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Nota de Informação 
25 de setembro de 2020 

 

ASF e CTT celebram os 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel com  

emissão de selo comemorativo 

 

Os CTT Correios de Portugal apresentam hoje sexta-feira, dia 25 de setembro, uma emissão 

filatélica que celebra os 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, um fundo público, gerido 

pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 

Constituído a 25 de setembro de 1979, o Fundo de Garantia Automóvel tem, ao longo destes 

40 anos, cumprido a sua missão de garante da reparação de danos corporais e/ou materiais a 

sinistrados de acidentes provocados por condutores sem seguro de responsabilidade civil 

obrigatório. 

Desde a sua constituição o Fundo de Garantia Automóvel assistiu na recuperação de danos 

corporais cerca de 13 mil pessoas, que foram acompanhadas durante todo o processo e com 

as despesas suportadas e garantidas pelo Fundo. Tendo, no que toca aos danos materiais, 

ressarcido perto de 50 mil pessoas. 

A obliteração do selo comemorativo dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel realizou-se 

hoje nas instalações da ASF numa cerimónia que contou com a presença do Dr. João Nuno 

Mendes, Secretário de Estado e das Finanças, do Professor Doutor João Bento, Presidente 

Executivo dos CTT e da Dra. Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da ASF.   

Esta emissão filatélica é composta por um selo com o valor facial de 0,53€ e uma tiragem de 

100 000 exemplares. O design esteve a cargo de Fernando Pendão do Pendão & Prior. As 

obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio II 

no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada. 

 

Aceda às imagens relativas à pagela e à emissão através dos seguintes links: 

https://www.dropbox.com/s/cbfaxqjmu2gpf8h/PAGELA%20DIPTICA%2040%20ANOS%20FUN

DO%20DE%20GARANTIA%20AUTOM%C3%93VEL_TXT%2021JUL2020.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/qg9kmqpzxzn9xmx/DIV_FG%20AUTO.jpg?dl=0  

 

Conheça mais sobre o Fundo de Garantia Automóvel aqui. 
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