
 

 

 

 

CIRCULAR N.º 2/2022, DE 15 DE MARÇO 

 

Atualização quinquenal dos montantes dos capitais mínimos do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel, a partir de 1 de junho de 2022 

 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia C 423, de 19.10.2021, pela Comissão 

Europeia, o “Aviso relativo à adaptação, de acordo com a inflação, dos montantes mínimos de cobertura 

estabelecidos na Diretiva 2009/103/CE relativa ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de 

veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade”. 

Trata-se da atualização quinquenal dos montantes dos capitais mínimos do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel devida nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 

9.º daquela Diretiva, transposto pelos n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 

de agosto, e cuja anterior atualização foi enunciada pela Circular n.º 2/2017, de 22 de junho, da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

Desta vez os concretos montantes definidos na declaração da qual resulta a obrigação de 

atualização quinquenal (i.e., no Aviso) mereceram inscrição na versão da Diretiva 2009/103/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativa ao seguro de 

responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do 

cumprimento da obrigação de segurar  esta responsabilidade, alterada pela recém-aprovada Diretiva 

(UE) 2021/2118 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2021, tendo o 

recente legislador Europeu aproveitado o ensejo da modificação da Diretiva de 2009 para 

introduzir uma redação atualizada na norma relativa à matéria vertente, o artigo 9.º, em ordem ao 

futuro alinhamento entre os Estados Membros das datas da atualização quinquenal – sem que os 

valores ora inscritos no n.º 1 desse artigo 9.º venham a ser inovatórios para alguns Estados 

Membros à data limite para a aplicação do fixado na nova Diretiva (23 de dezembro de 2023). 

Considerando pois que, nos termos do previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Decreto-

Lei nº 291/2007, de 21 de agosto, os montantes que foram atualizados em 1 de junho de 2017 

devem ser atualizados automaticamente em 1 de junho de 2022, com referência aos valores 

indicados no referido Aviso da Comissão Europeia, a Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões informa que: 
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1 ⎯ Com efeito a partir de 1 de junho de 2022, o capital mínimo obrigatoriamente seguro, 

nos termos e para os efeitos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, 

de 21 de agosto, é de € 6 450 000 por acidente para os danos corporais e de € 1 300 000 para os 

danos materiais. 

2 ⎯ As empresas de seguros autorizadas à exploração em Portugal do ramo 

“Responsabilidade civil de veículos terrestres motorizados” devem refletir na cobertura dos 

contratos de seguro obrigatório automóvel a atualização referida no número anterior a partir de 1 

de junho de 2022, bem como proceder à informação devida aos tomadores de seguro, quer a título 

pré-contratual, quer na vigência do contrato, designadamente a prevista nas alíneas d), f) e g) do 

artigo 18.º, por força do previsto no n.º 1 do artigo 91.º, ambos do regime jurídico do contrato de 

seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril. 

 

Em 15 de março de 2022 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Margarida Corrêa de Aguiar, presidente ― Filipe Aleman 

Serrano, vice-presidente. 


