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Evolução do número de reclamações e pedidos de esclarecimento dirigidos à 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

1º Semestre 2016 

 

Reclamações 

Em 2016, no intervalo que compreende os meses de janeiro e junho, a ASF recebeu 

3 822 reclamações, número ligeiramente abaixo do verificado no período homólogo do 

ano anterior (3 991). 

 

Evolução das reclamações apresentadas à ASF - 2015 / 2016 (processos iniciados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando o número de reclamações recebidas na ASF nos primeiros semestres de 

2015 e de 2016 com as recebidas no período homólogo em 2014 (cerca de 20% mais), 

verificamos que, após o decréscimo ocorrido em 2015, mantém-se uma tendência 

estabilizadora no número de reclamações entradas na Autoridade de Supervisão.  

Para o decréscimo verificado contribuíram, não só a consolidação das práticas das 

empresas de seguros na gestão dos processos de reclamação e o conhecimento cada 

  

3.991 3.822 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2
0

1
5

2
0

1
6

Reclamações Variação

- 4,23% 



 

2 de 4 

 

vez maior dos consumidores quanto aos seus direitos e aos meios para os fazer valer 

(designadamente, através do recurso ao provedor do cliente das empresas de 

seguros), como também o esforço de melhoria contínua no tratamento da informação 

estatística recolhida em sede de reclamações, sem prejuízo de os valores apresentados 

deverem ser objeto de uma avaliação mais consistente, quanto à tendência verificada, 

aquando da sua análise anual. 

 

Distribuição das reclamações por ramos, em valores absolutos (processos concluídos) 

 

  N.º 

Não Vida 3 371 

Seguro automóvel 1 833 

Seguro de incêndios e outros danos  705 

Seguro de acidentes de trabalho  287 

Seguro de saúde  200 

Seguro de responsabilidade civil  108 

Seguro de perdas pecuniárias  99 

Seguro de acidentes pessoais  93 

Seguro de assistência  29 

Seguro marítimo  9 

Seguro financeiro (crédito e caução)  3 

Seguro de proteção jurídica  3 

Seguro aéreo  1 

Seguro de colheitas e pecuário  1 

Vida  424 

Seguro de vida  324 

PPR/E  47 

Operações de capitalização  26 

Operações de gestão de fundos coletivos de  
         reforma (fundos de pensões) 

 21 

Seguros ligados a fundos de investimento  6 

Não se aplica  20 

Total geral 3 815 

 

Em relação aos processos de reclamação analisados e concluídos no primeiro semestre 

de 2016 (3 815), verificamos que o ramo Não Vida continua a ser o que tem a maior 

percentagem de reclamações (88%), salientando-se, neste âmbito, o seguro 

automóvel, representando 48% dos processos de reclamação analisados. No ramo 
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Vida, a quase totalidade dos processos de reclamação são relativos a seguros de vida, 

tendo o número de processos de reclamação relacionados com “PPR/E” e com 

“Operações de capitalização” diminuído para cerca de metade, face ao período 

homólogo anterior. 

Não se verificaram alterações relevantes em relação à tendência apresentada quanto às 

matérias que originaram um maior número de reclamações. A maior percentagem 

incidiu sobre a temática “Sinistro” (66,4%), seguido das temáticas “Conteúdo / Vigência 

do Contrato” (13%), “Cessação do Contrato” (7,2%), “Atendimento” (4,6%),  

“Prémio” (4,3%) e “Formação do contrato (3,2%). Dentro da temática “Sinistro”, 

destacam-se as matérias “Indemnização” e “Definição de responsabilidades”, as quais 

são suscetíveis de originar maior conflitualidade. 

Em relação ao tipo/qualidade do reclamante, verifica-se que cerca de 66% das 

reclamações são efetuadas pelo “Cliente” do operador, sobretudo, na qualidade de 

“Tomador do seguro”, e que apenas um terço são apresentadas por “Terceiros” (30,3%). 

No que concerne ao desfecho dos processos, no primeiro semestre de 2016 o 

resultado da distribuição das reclamações com desfecho favorável versus desfavorável 

segue a tendência dos anos anteriores, com 35,1% e cerca de 64,8%, respetivamente. 

Refira-se, ainda, que a maioria das reclamações analisadas na ASF não tinha sido 

previamente analisada pelo operador (58,2%), mantendo-se, contudo, idêntica 

percentagem de resposta desfavorável (acima dos 60%), quer as reclamações tenham 

ou não sido previamente avaliadas pelo operador. 

 

Pedidos de informação / esclarecimento 

De janeiro a junho de 2016 foram recebidos na ASF 4 005 pedidos de informação / 

esclarecimento, sendo o correio eletrónico a via de receção mais utilizada, com um  

crescimento de cerca de 9% em relação ao ano de 2015, seguindo a tendência de 

crescimento apresentada nos anos anteriores.  

Quanto à distribuição, por ramos de seguro, dos pedidos de esclarecimento analisados, 

a maioria refere-se a matérias relacionadas com seguros dos ramos Não Vida, 

igualmente em linha com o verificado relativamente aos ramos de seguro nos quais se 

verifica um maior número de reclamações. 

No que diz respeito aos assuntos objeto dos pedidos de esclarecimento, o tema 

“Informação sobre a existência de seguro” continua a representar o maior número de 

pedidos (916), seguindo-se os pedidos de informação relacionados com o acesso à 
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“Base de dados ASF” (869), correspondendo a mais 43,4% que no período homólogo 

de 2015. 

A este propósito, comparando os períodos homólogos dos anos de 2015 e 2016, 

destaca-se, igualmente, o aumento significativo dos pedidos de esclarecimento sobre 

“Sinistro” (390 no primeiro semestre de 2016, face a 211 no período homólogo do ano 

anterior). Trata-se, na sua grande maioria, de situações em que os consumidores 

reclamam da definição de responsabilidades ocorrida aquando da regularização de um 

sinistro, optando a ASF por esclarecer os interessados dos direitos que lhe assistem, 

em vez de contactar o operador no âmbito de um processo de reclamação.  


