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Publicação do Relatório de Sinistros Automóvel 2020 

 
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publica o Relatório 

de Sinistros Automóvel (RSA) relativo a 2020. 

 

Tendo exclusivamente por base as informações reportadas pelas empresas de seguros 

para efeitos de supervisão, foram respeitados, em termos globais, 99,93% dos prazos 

aplicáveis aos sinistros com danos exclusivamente materiais, 99,66% aos sinistros 

apenas com danos corporais e 99,80% aos sinistros dos quais resultaram danos 

simultaneamente materiais e corporais. 

 

Em termos globais, em 2020, considerando todos os sinistros, regista-se, assim, 0,3% 

de incumprimentos. Importa referir ainda que o número total de processos / sinistros 

ocorridos em 2020 decresceu de forma significativa (19,7%), o que em parte se deverá 

à limitação da circulação rodoviária, imposta pelas restrições decorrentes da pandemia 

COVID-19. 

 

A relevância do seguro automóvel no mercado segurador português e o facto de a 

informação relativa aos tempos médios de regularização de sinistros ser divulgada 

pelas empresas de seguros, com critérios que permitem a sua comparabilidade, 

justificam a publicação de um relatório exclusivamente dedicado a esta matéria, sendo 

esta a segunda edição do RSA. 

 

O documento que agora se publica apresenta um capítulo dedicado à análise da 

informação relativa ao cumprimento dos prazos de regularização de sinistros que é 

reportada anualmente pelas empresas de seguros à ASF para efeitos de supervisão, e 

um capítulo dedicado à análise da informação sobre os tempos médios de 

regularização divulgada por aquelas nos respetivos sítios de Internet, nos termos do 
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n.º 9 do artigo 33.º do regime jurídico do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

automóvel (RJSORCA) e de acordo com a Circular n.º 2/2019, de 12 de abril. 

 

Para a análise dos tempos médios de regularização de sinistros automóvel, considerou-

se apenas os processos em que não houve a necessidade de a empresa de seguros 

apresentar justificações, nos termos das instruções informáticas previstas na 

regulamentação do RJSORCA, tendo-se constatado que os tempos médios para todos 

os tipos de sinistros e para todos os prazos foram consideravelmente inferiores aos 

prazos legais. 

 

Consulte o Relatório de Sinistros Automóvel referente a 2020 aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/60DCB2D6-52AA-4595-9E47-1A70F97E8EBD/0/RSAuto2020_F.pdf

