, a referência a comissões 
especializadas é apenas relevante na 
fixação da políti ca de investi mentos 
(17%) e na monitorização e no controlo 
da função e do sistema de gestão de 
riscos (13% e 14%, respeti vamente), 
mais concretamente o comité / 
conselho de riscos.

Acidente que se verifique no local e 
no tempo de trabalho, no trajecto de 
ida ou regresso ao local de trabalho 
ou noutros locais directamente 
relacionados com o contrato de 
trabalho. 

 Acidente que se verifique no local 
e durante o tempo de trabalho, 
no trajeto de ida para o local de 
trabalho ou de regresso dele, 
ou noutros locais diretamente 
relacionados com o contrato de 
trabalho.

Evolução do mercado segurador e 
fundos de pensões.

 Evolução do mercado segurador e dos 
fundos de pensões.

 Etc.

Numa enumeração que termine com “etc.”, esta abreviatura não deve ser precedida de 
vírgula. “Etc.” é a abreviatura de uma expressão lati na (et cetera = e o que resta), cuja 
primeira palavra equivale à conjunção portuguesa “e”. Quando usamos esta conjunção para 
introduzir o últi mo elemento de uma enumeração (seguro de vida, seguro de habitação e 
seguro de saúde), dispensamos a vírgula que usamos para separar os outros elementos da 
enumeração. Pela mesma razão, deve ser dispensada a vírgula antes de “etc.”. 

é a realização de testes às infra-estruturas 
(TI, comunicações, etc.)

 é a realização de testes às infraestruturas 
(TI, comunicações etc.)
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 Prosseguir objeti vos

Não deve escrever-se “prosseguir objeti vos”, pois a ideia de conti nuar objeti vos não é lógica 
nem corresponde à intenção de quem escreve. Objeti vos são, metaforicamente, marcos para 
onde nos dirigimos até os ati ngirmos. Diremos acertadamente, pois, que “estabelecemos 
objeti vos”, “fixamos objeti vos”. Ora, se os fixamos, não lhes podemos associar movimento, 
pelo que é também errada a expressão corrente “perseguir objeti vos”. Quem se move são 
as pessoas em direção aos objeti vos. Por isso, diremos acertadamente que nos esforçamos 
por ati ngir objeti vos e, finalmente, que os ati ngimos ou alcançámos. Em vez de “prosseguir 
objeti vos”, prefira-se portanto a expressão “manter objeti vos” ou qualquer outra que 
respeite a semânti ca da palavra “objeti vo”. 

Os objecti vos prosseguidos 
pelo sistema de tratamento de 
reclamações implementado pelo ISP.

 Os objeti vos estabelecidos para 
o sistema de tratamento de 
reclamações desenvolvido pelo ISP.

 Hifenização

O hífen usa-se para unir algumas palavras compostas. O novo acordo ortográfico (2009) 
veio alterar as regras da hifenização de palavras compostas por elementos não autónomos 
e elementos autónomos, e das locuções. As regras de hifenização de palavras compostas 
por dois elementos autónomos (duas palavras que se usem também autonomamente) não 
foram alteradas. 

No que respeita a esta últi ma categoria, o uso sobrepõe-se muitas vezes à regra, pelo que é 
recomendável confirmar, em caso de dúvida, a forma da palavra que se encontra registada 
em dicionários, vocabulários ou prontuários. Dever-se-á escrever a palavra composta com 
hífen (“palavra-chave”) ou a palavra composta sem hífen (“alta definição”), conforme esteja 
registada na referida bibliografia normati va.

A lista de palavras compostas, em anexo, inclui palavras hifenizadas e não hifenizadas, assim 
como os respeti vos plurais. Todas são usadas na comunicação do ISP e todas se deverão grafar 
como se encontram na lista.

 Em parti cular 

Considerando que a palavra “parti cular” é também frequentemente usada com o senti do 
de “privado”, prefira-se a palavra “especial”, quando se pretenda referir uma parte ou um 
pormenor de um todo maior: “em especial” ou “especialmente”.

Atendendo, em parti cular, ao contexto 
económico.

 Atendendo, em especial, ao contexto 
económico.
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 Pronomes

Os pronomes “seu”, “sua”, “seus”, “suas” podem usar-se para referir tanto a pessoa 
a quem o autor de um texto se dirige quanto uma terceira pessoa. Esta possibilidade é 
potencialmente geradora de equívoco, pelo que se deve evitar, tanto quanto possível, 
uti lizar estes pronomes em vez de “dele”, “dela”, “deles”, “delas”. De resto, eles são muitas 
vezes uti lizados sem necessidade, o que é importante evitar.

[...] no que concerne às enti dades 
sujeitas à sua supervisão.

 [...] no que concerne às enti dades que 
supervisiona.

Os pronomes demonstrati vos “este”, “esse”, “aquele” (e respeti vos femininos e plurais) 
têm implícita a indicação do espaço que separa o autor do interlocutor e daquilo de que 
se fala. Ou seja: “este” deve usar-se para referir aquilo que está próximo do autor; “esse”, 
aquilo que está próximo do interlocutor ou leitor; “aquele”, aquilo que, estando afastado 
do autor, também o está do leitor. 

Por esta razão, a práti ca frequente de escolher “esse” para referir aspeto que foi referido 
pouco antes deve substi tuir-se pela práti ca de preferir o pronome “este”. Quando um 
aspeto referido já se encontra afastado relati vamente ao ponto da escrita / leitura em que 
se está, então deve preferir-se o pronome “aquele”. O pronome “esse” deve reservar-se 
para as situações em que há um interlocutor explícito (carta, por exemplo) e se refere algo 
que se encontra mais próximo do interlocutor do que do autor do texto.

O mesmo acontece com as contrações de preposições com estes pronomes (nesse, deste etc.)

Entrar em contacto com o 
requerente, no prazo de dez dias 
úteis após recepção do pedido e dar 
conhecimento desse facto ao ISP.

 Entrar em contacto com o 
requerente, no prazo de dez dias 
úteis após receção do pedido, e dar 
conhecimento deste facto ao ISP.

 Sendo que

Esta expressão consti tui uma locução conjunti va causal, equivalente a “uma vez que”, “visto 
que”. Uti liza-se erradamente, portanto, quando se lhe atribui a função de introduzir uma 
circunstância.

Sendo que, nos três primeiros meses 
do ano, essa tendência é menos 
expressiva.

 Sendo esta tendência menos 
expressiva nos três primeiros meses 
do ano.



24

 A nível de

A expressão “a nível de” só deve ser usada se for aplicada a algo que tenha uma organização 
verti cal, ou seja, com níveis mais altos e mais baixos. Não deve ser usada como sinónimo de 
“quanto a”, “relati vamente a”, como acontece frequentemente. 

Também nesta sede foram 
introduzidas alterações ao nível da 
classificação estatí sti ca dos dados 
recolhidos.

 Também nesta sede foram 
introduzidas alterações na 
classificação estatí sti ca dos dados 
recolhidos.

 Esta decisão foi tomada ao nível da administração.

 Em termos de

A expressão “em termos de” significa “com o vocabulário próprio de”, “com as palavras que 
se usam normalmente em” (“em termos jurídicos, trata-se de uma contravenção”) e não 
deve ser usada com outro senti do. Para transmiti r o senti do que mais correntemente lhe é 
atribuído deve preferir-se “quanto a”, “relati vamente a”, “em relação a”.

Em termos da divulgação dos 
procedimentos e critérios adoptados 
nos processos de selecção [...]

 Quanto a divulgação dos 
procedimentos e critérios adotados 
nos processos de seleção [...]

 Independentemente ou não

Trata-se de uma redundância a evitar. O advérbio ”independentemente” já significa “quer 
sim quer não”, pelo que se deve uti lizar sozinho.

Independentemente de o responsável 
pelo acidente ter ou não condições 
financeiras para o fazer.

 Independentemente de o responsável 
pelo acidente ter condições 
financeiras para o fazer.
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 É de + verbo no infiniti vo (assinalar, referir etc.)

É uma expressão que se deve evitar por não deixar suficientemente explícita a ideia de 
importância que se pretende associar ao que é introduzido por esta expressão. Substi tua-se 
por “É importante assinalar”, “Importa referir”, “Note-se que”.

Para além das solicitações associadas 
ao Fundo de Garanti a Automóvel, são 
de sublinhar as relati vas [...]

 Para além das solicitações associadas 
ao Fundo de Garanti a Automóvel, 
importa sublinhar as relati vas [...]

 Coordenações alternati vas

Quando o sujeito composto de uma frase é formado por substanti vos ligados pela conjunção 
ou, o verbo pode ir para o singular ou para o plural, dependendo de o verbo se referir a 
todos os substanti vos ou só a um. 

O proprietário ou o condutor do 
veículo é responsável pelos prejuízos. 

 O proprietário ou o condutor do 
veículo são responsáveis pelos 
prejuízos.

O nem é a conjunção alternati va uti lizada para ligar elementos ou orações negati vas. 

[...] não tendo sido assinaladas 
entradas ou saídas de fundos.

 [...] não tendo sido assinaladas 
entradas nem saídas de fundos. 

 Enquanto que

Não se deve escrever “enquanto que”. Neste contexto, a palavra “que” não tem justi ficação.

Uma parte muito signifi cati va (57 %) dos 
uti lizadores efectua visitas regulares 
ao Portal do Consumidor, enquanto 
que os restantes 43 % são visitantes 
novos.

 Uma parte muito signifi cati va (57%) 
dos uti lizadores efetua visitas regulares 
ao Portal do Consumidor, enquanto os 
restantes 43% são visitantes novos.
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 Zona do Euro / Zona Euro / Área do Euro

Embora largamente difundido, o nome “zona Euro” não está gramati calmente construído 
porque “Euro” não é um adjeti vo e não consegue portanto qualificar o substanti vo “zona”. 
Do ponto de vista gramati cal, é imprescindível a preposição “de” para que o conjunto “do 
Euro” possa adquirir função adjeti va.

Considerando que o uso já terá consagrado o conjunto errado “zona Euro” e que a expressão 
sinónima e corretamente construída “área do Euro” foi recomendada pelo Serviço das 
Publicações da União Europeia no Código de Redacção Interinsti tucional (Acesso em: 2 
de maio de 2011. Disponível em: htt p://publicati ons.europa.eu/code/pt/pt-370300.htm), 
dever-se-á uti lizar esta designação em vez daquela. 

[...] à sustentabilidade do equilíbrio 
das finanças públicas de alguns países 
da zona Euro.

 [...] à sustentabilidade do equilíbrio 
das finanças públicas de alguns países 
da área do Euro. 

 Maiúsculas e minúsculas

O uso das maiúsculas está regulado e devem seguir-se as normas ortográficas em vigor. 
Uma destas prevê a possibilidade de destacar com inicial maiúscula palavras que se 
considere importante destacar. Importa não esquecer, no entanto, que o uso excessivo 
desta possibilidade reduz a respeti va eficácia. Isto é, quanto mais se usar a maiúscula, mais 
ela se tornará incapaz de destacar.

Além das situações sobejamente conhecidas (início de frase, nomes próprios etc.), eis as 
circunstâncias em que também se deve usar a maiúscula.

 Os tí tulos de livros ou de revista ou de outro suporte equivalente devem escrever-se com 
maiúscula inicial de todas as palavras (aceita-se a exceção das pequenas palavras de 
ligação: “da”, “nos”, “o” etc.), mas os tí tulos internos deverão escrever-se apenas 
com maiúscula inicial da primeira palavra.

Guia de seguros e fundos de pensões  Guia de Seguros e Fundos de Pensões
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 Os cargos e os tí tulos deverão escrever-se com inicial maiúscula.

[...] na eleição do senhor dr. Gabriel 
Bernardino, director-geral do ISP.

 [...] na eleição do Senhor Dr. Gabriel 
Bernardino, Diretor-Geral do ISP.

 A designação de textos com caráter legislati vo (Norma Regulamentar, Decreto-Lei 
etc.). 

decreto-lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.

norma regulamentar n.º 3/2009-R, de 
5 de Março de 2009

arti go 7.º do decreto-lei n.º 39/2010, 
de 26 de abril

 Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril. 

 Norma Regulamentar n.º 3/2009-R, de 
5 de março de 2009

 arti go 7.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, 
de 26 de abril

 A palavra Euro, mas só quando designa a moeda em geral.

euro, dólar, libra  Euro, Dólar, Libra

 Quando a primeira palavra de um composto se escrever com maiúscula, o segundo 
elemento deverá também escrever-se com maiúscula.

Decreto-lei
Direção-geral

 Decreto-Lei
 Direção-Geral

 Os substanti vos comuns que precedam um determinado nome próprio e 
posteriormente, no mesmo texto, se usem em vez do nome próprio devem 
escrever-se com maiúscula inicial. 

 O ISP acaba de publicar o Relatório de Supervisão e Regulação da Conduta de 
Mercado. O Relatório inclui diversos conteúdos [...]
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Casos especiais

A uti lização da inicial maiúscula em palavras ou expressões que seriam, normalmente, 
grafadas com inicial minúscula é possível quando enti dades cientí ficas ou normalizadoras 
reconhecidas internacionalmente assim o insti tuam (Base XIX do Acordo da Língua 
Portuguesa). É o caso de “estado-membro”: por se tratar de um substanti vo comum, esta 
palavra (e o respeti vo plural: “estados-membros”) encontra-se grafada com inicial minúscula 
nos dicionários de língua portuguesa. Contudo, no Código de Redacção Interinsti tucional, no 
Guia de Esti lo do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, bem como em diversos textos 
insti tucionais, a mesma palavra é sempre grafada com inicial maiúscula (“Estado-Membro” e 
“Estados-Membros”). Deverá, portanto, ser sempre grafada com inicial maiúscula, tanto no 
singular, quanto no plural.

A mesma exceção pode ser aplicada às expressões “ramo Vida” e “ramo Não vida”, cuja 
ocorrência em textos jurídicos consagrou o uso da maiúscula.

estado-membro

ramo vida

ramos não vida

 Estado-Membro

 ramo Vida

 ramos Não Vida

 Síti o da Internet / na Internet

Sendo a Internet metaforicamente considerada e tratada como um lugar, devemos 
aplicar-lhe as regras que aplicamos à designação de lugares. Assim, tal como dizemos “uma 
rua do Porto” e “uma rua no Porto”, com significados que se disti nguem apenas por mati zes 
de ênfase (uma rua que pertence ao Porto / uma rua que está localizada no Porto), também 
podemos dizer “um síti o da Internet” e “um síti o na Internet”. Como Internet é um lugar 
único, consti tuindo, portanto, um paradigma singular, o que pode dificultar a perceção, 
recomendamos que se diga “lugar na Internet”, para maior clareza. Acresce a esta razão o 
facto de muito frequentemente se querer identi ficar a propriedade dos síti os que existem 
na Internet, pelo que se torna especialmente confuso dizer “síti o do (= que pertence ao) 
ISP da (= que pertence à) Internet, embora não consti tua nem uma incorreção nem uma 
inverdade. 

As opções que se recomendam são portanto:

síti o da Internet
síti o da Internet do ISP

 síti o na Internet
 síti o do ISP na Internet
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 Setor segurador e fundos de pensões

Na sequência “setor segurador e fundos de pensões”, referem-se dois elementos disti ntos 
e independentes, ligados pela conjunção “e”. Faz-se referência a um “setor segurador ” 
e a “fundos de pensões”. Isto significa que o substanti vo “setor” não é qualificado pela 
expressão “fundos de pensões”, o que facilmente se comprova pela impossibilidade da 
expressão “setor fundos de pensões”. Para que “setor” possa ser modificado tanto pelo 
adjeti vo“ segurador” quanto pela expressão “fundo de pensões”, é necessário acrescentar 
a esta a preposição “de”. 

Consequentemente, a qualificação de “setor” poderá obter-se corretamente das seguintes 
formas:

setor segurador e fundos de pensões  setor segurador e dos fundos de pensões

 setor dos seguros e fundos de pensões

 Tomador de seguro / tomador do seguro

A expressão “tomador de seguro” é uti lizada quando nos referimos a esta figura em geral, 
enquanto a expressão “tomador do seguro” é uti lizada quando pretendemos referenciar 
um tomador em concreto ou identi ficável.

 O ISP tem por missão garanti r o bom funcionamento do mercado segurador e 
de fundos de pensões, de forma a contribuir para a garanti a da proteção dos 
tomadores de seguros [...].

 A apólice de seguro é o documento que contém o que foi acordado pelas partes, 
nomeadamente as condições do contrato celebrado entre o tomador do seguro e o 
segurador.

 Através de

Deve evitar-se uti lizar a locução prepositi va “através de” com o senti do de “em resultado 
de”. Esta locução significa “por entre, pelo meio de, de um para outro lado”.

A análise do perfil e grau de sati sfação 
dos uti lizadores externos que 
usufruiram deste serviço foi feita 
através da análise ao inquérito.

 A análise do perfil e o grau de 
sati sfação dos uti lizadores externos 
que usufruiram deste serviços foi 
feita com base nos resultados do 
inquérito.
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 Anglicismos

Deve evitar-se a uti lização de anglicismos, sobretudo nos casos em que, pela semelhança 
com palavras portuguesas, se passa a atribuir a semânti ca da palavra inglesa à portuguesa. 
Recomenda-se, pois, que não se uti lize, por exemplo, a palavra “realizar” com o senti do de 
“perceber” ou “tomar consciência”, nem que se uti lize a palavra “evidências” com o senti do 
de “provas”.

O conjunto de evidências 
apresentado confirma a hipótese 
inicial.

 O conjunto de provas apresentado 
confirma a hipótese inicial.

 Rececionar / receber

A palavra “rececionar” só deve ser uti lizada com os seguintes significados: organizar uma 
reunião com o objeti vo de receber e dar as boas-vindas a um convidado; fazer o acolhimento, 
geralmente em insti tuições e empresas, e formalizar a receção de um documento, uma 
carta ou uma encomenda.

Em primeiro lugar, é necessário 
rececionar indicações relati vas à 
elaboração do documento.

 Em primeiro lugar, é necessário 
receber indicações relati vas à 
elaboração do documento.

 Uma das funções do colaborador é 
rececionar a correspondência diária.
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Aspetos de uma linguagem própria

 O conjunti vo

O facto de a natureza dos seguros estar intrinsecamente ligada à ideia de risco obriga, 
frequentemente, a referir a eventualidade de ocorrências ou acontecimentos não reais,  
portanto, mas eventuais. Neste ti po de contexto, o modo conjunti vo é frequentemente 
obrigatório, além de convenientemente expressivo. 

Uti lize-se preferencialmente o modo conjunti vo nas orações subordinadas, quando se 
pretender exprimir:

 eventualidade,

 hipótese,

 irrealidade,

 possibilidade,

 dúvida,

 concessão,

 ordem,

 vontade,

 exortação,

 desejo.

Deve ainda informar os beneficiários 
sobre as seguintes alterações, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da 
data em que ocorreram.

 Deve ainda informar os beneficiários 
sobre as seguintes alterações, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da 
data em que ocorram.

A enti dade gestora deve entregar 
aos parti cipantes um documento que 
indique, entre outros elementos, o 
ti po de riscos associados ao plano 
de pensões e a forma como estão 
reparti dos.

 A enti dade gestora deve entregar 
aos parti cipantes um documento que 
indique, entre outros elementos, o 
ti po de riscos associados ao plano 
de pensões e a forma como estejam 
reparti dos.
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[…] ao valor das despesas razoáveis 
que tenha efectuado com exames 
médicos do tomador do seguro ou 
segurado, quando estes deveriam ser 
pagos pelo tomador do seguro.

 […] ao valor das despesas razoáveis 
que tenha efetuado com exames 
médicos do tomador do seguro ou 
segurado, quando estes devessem ser 
pagos pelo tomador do seguro.

O segurador pode fazer cessar o 
contrato, se provar que nunca celebra 
contratos para cobrir os riscos que 
não foram comunicados ou que o 
foram incorrectamente.

 O segurador pode fazer cessar o 
contrato, se provar que nunca celebra 
contratos para cobrir os riscos que 
não tenham sido comunicados ou 
que o tenham sido incorretamente.

[…] obrigação de indemnizar terceiros 
por […] animais ou bens que tem à 
sua guarda.

 […] obrigação de indemnizar terceiros 
por […] animais ou bens que tenha à 
sua guarda.

Por norma, uti liza-se o conjunti vo nas orações subordinadas, quando o verbo da oração 
principal tem valor negati vo:

Se o contrato de seguro for objecto 
de publicidade feita pelo segurador, 
não pode conter condições que 
contrariam o que foi anunciado.

 Se o contrato de seguro for objeto 
de publicidade feita pelo segurador, 
não pode conter condições que 
contrariem o que foi anunciado.

Há casos em que, numa oração subordinada, o conjunti vo pode alternar com o indicati vo, 
dependendo de se pretender transmiti r uma ideia de possibilidade ou de certeza.

 Pensamos que o cliente tem razão / tenha razão.

Se o verbo da oração principal for “achar”, “considerar”, “crer” ou “ter (para mim)” e se a 
frase esti ver na forma afirmati va, uti liza-se o modo indicati vo. No caso de a oração principal 
estar na negati va, usa-se o conjunti vo.

 Consideramos que o contrato de seguro apresentado é suficientemente 
abrangente.

 Não consideramos que o contrato de seguro apresentado seja suficientemente 
abrangente.
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 A referência a textos legais

A indicação de textos legais deve adotar as regras e os modelos estabelecidos no n.º 1 do 
arti go 8.º do anexo II da RCM n.º 77/2010, descritos de seguida.

Quando se indicarem todos os elementos da referência, estes devem dispor-se do mais 
específico para o mais abrangente: subalínea, alínea, número, arti go, diploma. 

 Alínea b) do n.º 2 do arti go 7.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril 

 Regulamento n.º 654/2010, de 29 de junho

Quando se eliminarem alguns dos elementos da referência, os restantes devem manter-se 
na mesma ordem.

Quando se julgar necessário fazer a referência bibliográfica completa, em rodapé ou em 
lista final, deve seguir-se o modelo seguinte:

DECRETO-LEI n.º 94-B/98, de 17 de abril. Diário da República, n.º 90, I série - A, de 
17 de abril, págs. 1706 (8) - 1706 (59)

 A referência a insti tuições

A primeira ocorrência do nome de uma organização deve fazer-se na forma por que é mais 
conhecida: nome completo, parte de nome ou sigla. Entre parênteses deve oferecer-se ao 
leitor a forma desenvolvida do nome (se a organização ti ver sido referida por meio de sigla 
ou de parte de nome) ou esta e a sigla (se a organização ti ver sido referida por meio de 
parte de nome). 

 […] dar a conhecer de uma forma global e aprofundada o conjunto de ati vidades 
desenvolvidas pelo Insti tuto de Seguros de Portugal (ISP).

Quando a organização não for mais conhecida por nenhuma das formas abreviadas referidas, 
deve optar-se por uma primeira ocorrência do nome completo, seguido de sigla (se existi r) 
entre parênteses.
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Os nomes de organizações internacionais em língua estrangeira não devem grafar-se em 
itálico, pois os nomes próprios nunca se escrevem em itálico.

European Supervisory Authority  European Supervisory Authority

Na últi ma parte deste manual, encontra-se uma lista dos nomes das insti tuições mais 
frequentemente referidas pelo ISP, bem como as respeti vas siglas. 

 A abreviação

As palavras abreviadas em texto corrido dificultam a leitura e dão uma imagem de 
rascunho, pelo que deverão eliminar-se. Também devem evitar-se as abreviaturas que, não 
sendo frequentes, dificultem a identi ficação da palavra abreviada e, portanto, levantem 
dúvidas de interpretação. Caso se revele inevitável usá-las, deverão ser desenvolvidas 
entre parênteses ou em nota de rodapé na sequência da primeira ocorrência. Deve evitar-se 
também a abreviação de palavras em tabelas e gráficos, sempre que o espaço permita a 
escrita integral da palavra.

É muito importante que as abreviaturas usadas mantenham sempre a mesma forma.

Alameda  Al.

Avenida  Av.

Bairro  B.º

conforme  cf.

curriculum vitae  c. v.

departamento  dep.

direito  dto.

documento  doc.

Doutor, Doutora (licenciatura)  Dr., Dra.

Doutor (grau)  Doutor

Engenheiro  Eng.

esquerdo  esq.

Excelentí ssimo(a)  Exmo.(a)

exemplo  ex.
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frente  ft e.

isto é  i. e.

Largo  Lg.

memorando  memo.

meu(s), minha(s)  m/

não aplicável  n. a.

nosso(a)(s)  n/

número(s)  n.o / n.os

página(s)  pág. / págs.

por exemplo  p. ex. 

por mão própria  p. m. p.

pós-escrito (post scriptum)  p. s.

Praça  Pç.

Praceta  Pcta.

processo  proc.

Professor catedráti co  Professor

Professor não catedráti co  Prof.

rés-do-chão  r/c

Rua  R.

se faz favor  s. f. f.

seguinte(s)  seg. / segs.

sem data  s. d.

Senhor / Senhora  Sr. / Sra.

seu(s), sua(s)  s/

Sua Excelência  S. Exa.

telefone  tel. 

telemóvel  telem.
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Travessa  Trav.

versus  vs.

volte , se faz favor  v. s. f. f.

Vossa Excelência  V. Exa.

vosso(s), vossa(s)  v/

A seguir a um ponto de abreviatura, o ponto final deve ser dispensado.

[...] devendo o respecti vo tí tulo ser 
depositado no Turismo de Portugal, 
I.P.

 […] devendo o respeti vo tí tulo ser 
depositado no Turismo de Portugal, 
I.P.

 Referências bibliográficas

As referências bibliográficas são os elementos que identi ficam um determinado documento 
e que permitem localizá-lo em qualquer fundo bibliográfico ou livraria. Estes elementos 
devem ser colhidos diretamente na peça bibliográfica que se pretenda referir.

As listas bibliográficas devem ser apresentadas por ordem alfabéti ca do últi mo apelido 
do autor ou, em casos excecionais, por ordem alfabéti ca do apelido por que o autor é 
mais conhecido. Considere-se que os autores espanhóis são habitualmente referidos pelo 
penúlti mo apelido.

Quando num dado texto é referido outro texto, este deve identi ficar-se imediatamente. 
Nesta circunstância, podem optar-se por duas formas de introduzir a referência abreviada. 
Se se tratar de texto longo em que haja muitas referências bibliográficas, é preferível optar 
pela abertura de notas de rodapé, onde será feita a referência abreviada. Se a opção for 
esta, é preciso não esquecer que as notas de rodapé devem ter numeração contí nua do 
princípio ao fim do documento ou de parte do documento, não devendo optar-se por um 
recomeço da numeração em cada página. Em caso de texto mais curto, poderá abrir-se 
parênteses no texto e introduzir imediatamente a referência abreviada.

A referência bibliográfica abreviada é consti tuída por dois elementos: últi mo nome do autor 
(escrito em versaletes também conhecidos por small caps), vírgula e data. 

No caso de existi rem duas notas seguidas que remetam exatamente para a mesma 
referência, pode uti lizar-se a palavra “ibidem” para substi tuir o nome da obra e a palavra 
“idem” para substi tuir o nome do autor da obra. Note-se que não se deve uti lizar idem 
quando, embora se trate do mesmo autor, se refi ram obras diferentes.
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Referência abreviada dentro do texto

Por isso, há que ver, em primeiro lugar, se a convenção pela qual, 
convencionado o preço dum risco, se toma sobre si o infortúnio de outro, é lícita 
da maneira que se costuma prati car (SANTARÉM, 1552)

Referência abreviada no rodapé

1. SANTARÉM, PEDRO, Tratado de Seguros..., 1552.
2. IDEM, IBIDEM.

As notas de rodapé deverão concluir-se sempre com ponto final.

As listas bibliográficas deverão ser elaboradas segundo os modelos que se seguem.

Livro

APELIDO, Nome, Título do Livro, Local da publicação: Editora, data.

Exemplo:

SANTARÉM, Pedro, Tratado de Seguros, Edição Comemorati va do Primeiro 
Centenário da Supervisão de Seguros em Portugal, Lisboa: Insti tuto de Seguros 
de Portugal, 2007.

Arti go em revista 

APELIDO, Nome, “Título do arti go”, Título da Revista, vol. / n.º xxx, págs. xx-xx, 
Local da publicação: Editora, data.

Exemplo:
LAGES, Gisela, “Histórico das empresas de seguros estabelecidas em Portugal 
entre 1975 e 2011”, FÓRUM – Revista Semestral do Insti tuto de Seguros de 
Portugal, edição n.º 30, págs. 60-110, Lisboa: Insti tuto de Seguros de Portugal, 
2011.

Documento publicado originalmente on-line

APELIDO, Nome, Título do Documento, data. Acesso em: dia de mês de ano. 
Disponível em: URL.

Exemplo:
ALVES, Francisco, O Regime do Contrato de Seguro de Saúde no Direito Português, 
2009.
Acesso em: 20 de maio de 2011. Disponível em: htt p://www.isp.pt/winlib/cgi/
winlibimg.exe?key=&doc=18234&img=2838.



38

Sempre que houver mais de um autor, devem adotar-se os modelos que se seguem.

Até três autores

APELIDO, Nome; APELIDO, Nome; APELIDO; Nome, Título do Livro, Local da 
publicação: Editora, data.

Exemplo:
MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, Consti tuição Portuguesa Anotada, Coimbra 
Editora, 2007.

Mais de três autores

APELIDO, Nome; [et al.], Título do Livro, Local da publicação: Editora, data.

Exemplo:
MARTINEZ, Pedro [et al.], Lei do Contrato de Seguro Anotada, Coimbra: Edições 
Almedina, 2009.

Partes ou volumes de livros

APELIDO, Nome, Título da parte ou do volume: complemento do tí tulo, In Título do 
livro, vol. / n.º xxx, págs. xx-xx, Local da publicação: Editora, data.

Exemplo:
RIBEIRO, Eduarda, Capítulo II: Secção I, In Lei do Contrato de Seguro, págs. 71-78, 
Coimbra: Edições Almedina, 2009.

Citação de livro com coordenador, sem autores expressos

APELIDO, Nome (coord.), Título do Livro, Local da publicação: Editora, data.

Exemplo:
MIRANDA, Jorge, O Sistema Contratual Romano: de Roma ao Direito actual, 
Lisboa, Coimbra Editora, 2010.
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Orientações para a redação de textos insti tucionais

Considerando a identi dade e as responsabilidades do ISP, mas também o público a que 
se dirige e as necessidades de informação deste, o registo de linguagem que mais se lhe 
adequa poderia caraterizar-se sucintamente como cuidado, simples, depurado. O principal 
resultado do esforço de comunicação com uma linguagem assim caraterizada é, antes de 
mais, uma maior clareza e, portanto, uma comunicação mais eficaz.

 Textos cuidados

Um registo de linguagem cuidado carateriza-se pela seleção criteriosa do vocabulário e das 
estruturas sintáti cas, evitando os coloquialismos (expressões próprias do discurso oral) e 
as construções elípti cas (omissão de partes dedutí veis do contexto). Carateriza-se também 
por atender rigorosamente à correção gramati cal e à coerência do tratamento gráfico.



1Em 2009 verifi cou-se uma inversão 
da tendência decrescente2 ao nível3 
da taxa de sinistralidade de seguro 
directo do ramo Automóvel que 
se ti nha vindo a manifestar desde 
2002. Com efeito, esta agravou-se face 
a4 2008, em 3,5 pontos percentuais. 
Este comportamento5 deveu-
se, essencialmente, ao facto da6 
redução dos custos com sinistros não 
ter acompanhado a quebra, mais 
acentuada, da produção.

A evitar:

 incorreções gramati cais,

 coloquialismos,

 ordem da apresentação inversa 
à dos factos,

 vocabulário impropriamente 
usado.
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1A taxa de sinistralidade3 de 
seguro direto do ramo automóvel 
diminuiu2 progressivamente 
desde 2002. Em 2009, esta 
tendência foi interrompida, 
pois a referida taxa aumentou 
3,5 por cento relati vamente4 a 
2008. Este aumento5 deveu-se, 
essencialmente, ao facto de a6 
redução da produção ter sido 
maior que a redução dos custos 
com sinistros.

Explicações

1. Apresenta-se a evolução pela 
mesma ordem de ocorrência 
dos factos, o que facilita o 
entendimento, até por não obrigar 
o leitor a captar ligações entre o 
princípio e o fi m da frase (“inversão 
da tendência [...] que se ti nha vindo 
a manifestar).

2. Substi tuiu-se “verifi cou-se 
tendência decrescente” pelo verbo 
“diminuir” por ser mais preciso e 
claro.

3. “ao nível de”, neste contexto, pode 
considerar-se um coloquialismo 
ou força de expressão, pois não foi 
usado no senti do próprio e não é 
necessário.

4. “face a” é uma metáfora 
insufi ciente para transmiti r a ideia 
de comparação.

5. “comportamento” é um vocábulo 
usado impropriamente neste 
contexto.

6. A preposição “de” não pode 
contrair-se, quando introduz oração 
infi niti va.

Menos cuidado Mais cuidado

Em 2009 verificou-se uma inversão 
da tendência decrescente ao nível 
da taxa de sinistralidade de seguro 
directo do ramo Automóvel que se 
ti nha vindo a manifestar desde 2002. 
Com efeito, esta agravou-se face a 
2008, em 3,5 pontos percentuais6. 
Este comportamento7 deveu-se, 
essencialmente, ao facto da redução 
dos custos com sinistros não ter 
acompanhado a quebra, mais 
acentuada, da produção.

 A taxa de sinistralidade de seguro 
direto do ramo automóvel diminuiu 
progressivamente desde 2002. Em 
2009, esta tendência foi interrompida, 
pois a referida taxa aumentou 3,5 
por cento relati vamente a 2008. Este 
aumento deveu-se, essencialmente, 
ao facto de a redução da produção ter 
sido maior que a redução dos custos 
com sinistros.
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 Textos simples

Um registo de linguagem simples carateriza-se por preferir o vocabulário mais comum 
ao mais rebuscado; as estruturas mais simples às mais complexas; a ordem direta dos 
elementos na frase às inversões e antecipações; os períodos curtos aos longos e densos na 
acumulação de informação e no esforço de a manter relacionada. Carateriza-se também 
por preferir o vocabulário português aos estrangeirismos, quando a opção exista.



O presente Relatório, relati vo a 
20091, disponibiliza um conjunto de 
informação estatí sti ca e financeira 
relevante2, efectuando uma análise 
detalhada3 da evolução do sector 
numa perspecti va histórica4 e, 
sempre que possível, complementada 
com a identi ficação das tendências e 
desafios futuros5.

A evitar:
 frases demasiado longas,
 estrutura desnecessariamente 

complexa,
 redundâncias,
 imprecisões.



O presente Relatório disponibiliza um 
conjunto importante2 de informação 
estatí sti ca e fi nanceira sobre o 
exercício de 20091.

Explicações

1. A explicitação de um vocábulo 
elidido visa um maior rigor, 
já que da elisão resultava 
uma imprecisão semânti ca 
desaconselhável (o relatório diz 
respeito ao exercício, não ao ano 
em geral, o que, sendo óbvio 
para quem escreve, pode não 
sê-lo para quem lê). A colocação 
em fi nal de frase respeita o 
princípio da ordem direta dos 
elementos na frase, o qual visa a 
simplicidade e a clareza.

2. A sequência imediata de 
substanti vo e adjeti vo facilita 
o entendimento e favorece 
a clareza. A substi tuição do 
adjeti vo por um mais concreto 
visa o rigor.
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Aqui se apresenta uma análise3 da 
evolução4 do setor que, quando 
possível, é complementada com 
a identi ficação de tendências e 
desafios5 futuros.

Explicações

3. Eliminação do adjeti vo “detalhada” 
que pouco ou nada acrescenta ao 
substanti vo “análise”. 

4. Eliminação do segmento “numa 
perspeti va histórica”, por ser 
redundante relati vamente à ideia 
de “evolução”.

5. A eliminação do arti go “as” 
visa maior correção por serem 
tendências eventuais (“quando 
possível”) e por o arti go antes 
de “tendências” implicar o arti go 
antes de “desafios” (erradamente 
elidido), que se dispensou por 
serem também desafios eventuais 
(“quando possível”).

Menos simples Mais simples

O presente Relatório, relati vo a 
20091, disponibiliza um conjunto de 
informação estatí sti ca e fi nanceira 
relevante2, efectuando uma análise 
detalhada3 da evolução do sector 
numa perspecti va histórica4 e, sempre 
que possível, complementada com 
a identi fi cação das tendências e 
desafi os futuros5.

 O presente Relatório disponibiliza um 
conjunto importante de informação 
estatí sti ca e fi nanceira sobre o 
exercício de 2009. Aqui se apresenta 
uma análise da evolução do setor que, 
quando possível, é complementada 
com a identi fi cação de tendências e 
desafi os futuros.

 Textos depurados

Um registo de linguagem depurado carateriza-se pela cuidadosa eliminação de tudo o 
que não seja essencial à transmissão da informação; de todos os elementos linguísti cos ou 
esti lísti cos que possam chamar a atenção para a linguagem, desviando-a da informação a 
transmiti r. Uma linguagem depurada é uma linguagem transparente, isenta de infl exões ou 
forças de expressão que façam notar o meio de comunicação em detrimento da informação 
transmiti da.
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Os efeitos da crise na economia 
portuguesa foram senti dos com 
parti cular expressão através1 da 
queda acentuada da procura externa, 
no incremento da restriti vidade na 
concessão de crédito às famílias e 
empresas e no aumento dos níveis 
de incerteza2. 3O decréscimo do 
PIB fi cou sobretudo a dever-se ao 
comportamento desfavorável do 
consumo privado, marcado por 
uma quebra muito signifi cati va do 
consumo de bens duradouros4. Por 
outro lado,5 as medidas de estí mulo, 
em muitos casos concertadas com os 
restantes países da União Europeia6, 
ti veram repercussões positi vas nesta 
variável que, apesar de ter reduzido 
0,8%, superou as esti mati vas iniciais7.

A evitar:

 excesso de palavras,

 excesso de inversões da ordem 
direta, e de diversões,

 complexifi cações arti fi ciais de 
matéria simples.



Os efeitos da crise na economia 
portuguesa foram sobretudo os 
seguintes1: a diminuição acentuada 
da procura externa; as restrições 
crescentes na concessão de crédito a 
famílias e empresas; e o aumento do 
senti mento de incerteza2.

Explicações

1. Eliminou-se formulação errada 
e sem senti do (“efeitos senti dos 
através de”). Clarifi cou-se o que 
há em comum aos elementos 
fornecidos em lista (“efeitos”).

2. Eliminaram-se metáforas 
obscurecedoras (queda) e 
substi tuíram-se formulações 
mais desviantes por formulações 
mais comuns.



3A signifi cati va redução do consumo 
privado de bens duradouros4 
determinou, em grande medida, o 
decréscimo do PIB.

Explicações

3. Repôs-se a lógica dos 
acontecimentos (primeiro a 
causa e depois a consequência) 
na apresentação dos mesmos.

4. Eliminaram-se forças de 
expressão e repeti ções 
desnecessárias.
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Mesmo assim5, a redução do PIB 
em 0,8% foi menor do que se 
esperava, graças às medidas de 
estí mulo da economia7, tomadas 
muitas vezes em concertação 
com os restantes países da União 
Europeia6.

Explicações

5. Clarificou-se a ligação com a frase 
anterior.

6. Evitou-se a interrupção de ideia 
reorganizando a frase.

7. Clarifi cou-se e simplifi cou-se a 
explicação de um facto observado.

Menos depurado Mais depurado

Os efeitos da crise na economia 
portuguesa foram senti dos com 
parti cular expressão através1 da 
queda acentuada da procura externa, 
no incremento da restriti vidade na 
concessão de crédito às famílias e 
empresas e no aumento dos níveis 
de incerteza2. 3O decréscimo do 
PIB ficou sobretudo a dever-se ao 
comportamento desfavorável do 
consumo privado, marcado por 
uma quebra muito significati va do 
consumo de bens duradouros4. Por 
outro lado,5 as medidas de estí mulo, 
em muitos casos concertadas com os 
restantes países da União Europeia6, 
ti veram repercussões positi vas nesta 
variável que, apesar de ter reduzido 
0,8%, superou as esti mati vas iniciais7.

 Os efeitos da crise na economia 
portuguesa foram sobretudo os 
seguintes: a diminuição acentuada 
da procura externa; as restrições 
crescentes na concessão de crédito 
a famílias e empresas; e o aumento 
do senti mento de incerteza. A 
significati va redução do consumo 
privado de bens duradouros 
determinou, em grande medida, o 
decréscimo do PIB. Mesmo assim, a 
redução do PIB em 0,8% foi menor do 
que se esperava, graças às medidas 
de estí mulo da economia, tomadas 
muitas vezes em concertação com os 
restantes países da União Europeia.

 Regras para obter um registo de linguagem cuidado, correto e 
 depurado

 Repeti ções

Devem evitar-se as repeti ções

 que sejam desnecessárias e desagradáveis ao ouvido, podendo transmiti r a 
impressão de o autor ter vocabulário insuficiente;
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[...] são estruturas criadas pelas 
autarquias, no âmbito das suas 
competências de apoio ao 
consumidor, com o apoio da 
Direcção-Geral do Consumidor.

 [...] são estruturas criadas pelas 
autarquias, no âmbito das suas 
competências de esclarecimento 
do consumidor, com o apoio da 
Direção-Geral do Consumidor.

[...] mais do que uma interligação 
entre si.

 [...] mais do que uma interligação.

 de palavras que, embora sejam iguais, não tenham na frase a mesma função sintáti ca 
ou o mesmo referente;

Documento que contém as condições 
do contrato de seguro acordadas 
pelas partes e que incluem as 
condições gerais, especiais e 
parti culares.

 Documento que contém as condições 
do contrato de seguro acordadas 
pelas partes, incluindo as condições 
gerais, especiais e parti culares. 

 de palavras que se possam substi tuir por sinónimos sem dificultar o acesso ao 
senti do ou à relação que a frase estabelece. 

Mas deve preferir-se a repeti ção, sempre que ela tornar mais claro o senti do que se 
pretenda transmiti r.

 Extensão

O que pode ser dito com brevidade não deve alongar-se. Considere-se que a coincidência 
entre período e parágrafo é frequentemente indicadora de uma extensão excessiva.

Distribuição das reclamações por 
matéria objecto de reclamação.

 Distribuição das reclamações por 
objeto de reclamação.

O número de reclamações 
apresentadas directamente ao ISP 
mantém-se consideravelmente 
superior àquele que se verifica no 
que concerne a uti lização do livro de 
reclamações.

 O número de reclamações 
apresentadas diretamente ao ISP 
mantém-se consideravelmente 
superior ao de uti lizações do livro de 
reclamações.

Sempre que a extensão resultar em maior clareza, no entanto, não se opte pela brevidade. 
(Consultar o capítulo “Elisão”, p. 48.)
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 Sequência

Prefira-se a sequência direta dos elementos da frase.

Evite-se a interrupção de frases e ideias com orações intercalares, tanto quanto possível e 
conveniente.

A sequência das palavras deve evitar a anteposição e aproximar palavras unidas por 
infl uência mútua. Por exemplo: o adjeti vo que modifica um substanti vo deve estar junto 
a este e não afastado dele; um advérbio ou uma locução adverbial que modifica um verbo 
deve estar junto deste e não afastado dele.

[...] sendo de salientar a substi tuição 
da classificação uti lizada até à 
qualificação dos processos até Maio 
de 2010, mais generalista, por outra 
mais detalhada e que serve de base 
aos dados apresentados em seguida.

 [...] sendo de salientar a substi tuição 
da mais generalista classificação de 
qualificação dos processos, usada até 
maio de 2010.

Sobre as formas de efectuar esse 
controlo adoptadas, as respostas 
revelam [...] 

 Sobre as formas adotadas para 
efetuar este controlo, as respostas 
revelam [...] 

 Terminologia técnica

Considere-se o conhecimento do leitor-alvo e descodifique-se a terminologia técnica 
tanto quanto seja possível, remetendo para anexo, que poderá ser, consoante o ti po de 
documento, o rodapé, uma caixa, um glossário final.

Dependendo do ti po de documento, pondere-se a possibilidade de criar uma margem 
graficamente estabelecida, exclusivamente para explicações de terminologia técnica.

Quando o termo técnico for muito frequente, o que inviabilizará a remissão permanente 
para anexo, deve haver uma explicação, pelo menos aquando da primeira ocorrência.

 Propriedade vocabular

Pondere-se rigorosamente o senti do do vocabulário e evite-se a impropriedade vocabular 
que é geradora de confusão e imprecisões, portanto, de obscurecimento textual.
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No que se refere ao ti po de contacto 
efectuado, verifica-se que conti nua a 
prevalecer o telefónico.

 No que se refere ao meio do contacto 
efetuado, verifica-se que conti nua a 
prevalecer o telefónico.

O que aqui se refere é um fator claramente identi ficado: o meio de contacto. 

[...] que informações devem ser 
prestadas, ao longo do contrato, aos 
parti cipantes.

 [...] que informações devem ser 
prestadas, na vigência do contrato, 
aos parti cipantes.

 Pontuação

A pontuação atual é de natureza sintáti ca, o que significa que é imposta (por ex.: as orações 
subordinadas separam-se com vírgula das subordinantes) ou impedida (por ex.: não se 
separa com vírgula o sujeito do predicado, nem se separa com vírgula o predicado do 
complemento direto) por moti vos sintáti cos. 

A relação estreita entre pontuação e sintaxe dá à pontuação um grande poder clarificador, 
pelo que se recomenda o uso rigoroso da pontuação.

O segurador paga a indemnização em 
dinheiro se for possível ou demasiado 
caro reparar os bens.

 O segurador paga a indemnização em 
dinheiro, se for possível ou demasiado 
caro reparar os bens.

Interrupção por um período de 
tempo das obrigações de um 
segurador quanto a uma ou mais 
coberturas do contrato de seguro.

 Interrupção, por um período de 
tempo, das obrigações de um 
segurador quanto a uma ou mais 
coberturas do contrato de seguro.

Este impresso, sempre que possível, 
deve ser preenchido imediatamente 
no próprio local do acidente e 
assinado por ambas as partes.

 Este impresso, sempre que possível, 
deve ser preenchido imediatamente, 
no próprio local do acidente, e 
assinado por ambas as partes.
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 Elisão

A elisão (omissão de uma palavra ou conjunto de palavras) é uma possibilidade oferecida 
pela repeti ção próxima ou frequente. Deve evitar-se vigilantemente, quando se trata de 
elisões que podem gerar equívocos.

Montante que a empresa de seguros 
deve contabilizar e financiar 
adequadamente e ser suficiente 
para fazer face às responsabilidades 
resultantes dos contratos de seguros.

 Montante que a empresa de seguros 
deve contabilizar e financiar 
adequadamente e que deve 
ser suficiente para fazer face às 
responsabilidades resultantes dos 
contratos de seguros.

[...] discriminar a informação que 
será enviada aos parti cipantes e à 
comissão de acompanhamento e com 
que frequência.

 [...] discriminar a informação que 
será enviada aos parti cipantes e à 
comissão de acompanhamento e 
indicar a frequência de envio.

A elisão de partí culas gramati cais para evitar repeti ções desnecessárias tem de atender às 
imposições das regras de concordância e das regências. Entende-se por regência a relação 
de dependência entre duas palavras numa frase, na qual uma complementa a outra (ex.: 
“gostar de”, “informar de que”, “alheio a”, “propenso a” etc.).

No âmbito do compromisso de zelar 
pela actualização e enriquecimento 
do Portal do Consumidor.

 No âmbito do compromisso de 
zelar pela atualização e pelo 
enriquecimento do Portal do 
Consumidor.

O elemento elidido “pelo” (masculino) não é do mesmo género do elemento explicitado 
“pela” (feminino), não devendo portanto elidir-se.

Os bens mais raros e valiosos 
[...] devem ser especificamente 
identi ficados, se possível através 
de fotografias e descrição das suas 
característi cas e ser-lhes atribuído um 
valor por peça.

 Os bens mais raros e valiosos 
[...] devem ser especificamente 
identi ficados, se possível através 
de fotografias e descrição das 
suas caraterísti cas, e deve ser-lhes 
atribuído um valor por peça.

[...] inerentes a um mesmo ramo, 
modalidade ou operação.

 [...] inerentes a um mesmo ramo, 
a uma mesma modalidade ou 
operação.
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 Metáforas e forças de expressão

Embora sejam portadoras de ênfase, representam um risco de obscurecimento da 
expressão e de imprecisão; portanto, de equívoco. Devem, consequentemente, evitar-se 
substi tuindo-se por expressões comuns. 

[...] a circunstância de presidir à 
actuação do ISP o princípio de que a 
supervisão prudencial

 [...] a circunstância de orientar a 
atuação do ISP o princípio de que a 
supervisão prudencial

O Capítulo 8, introduzido no corrente 
ano, espelha o reconhecimento [...] 

 No Capítulo 8, introduzido no 
corrente ano, dá-se conta do 
reconhecimento [...] 

 Estrangeirismos

Os estrangeirismos devem evitar-se, preferindo-se, sempre que existam, formas portuguesas 
de expressão. Quando sejam inevitáveis ou recomendáveis, no entanto, devem escrever-se 
corretamente e disti nguir-se com itálico. 

acções inspecti vas onsite e off site  ações inspeti vas on-site e off -site
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Questões de estrutura

A organização dos textos depende em grande medida do desti natário e do objeti vo que 
tenham. Em geral, no entanto, devem ter-se em conta as regras que se seguem.

 Discurso argumentati vo

Os textos corporati vos são, em geral, discursos argumentati vos. Na construção dos textos 
devem, portanto, considerar-se os princípios que se seguem.

 As caraterísti cas do desti natário devem ser pormenorizadamente consideradas, de 
modo a que o discurso argumentati vo seja orientado para ele, quer na seleção da 
estratégia, quer na seleção de argumentos.

 Considerando que a atenção e o tempo do desti natário são reduzidos, deve 
eliminar-se tudo o que for supérfl uo e dar prioridade a tudo o que for mais importante.

 Com as devidas adaptações, a ordem de um discurso argumentati vo deve ser a 
seguinte: 

1. exórdio (parte do texto desti nado a captar a atenção e o interesse do desti natário); 

2. narração (desti nado a recordar os factos mais importantes pela ordem mais 
conveniente); 

3. proposição (desti nada a deixar enunciado o objeti vo do discurso ou a posição de 
quem o assine); 

4. argumentação (seleção de argumentos, por uma ordem que tenha em 
consideração a importância maior do princípio e do fim); 

5. conclusão (resumo dos argumentos mais fortes ou destaque das falhas da posição 
contrária, ou outra forma de concluir que se adeque). 

Devem, ainda, ter-se em conta as seguintes recomendações:

 explicitem-se concordância e elogio, sempre que haja verdadeiras razões para o 
fazer, pois ajuda a encontrar plataformas de entendimento;

 expressem-se direta ou indiretamente todos os elementos que permitam estabelecer 
a credibilidade de quem assina o discurso, mas evite-se cuidadosamente toda a 
expressão de autoelogio que possa ser percecionado como presunção;

 evite-se qualquer demonstração de parcialidade prévia;

 preveja-se a contra-argumentação e dê-se-lhe previamente resposta, aquando da 
argumentação;

 manifeste-se sempre total convicção e total compreensão da posição contrária.
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 Ordem

Seja em contexto reduzido ou em contexto alargado (numa frase ou num macrotexto), é 
fundamental ponderar a ordem que se dá aos elementos: da causa para efeito, do mais 
anti go para o mais recente, do menor para o maior etc. A possibilidade que se deve preferir 
é, no entanto: do mais importante para o menos importante. Independentemente da lógica 
que se considere mais adequada, ela deve adotar-se com duas preocupações: coerência 
(sempre a mesma nas mesmas circunstâncias) e visibilidade (a perceção deve ser imediata).

As inversões lógicas (do efeito para a causa, do mais recente para o mais anti go; do maior 
para o menor) podem ser convenientes, mas devem ser coerentes e conduzidas por fatores 
de conveniência.

 Títulos

A hierarquização de tí tulos não deve exceder (salvo casos excecionais) os três níveis de 
tí tulos internos. O negrito servirá em cada parte e subparte para os destaques que se 
imponham.

Cada nível de tí tulo deve receber uma formatação própria, conforme exemplificado na 
página 54.

 Correspondência

No primeiro cabeçalho de quaisquer cartas, deve constar, na primeira linha, a fórmula de 
tratamento que se aplique; na segunda linha, o nome do desti natário; na terceira linha, o 
nome da insti tuição a que o desti natário se encontre ligado; na quarta linha e seguintes, a 
morada. 

No segundo cabeçalho, devem colocar-se as referências documentais internas e respeti vas 
datas, conforme os modelos que a seguir se apresentam. 

O vocati vo da carta deve separar-se com duas linhas de intervalo da linha desti nada ao 
assunto e com uma linha de intervalo do corpo do texto.

Após o corpo do texto e com uma linha de intervalo, deve introduzir-se a fórmula de 
despedida que, precedendo a assinatura, deverá concluir-se com vírgula. Após espaço 
conveniente para uma assinatura manuscrita, deverá escrever-se o nome da pessoa que 
assina, seguido do cargo que desempenha.
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AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Exmo.

M. I.

Alame D. º XX 1.º
100-125 Lisboa

Ref. 1478/DCC/2011 20 e 2011

–

Exmo.

ese et to ommos
a s c es illam sae et o et i e io

tem ea co il t et e e. E i
i eat .

U t s t. Axim exce am ea sam volest
em s m maxim m

m e v ta ecab c
ese e alis is et vol o

vo t ima

Dae e e is em ab es
tem face e imi

s alia X a et te s et
illam as ea vol is

veles volo a et
sa

Com os me s

Di o o e Rel ões com os s

Margem esquerda

25 mm

Margem direita

25 mm

Texto

“calibri” corpo 12

Entrelinhamento 

15 pt

Espaço entre 

parágrafos

18 pt

Referência / data

“calibri” corpo 12

Espaço 

entre “blocos”

1 parágrafo

de texto

Assunto

“calibri” corpo 12
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Exma. Se
D a. Cl a Azeve

S. A.
Av. Lib e º XX 2.º
1000-000 Lisboa

a f. a a f. o oc. ex e

325/AC 02-06-2011 INT-DCC/2011/1234 DCC_F/1234/RF 20-06-2011

–

Exma. Se

Nam s m lam tem b is
is itat i

Utem si vol s m et be atae beat le
c it e i s m e si tem itae

a s as m volo b asit
tate im sa

alita ea at volo ios
ae m face at o e cto tem m

m met m se
em e e s tet e et

ex et as t as m e
maximol tatem eosam este em as i s

e lo est velic to blam es et e volla volest m
v ta s m faccab t et est m e at a

. 1 / 4

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Margem esquerda

25 mm

Margem direita

25 mm

Texto

“Calibri” corpo 12

Entrelinhamento 

15 pt

Espaço entre 

parágrafos

18 pt

Referências

“Calibri” corpo 9

Assunto

“Calibri” corpo 12

Espaço 

entre “blocos”

1 parágrafo

de texto

Caso a carta tenha mais de uma página, todas deverão ser numeradas, no canto inferior 
direito.
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 Normas gráficas para edição de macrotextos

1

5. Os Fundos de Pensões

5.1. Mercado de fundos de pensões

5.1.1. Breve descrição

v ta em
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l em.
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v m c ae. Ut si et ex ex essi e

5.1.2. Evolução
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sitas sit e mi Ut eve et vel

Natem est e v ta ec mos i i eat
v m c sae. Ut si ex ex e si
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ime se e volo o

1 Vol s labo m i ae t s

Título nível 1

corpo 14 bold

Título nível 2

corpo 13 bold

Título nível 3

corpo 12 bold

Margem interior

25 mm

Cabeçalho

20 mm

Margem exterior

25 mm

Notas

Corpo 8 pt

Texto “calibri”

corpo 12

Entrelinhamento 

14 pt

Espaço entre 

parágrafos

18 pt

Rodapé

20 mm

Os títulos poderão ter três cores:

 

Preto
Vermelho: 255

Verde: 255

Azul: 255

Azul
Vermelho: 51

Verde: 88

Azul: 134

Castanho
Vermelho: 131

Verde: 7

Azul: 11

Caso o documento seja para posterior encadernação, as margens devem ser assimétricas. 
A margem esquerda da página ímpar e a margem direita da página par devem ser de 3,5 cm.
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 Normas gráficas para edição de quadros e gráficos — I

 · sem linha
 · sem preenchimento

Texto
 · corpo 8 pt

 · cor preto
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 Normas gráficas para edição de quadros e gráficos — II

 · sem linha
 · sem preenchimento

Texto
 · corpo 8 pt

 · cor preto

Linhas de grelha
 · largura 0,25 pt
 · cor preto 

Eixos
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 · cor preto
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 · limite sem linha
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Legenda
 · corpo 8 pt
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 Normas gráficas para edição de quadros e gráficos — III

RUBRICAS

DÉBITO CRÉDITO

 Resultados transitados 10 136 388,95 1 459 127,38 0,00 8 677 261,57

 Resultado líquido do exercício (1 459 127,38) 1 306 185,15 1 459 127,38 (1 306 185,15)

TOTAL 8 677 261,57 2 765 312,53 1 459 127 7 371 076,42

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIOSALDO INICIAL 
Credor / (Devedor)

SALDO FINAL   
Credor / (Devedor)

Quadro 1 - Principais indicadores económicos
2007

PIB 1,9 0,0
     Consumo privado 1,5 1,4
     Consumo público -0,1 0,2
     FBCF 3,2 -0,8
     Procura interna 1,7 1,0

        Exportações 7,7 0,6
     Importações 6,1 2,4

Contributo para a variação do PIB (p.p.)
     Procura interna 1,8 1,1
     Exportações líquidas 0,0 -0,8

Balança corrente + balança de capital (% do PIB) -8,2 -9,0

IHPC 2,4 2,7

RUBRICAS

DÉBITO CRÉDITO Resultados transitados 10 136 388,95 1 459 127,38 0,00 8 677 261,57

 Resultado líquido do exercício (1 459 127,38) 1 306 185,15 1 459 127,38 (1 306 185,15)

TOTAL 8 677 261,57 2 765 312,53 1 459 127 7 371 076,42

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIOSALDO INICIAL 
Credor / (Devedor)

SALDO FINAL   
Credor / (Devedor)

Texto
 · corpo 9 pt

 · cor preto 

Legenda
 · corpo 8 pt

 · cor preto 

Quadro 1 - Principais indicadores económicos
2007 2008 (estimativa)

PIB 1,9 0,0
     Consumo privado 1,5 1,4
     Consumo público -0,1 0,2
     FBCF 3,2 -0,8
     Procura interna 1,7 1,0

        Exportações 7,7 0,6
     Importações 6,1 2,4

Contributo para a variação do PIB (p.p.)
Procura interna 1,8 1,1

     Exportações líquidas 0,0 -0,8

Balança corrente + balança de capital (% do PIB) -8,2 -9,0

IHPC 2,4 2,7
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 Normas gráficas para apresentações em Power Point

As empresas de seguros estão obrigadas a tuir
uma função autónoma responsável pela gestão das
reclamações.

A gestão das reclamações deve ser imparcial e não
pode acarretar nenhum custo ou encargo para o
reclamante.

As empresas de seguros devem responder aos
reclamantes de forma completa e fundamentada.

2
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Espaço entre 

parágrafos

30 pt

Redistribuição do risco antes do seguro
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– Corretor de seguros (1578)

1
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parágrafos

24 pt
Os textos poderão ter três cores:
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Castanho
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Verde: 7

Azul: 11
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Anexos
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Léxico
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Léxico do Insti tuto de Seguros de Portugal

Singular Plural

agente coleti vo agentes coleti vos

agente individual agentes individuais

agente singular agentes singulares

apólice de seguros apólices de seguros

apólice uniforme apólices uniformes

apólice-ti po apólices-ti po

ata adicional atas adicionais

atuariado atuariados

atuário atuários

atuário responsável atuários responsáveis

autoridade de supervisão e regulação autoridades de supervisão e regulação

capital seguro capitais seguros

carteira de ati vos carteiras de ati vos

centro de arbitragem centros de arbitragem

certi ficado de seguro certi ficados de seguros

condição especial condições especiais

condição geral condições gerais

condição parti cular condições parti culares

contraordenação contraordenações

contrato de seguro contratos de seguro

controlo interno controlos internos

corretor de seguros corretores de seguros

cosseguro cosseguros

decreto-lei decretos-leis

empresa de resseguros empresas de resseguros

empresa de seguros empresas de seguros

enti dade gestora enti dades gestoras

função atuarial funções atuariais 

função-chave funções-chave
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Singular Plural

fundo de pensões fundos de pensões

fundo de pensões aberto fundos de pensões abertos

fundo de pensões fechado fundos de pensões fechados

fundo de pensões PPA fundos de pensões PPA

fundo de pensões PPR fundos de pensões PPR

fundo de pensões profissionais fundos de pensões profissionais

gestão de ati vo gestão de ati vos

gestão de fundo de pensões gestão de fundos de pensões

gestão de risco gestão de riscos

margem de solvência margens de solvência

mediador de resseguros mediadores de resseguros

mediador de seguros mediadores de seguros

mediador de seguros ligado mediadores de seguros ligados

membro não-executi vo membros não-executi vos

norma regulamentar normas regulamentares

pensão complementar de reforma pensões complementares de reforma

planeamento e controlo planeamentos e controlos

plano de pensões planos de pensões

plano de pensões de benefí cio definido planos de pensões de benefí cio definido

plano de pensões de contribuição definida planos de pensões de contribuição definida

plano poupança-reforma planos poupança-reforma

plano poupança-educação planos poupança-educação

proposta de seguro propostas de seguro

provedor do cliente provedores do cliente

regime de solvência regimes de solvência

regra prudencial regras prudenciais

regulação comportamental
supervisão comportamental

regulação e supervisão comportamentais

regulação prudencial
supervisão prudencial

regulação e supervisão prudenciais

responsabilidade contraordenacional responsabilidades contraordenacionais
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Singular Plural

risco climatérico riscos climatéricos

risco de crédito riscos de crédito

risco de catástrofe riscos de catástrofe

risco de exploração riscos de exploração

risco financeiro riscos financeiros

risco operacional riscos operacionais

seguro de acidentes de trabalho seguros de acidentes de trabalho

seguro de acidentes pessoais seguros de acidentes pessoais

seguro de danos próprios seguros de danos próprios

seguro de incêndio e elementos da natureza seguros de incêndio e elementos da natureza

seguro de roubo seguros de roubo

seguro de assistência seguros de assistência

seguro automóvel seguros automóvel

seguro de crédito seguros de crédito

seguro de frota seguros de frota

seguro de grupo seguros de grupo

seguro de habitação seguros de habitação

seguro de proteção jurídica seguros de proteção jurídica

seguro de responsabilidade civil seguros de responsabilidade civil

seguro de saúde seguros de saúde

seguro de vida seguros de vida

seguro de vida temporário seguros de vida temporários

setor segurador e dos fundos de pensões  

sinistro automóvel sinistros automóveis

síti o na  internet síti os na internet

sobreprémio sobreprémios

sobresseguro sobresseguros

sociedade gestora de fundos de pensões sociedades gestoras de fundos de pensões

tomador de seguro tomadores de seguros

tomador do seguro
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Vocabulário com / sem hífen
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Vocabulário com / sem hífen

Singular Plural

apólice-ti po apólices-ti po

autoalimentada autoalimentadas

autoavaliação autoavaliações

casa-mãe casas-mãe

cliente-mistério clientes-mistério

contraordenação contraordenações

cosseguro cosseguros

decreto-lei decretos-leis

diretor-geral diretores-gerais

económico-financeiro económico-financeiros

económico-social económico-sociais

edifí cio-sede edifí cios-sede

e-mail (correio eletrónico)
mensagem de e-mail

e-mails (correios eletrónicos)
mensagens de e-mail

ex-parti cipante ex-parti cipantes

extracomunitário extracomunitários

função-chave funções-chave

infraestrutura infraestruturas

macro-objeti vo macro-objeti vos

mais-valia mais-valias

mão de obra mãos de obra

matéria-prima matérias-primas

menos-valia menos-valias

não-transacionável não-transacionáveis

palavra-passe palavras-passe

pós-encerramento pós-encerramentos

pós-graduação pós-graduações
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Singular Plural

pré-contratual pré-contratuais

pré-pedido pré-pedidos

pré-reforma pré-reformas

pré-requisito pré-requisitos

pró-cíclico pró-cíclicos

quota-parte quotas-partes

resseguro resseguros

socioeconómico socioeconómicos

subseguro subseguros

subtotal subtotais

técnico-jurídica técnico-jurídicas

vice-governador vice-governadores

vice-presidente vice-presidentes
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Referência a insti tuições

Sigla / 
acrónimo

Insti tuição

ANACS Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

APCER Associação Portuguesa de Certi ficação 

APFIPP Associação Portuguesa de Fundos de Investi mento, Pensões e Patrimónios 

APROSE Associação Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros

APS Associação Portuguesa de Seguradores

ASEL Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 

ASSAL Associação de Supervisores de Seguros da América Lati na 

BCE Banco Central Europeu 

BdP Banco de Portugal 

BEI Banco Europeu de Investi mento 

CIAC Centro de Informação Autárquico ao Consumidor

CIMPAS Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros

CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

CNSA Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria

CNSF Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

CPRS Controlo de Prazos de Regularização de Sinistros

DAAA Declaração Amigável de Acidente Automóvel

DECO Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

DGC Direção-Geral do Consumidor
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Sigla / 
acrónimo

Insti tuição

DR Diário da República 

EBA
Autoridade Bancária Europeia

European Banking Authority

ECOFiN Economic and Financial Committ ee

EEE Espaço Económico Europeu 

EFCC European Financial Conglomerates Committ ee

EFRAG European Financial Reporti ng Advisory Group

EGFP Enti dade Gestora de Fundos de Pensões

EIOPA

Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma

European Insurance and Occupati onal Pensions Authority  

ESA European Supervisory Authority

ESFS European System of Financial Supervisors

ESMA
Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

European Securiti es and Markets Authority

ESRB European Systemic Risk Board

EUROSTAT Stati sti cal office of the European Union 

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho 

FED Fundo Europeu de Desenvolvimento 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEI Fundo Europeu de Investi mento 

FENACOOP Federação Nacional das Cooperati vas de Consumidores 

FGA Fundo de Garanti a Automóvel 
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Sigla / 
acrónimo

Insti tuição

FMI Fundo Monetário Internacional 

FSAP Financial Sector Assessment Program

FSC Financial Services Committ ee

FSE Fundo Social Europeu 

GPCV Gabinete Português de Carta Verde 

GRAL Gabinete para a Resolução Alternati va de Lití gios

IAIS Internati onal Associati on of Insurance Supervisors 

IAS Internati onal Accounti ng Standards

IASB Internati onal Accounti ng Standards Board

IFRS Internati onal Finance Reporti ng Standards

INE Insti tuto Nacional de Estatí sti ca 

ISP Insti tuto de Seguros de Portugal 

IWCFC Interim Working Committ ee on Financial Conglomerates

JOUE Jornal Oficial da União Europeia

NATO
Organização do Tratado do Atlânti co Norte

North Atlanti c Treaty Organizati on 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OROC Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

PE Parlamento Europeu 

ROC Revisores oficiais de contas

SEFiN
Associação Portuguesa dos Uti lizadores e Consumidores de Serviços e Produtos 

Financeiros

UE União Europeia 
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Glossário

Acidente de trabalho

Acidente que se verifique no local e durante o tempo de 

trabalho, no trajeto de ida para o local de trabalho ou de 

regresso dele, ou noutros locais diretamente relacionados 

com o contrato de trabalho e do qual resulte lesão 

corporal, perturbação funcional ou doença conducente 

a redução da capacidade de trabalho ou de ganho, ou 

conducente a morte.

Adesão coleti va

Relação contratual entre um ou vários associados e 

um fundo de pensões aberto, concreti zada através da 

subscrição de unidades de parti cipação do fundo de 

pensões.

Adesão individual

Relação contratual entre um contribuinte e um fundo de 

pensões aberto, concreti zada através da subscrição de 

unidades de parti cipação do fundo de pensões.

Agente de seguros

Categoria de mediador de seguros, em que a pessoa 

exerce a ati vidade de mediação de seguros em nome 

e por conta de uma ou mais empresas de seguros ou 

de outro mediador de seguros, nos termos do ou dos 

contratos que celebre com essas enti dades.

Apólice de seguro

Documento que contém as condições do contrato de 

seguro acordadas entre as partes, incluindo as condições 

gerais, especiais e parti culares.

Apólice uniforme

Conjunto de cláusulas contratuais aprovadas pelo 

Insti tuto de Seguros de Portugal para determinados 

seguros obrigatórios, que devem ser respeitadas pelos 

seguradores na cobertura dos riscos em causa.

Arbitragem

Modalidade de resolução extrajudicial de lití gios em que 

um terceiro intervém de forma imparcial em relação ao 

confl ito e impõe uma solução com a mesma força de 

uma sentença proferida num tribunal judicial de primeira 

instância. 

Associado
Enti dade cujos planos de pensões ou de benefí cios de 

saúde são financiados por um fundo de pensões.
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Ata adicional
Documento que contém as alterações efetuadas às 

condições de um contrato de seguro já existente.

Ati vos

Conjunto de bens e direitos (ações, obrigações, depósitos 

bancários, terrenos, edifí cios etc.) que podem fazer parte 

do património de uma empresa de seguros ou de um 

fundo de pensões. 

Atuário

Técnico especializado na aplicação de cálculos estatí sti cos 

e matemáti cos a operações financeiras, no domínio dos 

seguros e fundos de pensões.

Atuário responsável

Atuário certi ficado pelo Insti tuto de Seguros de Portugal, 

que assume a responsabilidade pela certi ficação de 

determinados elementos de natureza financeira e 

prudencial, no âmbito da ati vidade seguradora e dos 

fundos de pensões.

Avaliação atuarial

Estudo efetuado por um especialista na aplicação de 

metodologias atuariais, com o objeti vo de determinar 

as responsabilidades associadas a seguros ou planos de 

pensões.

Aviso de pagamento de prémio

Comunicação escrita, enviada pelo segurador ao tomador 

do seguro, para informar sobre o valor do prémio do 

seguro, bem como sobre a data-limite e a forma do 

pagamento.

Beneficiário de um contrato de 

seguro

Pessoa ou enti dade com direito às prestações previstas 

no contrato de seguro.

Beneficiário de um fundo de 

pensões 

Pessoa com direito às prestações previstas no plano de 

pensões ou no plano de benefí cios de saúde.

Benefí cios

Pensões ou capitais estabelecidos no plano de pensões, 

ou despesas de saúde previstas no plano de benefí cios de 

saúde a que os beneficiários têm direito.

Bonificação ou bónus

Diminuição do prémio aquando da renovação do contrato 

de seguro, de acordo com as condições estabelecidas 

na apólice (por exemplo, não terem ocorrido sinistros 

durante a vigência da apólice anterior).
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Capital garanti do

Valor, nunca inferior ao do capital inicialmente investi do, 

que tem de ser reembolsado pelo segurador no prazo 

acordado.

Capital seguro

Valor máximo que o segurador paga em caso de sinistro, 

mesmo que o prejuízo seja superior. Este valor é, 

normalmente, definido nas condições parti culares da 

apólice.

Capital variável

Capital seguro no âmbito de um contrato de seguro 

ligado a fundos de investi mento. O valor deste capital 

varia de acordo com o valor do fundo ou dos fundos a 

que o seguro está ligado.

Carteira de investi mento
Conjunto de ati vos deti dos por uma empresa de seguros 

ou fundo de pensões.

Carteira de seguros

Conjunto de contratos de seguro em relação aos quais 

o mediador de seguros exerce a ati vidade de mediação, 

que lhe atribui direitos e deveres para com seguradores e 

tomadores de seguros.

Certi ficado de seguro

Documento que confirma a validade de um contrato de 

seguro. Pode ser entregue pelo segurador ou por um 

mediador de seguros. A Carta Verde, por exemplo, é um 

certi ficado específico do seguro automóvel.

Cobertura complementar

Coberturas de danos corporais garanti das em 

conjunto com a cobertura principal num seguro de 

vida, nomeadamente a incapacidade para o trabalho 

profissional, a morte por acidente ou a invalidez em 

consequência de acidente ou doença, ou outros que 

possam afetar a vida humana.

Cobertura de danos próprios 

(automóvel)

Coberturas facultati vas que podem ser acrescidas às do 

seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, 

nomeadamente no que diz respeito a danos sofridos 

pelos veículos seguros. As coberturas mais comuns são as 

seguintes: choque, colisão e capotamento, incêndio, raio 

ou explosão e furto ou roubo.
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Cobertura de roubo

Cobertura existente em alguns contratos, através da 

qual o segurador garante a indemnização do valor dos 

prejuízos que resultem de um roubo ou de uma tentati va 

de roubo.

Cobertura ou garanti a
Conjunto de situações cuja verificação determina a 

prestação do segurador ao abrigo do contrato.

Coima
Sanção pecuniária aplicada em caso de infração (um ato 

ou uma omissão que não respeite a lei).

Comissão de depósito
Remuneração da enti dade depositária pela prestação de 

serviços.

Comissão de gestão
Remuneração da enti dade gestora pelos serviços de 

gestão do fundo.

Comissão de mediação
Remuneração do mediador de seguros pela ati vidade de 

mediação.

Comissão de reembolso
Montante devido pelo parti cipante, quando solicita o 

reembolso dos valores investi dos no fundo.

Comissão de subscrição
Montante devido pelo associado ou contribuinte, quando 

entrega uma contribuição para o fundo.

Comissão de transferência

Montante devido pelo parti cipante, quando solicita a 

transferência de valores de um fundo para outro fundo 

ou para outra enti dade gestora.

Conciliação

Modalidade extrajudicial de resolução de lití gios, em que 

um terceiro imparcial em relação ao confl ito conduz a 

negociação entre as partes, esti mulando uma ou várias 

soluções para o confl ito e propondo plataformas de 

entendimento comum que possibilitem o acordo entre 

as partes.

Condições especiais

Disposições que completam ou especificam as condições 

gerais, sendo de aplicação generalizada a determinados 

contratos do mesmo ti po.
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Condições gerais

Disposições contratuais, geralmente pré-elaboradas, 

que definem o enquadramento e os princípios gerais do 

contrato, e que se aplicam a todos os contratos relati vos 

ao mesmo ramo, à mesma modalidade ou à mesma 

operação.

Condições parti culares

Cláusulas acrescentadas às condições gerais e especiais 

de um contrato, para o adaptar a um caso específico, que 

determinam, nomeadamente, o risco coberto, a duração 

e o início do contrato, o capital seguro, o prémio, o 

tomador do seguro, o segurado e o beneficiário.

Contraordenação
Infração (um ato ou uma omissão que não respeite a lei) 

punida por lei com coima, ou seja, com sanção pecuniária.

Contrato de seguro

Contrato através do qual o segurador assume a cobertura 

de determinados riscos, comprometendo-se a sati sfazer 

as indemnizações ou a pagar o capital seguro em caso 

de ocorrência do sinistro, nos termos acordados. Em 

contraparti da, o tomador do seguro obriga-se a pagar o 

prémio correspondente.

Contribuições
Valores pagos ao fundo para financiamento de um plano 

de pensões ou de um plano de benefí cios de saúde.

Contribuinte
Pessoa que contribui para o fundo de pensões ou enti dade 

que contribui em nome e a favor do parti cipante.

Corretor de seguros

Categoria de mediador de seguros, em que a pessoa 

exerce a ati vidade de mediação de seguros de forma 

independente face às empresas de seguros, baseando 

a sua ati vidade numa análise imparcial de um número 

suficiente de contratos de seguro disponíveis no mercado 

que lhe permita aconselhar o cliente tendo em conta as 

necessidades específicas deste.

Cossegurador Segurador que parti cipa num cosseguro.

Cosseguro

Operação pela qual diversos seguradores cobrem, de 

forma conjunta, um risco através de um contrato de 

seguro único, com as mesmas garanti as, com idênti co 

período de duração e com um prémio global.
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Dano

Prejuízo sofrido por alguém. O dano pode resultar da 

perda, destruição ou avaria de bens ou de lesão que afete 

a saúde fí sica ou mental de uma pessoa. 

Dano corporal
Dano relati vo à vida, à saúde ou à integridade fí sica de 

uma pessoa.

Dano material
Prejuízo causado a coisas, bens materiais, créditos e 

quaisquer outros direitos patrimoniais.

Declaração amigável de acidente 

automóvel (DAAA)

Impresso que se preenche em caso de acidente automóvel, 

onde devem constar as informações indispensáveis 

para se parti cipar o acidente e para que os seguradores 

possam regularizar o sinistro.  Sempre que possível, este 

impresso deve ser preenchido imediatamente, no local do 

acidente, e assinado por ambas as partes. É um elemento 

indispensável à aplicação do sistema de indemnização 

direta ao segurado (IDS).

Depositário

Insti tuição de crédito ou empresa de investi mento na 

qual se encontram depositados os tí tulos e os outros 

documentos representati vos dos valores mobiliários 

(ações, obrigações, unidades de parti cipação em fundos 

de investi mento etc.) deti dos pelo fundo de pensões.

Doença preexistente
Doença que já existi a na data em que o seguro foi 

celebrado.

Empresa de seguros
Enti dade legalmente autorizada a exercer a ati vidade 

seguradora e que é parte no contrato de seguro.

Encargos de fracionamento
Valor que acresce ao prémio, caso o tomador do seguro 

opte por pagá-lo em prestações. 

Enti dade gestora

Enti dade que gere o fundo de pensões. Pode ser uma 

sociedade consti tuída exclusivamente para este fim 

(sociedade gestora de fundos de pensões) ou um 

segurador do ramo Vida. 

Estorno de prémio

Devolução ao tomador do seguro de uma parte do prémio 

já pago, nomeadamente se a cessação do contrato de 

seguro for antecipada.
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Exclusão

Cláusula de um contrato de seguro, na qual se estabelece 

a delimitação negati va do âmbito da cobertura, isto é, 

aquilo que o seguro não cobre.

Fracionamento do prémio

Opção de pagamento disponibilizada pelo segurador ao 

tomador do seguro, que consiste em dividir o valor do 

prémio em prestações.

Franquia
Montante que fica a cargo do tomador do seguro ou 

segurado em caso de ocorrência de sinistro.

Fundo de investi mento
Património autónomo que tem como fim o investi mento 

coleti vo de capitais obti dos junto do público. 

Fundo de pensões 
Património autónomo que financia um ou mais planos de 

pensões ou de benefí cios de saúde.

Fundo de pensões aberto

Fundo de pensões em que a adesão depende unicamente 

de aceitação pela enti dade gestora, não sendo necessário 

nenhum vínculo entre os diferentes aderentes. A adesão 

pode ser individual ou coleti va.

Fundo de pensões fechado

Fundo de pensões que diz respeito a apenas um associado 

ou vários associados, no caso de existi r um vínculo 

empresarial, associati vo, profissional ou social entre eles, 

e for necessário o seu acordo para a entrada de novos 

associados.

Fundos de investi mento 

imobiliário

Fundos cujas aplicações são efetuadas em bens imóveis 

(terrenos e edifí cios).

Fundos de investi mento 

mobiliário

Fundos cujas aplicações são efetuadas em valores 

mobiliários (ações, obrigações, tí tulos de parti cipação 

etc.)

Gabinete Português de Carta 

Verde

Associação que, mediante uma convenção com gabinetes 

da mesma natureza de outros países, tem entre os 

principais objeti vos o de assegurar os legíti mos direitos 

das víti mas de acidentes de viação ocorridos em Portugal, 

que sejam da responsabilidade de seguradores de outros 

países.

Gestão de reclamações
Função de que todas as empresas de seguros devem 

dispor para tratamento das reclamações apresentadas.
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Indemnização

Prestação devida pelo segurador para reparar um 

dano resultante de uma situação coberta pela apólice. 

A indemnização pode consisti r na reparação de um 

bem (por exemplo, o arranjo de um automóvel), na 

substi tuição de um bem por outro ou no pagamento 

em dinheiro do valor do bem, no pagamento do valor 

definido no contrato (por exemplo, um valor por cada dia 

em que não foi possível usar o automóvel), no pagamento 

de uma renda ou pensão.

Indemnização de clientela

Compensação devida pelo segurador ao mediador de 

seguros, em virtude da cessação de contrato de mediação 

por iniciati va do segurador sem justa causa ou por 

iniciati va do mediador com justa causa, sem que tenha 

existi do a cedência da sua posição contratual com acordo 

do segurador, e desde que o mediador de seguros tenha 

angariado novos clientes para a empresa de seguros ou 

aumentado substancialmente o volume de negócios com 

clientela já existente e a empresa de seguros venha a 

beneficiar, após a cessação do contrato, da ati vidade por 

si desenvolvida.

Indemnização direta ao segurado 

(IDS)

Acordo celebrado entre a maioria dos seguradores do 

mercado português, que permite ao tomador do seguro, 

no âmbito do seguro automóvel, resolver o sinistro junto 

do respeti vo segurador. O segurador pagará diretamente 

ao respeti vo segurado o valor dos prejuízos. Evita-se, 

assim, que este tenha de contactar o segurador do terceiro 

responsável. O acordo aplica-se a acidentes ocorridos em 

Portugal, que envolvam apenas dois veículos com seguro 

válido, e donde resultem unicamente danos materiais 

inferiores ao montante determinado. É ainda necessário 

que a declaração amigável de acidente automóvel (DAAA) 

se encontre devidamente preenchida e assinada por 

ambos os condutores.

Informação pré-contratual
As informações a prestar ao tomador de seguros, antes 

de este se vincular.

Início do contrato
Data em que um contrato de seguro começa a produzir 

efeitos.



82

Instrumento de captação 

de aforro estruturado (ICAE)

Conjunto de produtos financeiros cuja rendibilidade 

depende da evolução do valor de outros instrumentos 

financeiros. O risco de investi mento é assumido, total ou 

parcialmente, pelo investi dor.

Instrumento financeiro

Título ou contrato que estabelece direitos e obrigações de 

natureza financeira. Inclui valores mobiliários, tais como 

ações, obrigações e unidades de parti cipação em fundos 

de investi mento e instrumentos do mercado monetário, 

tais como certi ficados de depósito e papel comercial.

Justa causa
Razão aceitável, à luz das regras legais e contratuais do 

caso em concreto.

Livre resolução
Forma de resolver um contrato de seguro sem necessitar 

de invocar um moti vo.

Mediação

Modalidade extrajudicial de resolução de lití gios, de 

caráter informal, em que as partes são ajudadas por um 

mediador a encontrarem, por si próprias, uma solução 

negociada para o confl ito que as opõe. 

Mediação de resseguros

Ati vidade que consiste em apresentar ou propor um 

contrato de resseguro ou prati car outro ato que prepare 

a celebração do mesmo, celebrar o contrato e apoiar a 

gestão e execução do contrato, especialmente em caso 

de sinistro.

Mediação de seguros

Ati vidade que consiste em apresentar ou propor um 

contrato de seguro ou prati car outro ato que prepare 

a celebração do mesmo, celebrar o contrato e apoiar a 

gestão e execução do contrato, especialmente em caso 

de sinistro.

Mediador de resseguros
Qualquer pessoa ou enti dade que exerça, mediante 

remuneração, a ati vidade de mediação de resseguros. 

Mediador de seguros

Qualquer pessoa ou enti dade que exerça, mediante 

remuneração, a ati vidade de mediação de seguros. Pode 

fazê-lo por conta de um ou vários seguradores ou de 

forma independente, consoante a sua autorização.
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Mediador de seguros ligado

Categoria de mediador de seguros, em que a pessoa 

exerce a ati vidade de mediação de seguros:

i) em nome e por conta de uma empresa de seguros 

(ou, com autorização desta, de várias empresas de 

seguros, desde que os produtos que promova não sejam 

concorrentes), não recebendo prémios nem somas 

desti nados aos tomadores de seguros, segurados ou 

beneficiários e atuando sob inteira responsabilidade 

dessa ou dessas empresas de seguros, no que se refere à 

mediação dos respeti vos produtos; ou

ii) em complemento da sua ati vidade profissional, sempre 

que o seguro seja acessório do bem ou serviço fornecido 

no âmbito da ati vidade principal, não recebendo prémios 

nem somas desti nados aos tomadores de seguros, 

segurados ou beneficiários e atuando sob inteira 

responsabilidade de uma ou várias empresas de seguros, 

no que se refere à mediação dos respeti vos produtos.

Meios alternati vos de resolução 

de lití gios
Formas de resolver confl itos sem recorrer aos tribunais.

Operação de capitalização

A operação que se traduz num contrato segundo o qual, 

em troca do pagamento de uma prestação única ou de 

prestações periódicas, o segurador se compromete a 

pagar ao subscritor ou ao legíti mo portador do tí tulo que 

consubstancia aquele contrato um capital previamente 

fixado, decorrido um determinado número de anos, 

também previamente estabelecido. Este capital pode 

ser determinado em função de um "valor de referência" 

consti tuído por uma "unidade de conta" ou pela 

combinação de várias "unidades de conta".

Parti cipação de sinistro

Comunicação, pelo tomador do seguro, segurado ou 

beneficiário ao segurador, da ocorrência de um sinistro, 

no âmbito de um contrato de seguro. A parti cipação deve 

conter todas as informações importantes para a análise e 

avaliação do sinistro. Deverá, nomeadamente, indicar as 

causas, a data e o local do acontecimento, bem como os 

prejuízos sofridos.
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Parti cipação nos resultados

Direito contratualmente definido do tomador do seguro 

ou do segurado de beneficiar de parte dos resultados 

técnicos e ou financeiros gerados por contratos de seguro 

ou operações de capitalização.

Parti cipante

Pessoa cuja situação pessoal ou profissional determina a 

definição dos direitos previstos no plano de pensões ou 

no plano de benefí cios de saúde, independentemente de 

contribuir para o fundo.

Perda total

Ocorre quando a gravidade dos danos decorrentes de 

um sinistro impede a reparação do bem seguro ou a 

torna demasiado onerosa. No caso do seguro automóvel, 

considera-se que existe perda total, quando o valor 

esti mado para a reparação dos danos sofridos, acrescido 

ao valor do salvado, ultrapassa 100% do valor venal do 

veículo com menos de dois anos ou 120% do valor venal 

do veículo com mais de dois anos.

Período de carência

Período entre o início do contrato de seguro e uma 

determinada data, durante o qual certas coberturas ainda 

não estão a produzir efeitos.

Perito avaliador de sinistros
Especialista com qualificação para avaliar os danos 

ocorridos na sequência de um sinistro.

Pessoa diretamente envolvida 

na ati vidade de mediação de 

resseguros 

Pessoa singular ligada a um mediador de resseguros 

através de um vínculo laboral ou de qualquer outra 

natureza e que, ao serviço deste, exerce ou parti cipa no 

exercício da mediação de resseguros, em contacto direto 

com o cliente.

Pessoa diretamente envolvida na 

ati vidade de mediação de seguros 

Pessoa singular ligada a um mediador de seguros através 

de um vínculo laboral ou de qualquer outra natureza e 

que, ao serviço deste, exerce ou parti cipa no exercício da 

mediação de seguros, em contacto direto com o cliente.

Pessoa segura Pessoa cuja vida, saúde ou integridade fí sica se segura.

Plano contributi vo
Plano de pensões em que existem contribuições dos 

parti cipantes.
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Plano de benefí cios de saúde

Programa que define as condições de pagamento ou 

reembolso de despesas de saúde dos beneficiários, após 

a pré-reforma, reforma antecipada, reforma por velhice, 

reforma por invalidez ou de sobrevivência. 

Plano de pensões

Programa que define as condições para receber uma 

pensão por pré-reforma; reforma antecipada, reforma 

por velhice, reforma por invalidez, sobrevivência. O plano 

de pensões define as pensões a que os beneficiários 

tenham direito, as condições de atribuição de uma 

pensão e a forma como é calculado o valor da mesma.

Plano de poupança

Produto de poupança de médio ou longo prazo que 

pode contribuir para complementar a reforma ou para 

financiar a educação do parti cipante ou da família deste.

Políti ca de financiamento 

Conjunto de regras e princípios estabelecidos entre o 

associado e a enti dade gestora do fundo de pensões, 

que determina a forma como são financiadas as 

responsabilidades assumidas pelo associado, no âmbito 

do plano de pensões ou do plano de benefí cios de saúde.

Políti ca de investi mento

Conjunto de regras e princípios que orientam a estratégia 

seguida pelo fundo de pensões ou pela empresa de 

seguros em relação à escolha dos ati vos, incluindo os 

limites de investi mento nos diferentes ti pos de ati vos, 

os métodos de avaliação do risco de investi mento e as 

técnicas aplicáveis à gestão do mesmo.

Práti ca comercial agressiva

Práti ca comercial desleal que reduz claramente a 

liberdade de escolha do consumidor. Carateriza-se pelo 

assédio (incomodar com insistência o consumidor), pela 

coação (forçar a vontade do consumidor) e pela infl uência 

indevida (levar, de forma inadequada, o consumidor a 

escolher ou a tomar uma decisão).

Práti ca comercial desleal 

É desleal qualquer práti ca comercial não conforme com 

a diligência (competência e deveres de cuidado) exigida 

a um profissional e que distorça ou possa distorcer o 

comportamento do consumidor, ou seja, que o faça ou 

possa fazer tomar uma decisão que não tomaria se não 

houvesse recurso a tal práti ca. 
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Práti ca comercial enganosa

Práti ca comercial desleal que induz ou pode induzir o 

consumidor ao erro, levando-o a tomar decisões de 

compra ou de aquisição que, de outro modo, não tomaria.

Prémio
Valor, incluindo taxas e impostos, que o tomador do 

seguro deve pagar ao segurador pelo seguro.

Prémio bruto

Valor do prémio comercial, acrescido dos custos de 

emissão do contrato. Nestes incluem-se os custos 

inerentes à apólice, às atas adicionais, aos certi ficados de 

seguro e ao fracionamento do prémio.

Prémio comercial

Custo das coberturas do contrato, acrescido de outros 

custos, nomeadamente de aquisição e de administração 

do contrato, bem como os custos de gestão e de cobrança.

Prémio indexado

Valor a pagar pelo seguro que varia automati camente em 

função de um preço-base ou de um índice representati vo 

da evolução do valor de certos bens ou serviços (por 

exemplo, o Índice de Preços no Consumidor).

Prémio variável

Valor a pagar pelo seguro, que varia automati camente 

em função de certos aspetos concretos previstos no 

contrato.

Prestação
Valor entregue ao segurador pelo subscritor de uma 

operação de capitalização.

Proposta de seguro

Documento através do qual o tomador do seguro 

expressa a vontade de celebrar o contrato de seguro e dá 

a conhecer ao segurador o risco que pretende contratar. 

Proposta razoável

Conceito uti lizado na regularização de sinistros, no 

âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel. 

De acordo com este conceito, o segurador que assumiu a 

responsabilidade de reparação do dano deve apresentar 

ao terceiro lesado uma proposta de indemnização 

equilibrada tendo em conta os danos sofridos, sob pena 

de pagamento de juros no dobro da taxa legal prevista na 

lei e ainda de se sujeitar a uma sanção pecuniária.

Prorrogação

Prolongamento de um contrato de seguro além do prazo 

de duração inicialmente esti pulado, por um período igual, 

desde que nenhuma das partes se oponha.
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Provisões técnicas

Montante que a empresa de seguros deve contabilizar 

e financiar adequadamente e ser suficiente para fazer 

face às responsabilidades decorrentes dos contratos de 

seguro.

Questi onário de seguro

Documento frequentemente anexo pelo segurador à 

proposta de seguro, desti nado a recolher informações do 

tomador do seguro e / ou do segurado necessárias para o 

segurador avaliar o risco que se quer segurar.

Ramo de seguro

Classificação legal dos seguros, de acordo com a natureza 

dos mesmos.

Por exemplo, ramo Vida e ramos Não Vida (ramo 

doença, ramo incêndio e elementos da natureza, ramo 

responsabilidade civil geral etc.).

Redução

Direito previsto em algumas modalidades de seguro de 

vida / operações de capitalização que corresponde a 

uma diminuição de garanti as e / ou capitais garanti dos, 

por iniciati va do tomador de seguro / subscritor ou do 

segurador, mantendo-se o contrato em vigor.

Regra proporcional

Regra do contrato de seguro que se aplica em caso de 

subseguro, ou seja, quando um bem é segurado por um 

valor inferior ao seu valor real. 

Segundo a regra proporcional, o segurador só paga os 

prejuízos proporcionais à relação entre o valor segurado 

e o valor comercial do bem, na data do sinistro. Por 

exemplo, se um bem valer 200 euros, mas esti ver 

segurado por 100 euros, o segurador só paga 50% do 

valor dos danos.

Regulação e supervisão de  

conduta de mercado

Tem por objeti vo garanti r que as enti dades 

supervisionadas se rejam pelos mais elevados padrões de 

conduta, na relação que mantêm com os consumidores.

Regulação e supervisão 

prudenciais

Tem por objeti vo garanti r que as enti dades 

supervisionadas possuam os recursos financeiros 

adequados às responsabilidades que assumem e que 

giram de forma prudente os riscos a que se encontrem 

expostas.
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Regularização de sinistro

Conjunto de ações realizadas pelo segurador com os 

seguintes objeti vos: confirmar a ocorrência de um sinistro; 

analisar as causas, as circunstâncias e as consequências 

do mesmo; decidir se vai reparar os danos ou compensar 

os prejuízos resultantes do sinistro; decidir qual o valor 

da indemnização ou prestação. Para iniciar este processo, 

é necessário que o lesado (tomador do seguro, segurado 

ou terceiro) ou o beneficiário efetuem a parti cipação do 

sinistro.

Remuneração do mediador de 

seguros

Toda a vantagem económica acordada e ligada à 

prestação de serviços de mediação de seguros, seja ela 

pecuniária ou não. 

Renda
Valor pago em prestações pelo segurador ao segurado, 

ao beneficiário ou ao terceiro lesado.

Rendimento mínimo garanti do
Rendibilidade mínima garanti da pelo segurador ou pela 

enti dade gestora no âmbito do contrato.

Renovação automáti ca

Prolongamento automáti co de um contrato de seguro, 

no final de um período fixado, na ausência de uma 

manifestação contrária de uma das partes contratantes.

Representante para sinistros

Pessoa ou enti dade que representa, em Portugal, 

as empresas de seguros da União Europeia (UE) no 

tratamento e na regularização de sinistros automóveis 

na UE, contribuindo para uma mais fácil resolução 

dos mesmos. A informação sobre o representante da 

seguradora do responsável pelo acidente pode ser obti da 

no síti o do Insti tuto de Seguros de Portugal na Internet, 

em www.isp.pt.

Resgate 

Operação prevista em algumas modalidades de seguros 

de vida que confirma a possibilidade de o tomador do 

seguro resolver o contrato e receber o valor da provisão 

matemáti ca, deduzido de despesas de aquisição e de 

outras que estejam contratualmente previstas.

Resolução
Cessação antecipada de um contrato de seguro por 

iniciati va de uma das partes.

Resseguro
Transferência de riscos de um segurador para outro 

segurador ou ressegurador.
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Revisor oficial de contas

Técnico especializado, inscrito na Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, a quem compete efetuar os 

exames e as verificações necessários para a revisão 

e certi ficação das demonstrações financeiras das 

empresas, designadamente das empresas de seguros, das 

sociedades gestoras de fundos de pensões ou dos fundos 

de pensões.

Risco

Incerteza associada a um acontecimento futuro, 

nomeadamente à ocorrência do mesmo, ao momento em 

que ocorre e aos danos dele decorrentes. 

Risco financeiro ou de 

investi mento

Incerteza associada à evolução do valor de um conjunto 

de ati vos.

Salvado
O bem salvo que sofreu o sinistro e que foi dado como 

perda total.

Salvamento

Ação do tomador do seguro ou do segurado, que deve 

empregar os meios ao seu alcance para prevenir ou 

limitar os danos, em caso de sinistro.

Segurado

Pessoa ou enti dade no interesse da qual é feito o contrato 

de seguro, ou pessoa cuja vida, saúde ou integridade 

fí sica se segura (pessoa segura).

Segurador / seguradora
Enti dade legalmente autorizada a exercer a ati vidade 

seguradora e que é parte no contrato de seguro.

Seguro aéreo

Contrato através do qual o segurador cobre os riscos a 

que estão expostas as aeronaves (aviões e outros meios 

de transporte aéreos) e a que estão expostas as pessoas 

e as mercadorias nelas transportadas. O presente seguro 

cobre, também, a responsabilidade civil (obrigação de 

indemnizar terceiros lesados) do transportador e do 

proprietário das aeronaves.

Seguro automóvel

Contrato através do qual o segurador cobre os riscos a que 

estão expostos os veículos terrestres a motor (automóveis, 

motociclos etc.), incluindo a responsabilidade civil 

decorrente da respeti va circulação, bem como coberturas 

facultati vas, tais como danos próprios, assistência em 

viagem e proteção jurídica.
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Seguro de acidentes de trabalho

Contrato através do qual o empregador transfere para 

o segurador a reparação por danos no trabalhador ou 

respeti vos familiares (em caso de morte) que resultem de 

um acidente de trabalho. 

Abrange prestações em espécie (por exemplo, de 

natureza médica, farmacêuti ca e hospitalar) e prestações 

em dinheiro (por exemplo, indemnizações, pensões e 

subsídios) pagos ao acidentado ou respeti vos familiares. 

Este seguro é obrigatório.

Seguro de acidentes pessoais

Contrato através do qual o segurador garante a reparação 

dos danos corporais resultantes de um acidente que não 

seja qualificado como acidente de trabalho. 

Seguro de assistência

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

prestar auxílio ao segurado, no caso de este se encontrar 

em dificuldades e de a situação estar prevista no contrato.

Seguro de avaria de máquinas

Contrato através do qual o segurador garante o 

pagamento de despesas de reparação ou substi tuição 

de uma máquina que se avaria, quando a avaria não for 

provocada por elementos externos à máquina.

Seguro de caução 

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

pagar um valor ao credor segurado, no caso de o tomador 

do seguro não cumprir uma obrigação ou de se atrasar no 

cumprimento da mesma. 

Seguro de crédito

Contrato através do qual o segurador cobre o risco de 

incumprimento de pagamento do crédito, ao qual o 

credor segurado esteja exposto.

Seguro de danos

Contrato através do qual o segurador cobre riscos 

respeitantes a coisas, bens imateriais, créditos e outros 

direitos patrimoniais. 

Seguro de frota
Contrato através do qual o segurador cobre um conjunto 

de veículos terrestres a motor. 
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Seguro de grandes riscos

Contrato através do qual o segurador cobre os riscos 

que a lei considera “grandes riscos”.  Os grandes riscos 

abrangem determinados ramos e determinadas ati vidades 

(por exemplo, navegação e transporte maríti mo e aéreo), 

bem como empresas acima de certa dimensão.

Seguro de grupo

Contrato através do qual o segurador cobre riscos de um 

conjunto de pessoas que estão ligadas ao tomador do 

seguro por um vínculo que não seja o de segurar.

Seguro de grupo contributi vo
Seguro de grupo em que os segurados suportam, no todo 

ou em parte, o pagamento do prémio.

Seguro de grupo não contributi vo
Seguro de grupo em que o tomador do seguro suporta 

integralmente o pagamento do prémio. 

Seguro de incêndio e elementos 

da natureza

Contrato através do qual o segurador garante a reparação 

dos danos materiais causados ao bem indicado no 

contrato por incêndio ou outros acontecimentos, tais 

como: explosão, raio, fenómenos sísmicos, inundações, 

tempestades etc.

Seguro de multi rriscos habitação

Contrato através do qual o segurador cobre os principais 

riscos relati vos a um imóvel (habitação) e, normalmente, 

os bens móveis existentes no seu interior (recheio).

Seguro de natalidade

Contrato através do qual o segurador garante o 

pagamento de um capital e / ou renda, em caso de 

nascimento de filhos da pessoa segura.

Seguro de nupcialidade

Contrato através do qual o segurador garante o 

pagamento de um capital e / ou renda, em caso de 

casamento da pessoa segura.

Seguro de perdas de exploração

Contrato através do qual o segurador garante o 

pagamento de uma indemnização, de modo a que, apesar 

dos danos materiais sofridos e das responsabilidades 

decorrentes, os resultados financeiros da exploração da 

empresa segura não sejam afetados em caso de incêndio, 

avaria de máquinas ou outros acontecimentos.
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Seguro de pessoas

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

cobrir os riscos relati vos à vida, à saúde e à integridade 

fí sica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas nele 

identi ficadas.

Seguro de proteção jurídica

Contrato através do qual o segurador cobre os custos 

de serviços jurídicos, nomeadamente de defesa e 

representação do segurado, assim como as despesas 

ligadas a processo judicial ou administrati vo.

Seguro de renda

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

pagar prestações temporárias ou vitalícias ao beneficiário 

do contrato. A renda pode ser paga após a morte da 

pessoa segura, se o beneficiário lhe sobreviver (seguro 

de renda de sobrevivência), a parti r de uma data futura 

(seguro de renda diferida).

Seguro de responsabilidade civil

Contrato através do qual o segurador cobre o risco de 

o segurado ter de indemnizar terceiros por danos que 

resultem de lesões corporais ou materiais pelos quais seja 

responsável. 

Seguro de responsabilidade civil 

automóvel

Contrato de seguro de responsabilidade civil através do 

qual o segurador cobre os danos corporais ou materiais 

causados a terceiros por veículos terrestres a motor e 

seus reboques. Este seguro é obrigatório.

Seguro de riscos de massa

Contrato através do qual o segurador cobre os riscos 

que a lei não considera “grandes riscos”. Estes contratos 

cobrem os riscos comuns para a maioria das pessoas 

ou enti dades. Por exemplo, o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel.

Seguro de vida

Contrato através do qual o segurador se compromete 

a pagar o capital seguro, em caso de morte da pessoa 

segura (seguro em caso de morte) ou sobrevivência da 

pessoa segura (seguro em caso de vida).

Seguro de vida misto

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

pagar o capital seguro ao beneficiário em caso de morte 

da pessoa segura, se ocorrer antes do final do contrato, 

ou no final do contrato, se a pessoa segura se encontrar 

viva nessa data.
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Seguro de vida temporário

Contrato através do qual o segurador se compromete a 

pagar o capital seguro ao beneficiário, em caso de morte 

da pessoa segura, se esta ocorrer durante o período 

indicado no contrato.

Seguro individual

Seguro que pode cobrir uma única pessoa, um agregado 

familiar ou um conjunto de pessoas que vivam em 

economia comum, bem como conjuntamente duas ou 

mais pessoas (por exemplo, seguros de vida dos sócios 

de uma empresa). 

Seguro ligado a fundo de 

investi mento (unit linked)

Contrato de seguro de vida em que o capital seguro varia 

de acordo com o valor das unidades de parti cipação de 

um ou vários fundos de investi mento ou num ou vários 

fundos autónomos consti tuídos por ati vos do segurador, 

ou ainda por outros ati vos definidos por regulamentação. 

Neste seguro, o risco de investi mento é assumido pelo 

tomador do seguro, exceto no que diz respeito à parte de 

“capital garanti do” ou “rendimento mínimo garanti do”, 

quando existam.

Seguro maríti mo
Contrato através do qual o segurador cobre os riscos 

inerentes aos transportes maríti mos.

Seguro pecuário

Contrato através do qual o segurador garante a 

indemnização do prejuízo que resulte da morte ou 

doença de certos animais.

Sinistro

Evento ou série de eventos que resultam de uma mesma 

causa e que acionam a cobertura do risco prevista no 

contrato.

Sobreprémio

Acréscimo ao valor do prémio do seguro devido à 

cobertura de um risco agravado ou de uma cobertura 

adicional.

Sobresseguro
Situação em que o bem é segurado por um valor superior 

ao seu valor real.

Sub-rogação

Ação exercida por um segurador com o fim de obter do 

responsável pelo dano o reembolso de uma indemnização 

paga ao beneficiário do contrato. 
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Subscritor

Pessoa que contrata uma operação de capitalização 

com uma empresa de seguros, sendo responsável pelo 

pagamento da respeti va prestação.

Subseguro
Situação em que o bem é segurado por um valor inferior 

ao seu valor real.

Suporte duradouro

Qualquer meio que permita armazenar informações 

que lhe sejam dirigidas, de tal forma que possam ser 

consultadas posteriormente, durante um período de 

tempo adequado aos fins destas informações e que 

permita a sua reprodução exata.

Suspensão de garanti a

Interrupção, por um determinado período de tempo, 

das obrigações de um segurador quanto a uma ou mais 

coberturas do contrato de seguro. 

Suspensão de um contrato
Interrupção, por um determinado período de tempo, dos 

direitos e deveres que constam do contrato de seguro.

Tabela de desvalorização

(automóvel)

Tabela uti lizada nos contratos de seguro automóvel que 

incluam a cobertura de danos próprios, a qual serve para 

atualizar o valor seguro e apurar o valor a indemnizar 

em caso de perda total. O prémio do seguro é ajustado, 

tendo em conta a desvalorização do veículo.

Tarifa
Conjunto de critérios e de condições de subscrição que 

permite o cálculo do prémio do seguro.

Taxa de juro garanti da

Cláusula contratual nos termos da qual o segurador 

garante que a rendibilidade do investi mento no prazo 

acordado não será inferior a uma determinada taxa de 

juro.

Terceiro lesado

Víti ma de um sinistro, que não é parte no contrato de 

seguro e que tem o direito de ser indemnizada nos 

termos do mesmo.

Tomador do seguro
Pessoa que celebra o contrato de seguro com a empresa 

de seguros.
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Unidade de conta

Unidade que é uti lizada para determinar o capital seguro 

num contrato de seguro ligado a fundos de investi mento 

e que pode ser determinada em função das unidades de 

parti cipação de um ou vários fundos de investi mento 

ou de fundos autónomos consti tuídos por ati vos do 

segurador.

Unidades de parti cipação

Parcela em que se divide o património do fundo de 

investi mento de alguns fundos autónomos consti tuídos 

por ati vos do segurador ou do fundo de pensões aberto.

Valor de reembolso
Valor que, no final do contrato, o beneficiário tem direito 

a receber.

Valor de referência

Unidade de parti cipação ou unidade de conta uti lizada 

para cálculo do capital seguro, no âmbito de um contrato 

de seguro ligado a fundos de investi mento.

Valor de resgate
Montante máximo que pode ser atribuído em caso de 

resgate de um contrato de seguro de vida.

Valor do salvado Valor do bem seguro, após um sinistro com perda total.

Valor venal
Valor de substi tuição do bem seguro, imediatamente 

antes da ocorrência do sinistro.

Vencimento de um contrato

Termo ou fim do contrato de seguro. Em certas 

modalidades de seguros de vida, é o momento em que é 

pago o capital seguro. 

Vencimento do prémio
Data até à qual o prémio de seguro deve ser pago ao 

segurador.

Vigência
Período durante o qual o contrato de seguro produz 

efeitos.
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