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EDITORIAL
Em 16 de Abril de 2008 foi publicado o Decreto Lei n.º 72/2008, que 
aprovou o Novo Regime Jurídico do Contrato de Seguro. Após múltiplas 
tentativas, foi finalmente possível congregar os esforços do Governo, 
e em particular do Ministério das Finanças, do Instituto de Seguros de 
Portugal, da Associação Portuguesa de Seguradores e do meio académico, 
no sentido de concretizar um projecto legislativo há muito desejado por 
todos os profissionais deste sector tão relevante para o nosso país. As 
alterações resultantes do novo regime far-se-ão sentir a partir de Janeiro 
próximo, data da sua entrada em vigor. 

Para melhor se entender a abrangência das alterações que irão resultar 
para todos os intervenientes no contrato de seguro, publicamos nesta 
edição da Revista Fórum um artigo da responsabilidade da Senhora 
Dra. Eduarda Ribeiro e do Senhor Dr. Arnaldo Oliveira, respectivamente 
Directora e Técnico Jurista Especialista do Departamento de Política 
Regulatória e Relações Institucionais do Instituto de Seguros de Portugal, 
ambos membros da Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato 
de Seguro, que procuraram, de forma sintética e acessível, identificar os 
aspectos mais relevantes do novo regime da perspectiva do seu confronto 
com o regime vigente.

(continua)

FERNANDO NOGUEIRA
Presidente do Instituto 

de Seguros de Portugal
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Por outro lado, decorrido o primeiro ano de vigência do Novo Regime 
Jurídico da Mediação de Seguros, julgámos que seria também oportuno 
realizar um balanço da respectiva implementação, pelo que contamos 
com um trabalho realizado pelo Senhor Dr. Vicente Godinho, Adjunto 
do Director do Departamento de Autorizações e Registo do Instituto de 
Seguros de Portugal, que nos permitirá ficar a conhecer algumas das 
transformações entretanto ocorridas nesta área e perspectivar a sua 
evolução futura.

Mas porque a compreensão do presente fica facilitada quando conhecemos 
bem o passado, seja das pessoas, seja das instituições, queremos também 
agradecer ao Senhor Dr. António Alves Caetano, que, em resposta ao 
nosso convite, se disponibilizou para colaborar nesta edição da Fórum, 
apresentando um trabalho de pesquisa e reflexão referente a um 
fragmento do percurso de vida da Companhia de Seguros Fidelidade e 
suas delegações no Brasil, abrangendo o período compreendido entre 
1848 e 1894.

Com vista a dar a conhecer aos leitores as principais actividades que 
marcaram a agenda do Instituto de Seguros de Portugal nestes primeiros 
meses do ano, no capítulo Actualidades damos destaque à presença 
na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República e a 
algumas iniciativas de cooperação no âmbito das relações institucionais 
com autoridades de supervisão congéneres.

Por tudo o que atrás fica referido, julgamos que, mais uma vez, os 
conteúdos da revista Fórum corresponderão às expectativas dos nossos 
leitores. Esse é o nosso desejo.
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NOVO REGIME JURÍDICO 

DO CONTRATO DE SEGURO
Aspectos mais relevantes da perspectiva do 

seu confronto com o regime vigente
ARNALDO OLIVEIRA E EDUARDA RIBEIRO*, **

* Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais do Instituto de Seguros de Portugal.
 Membros da Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato de Seguro.

** Opiniões expressas apenas a título pessoal, não vinculando o Instituto de Seguros de Portugal.





- SUMÁRIO -

I.
INTRODUÇÃO

1.º aspecto) a maior amplitude e maior certeza do regime legal, 
logo, a maior facilidade de aplicação

2.º aspecto) a maior protecção da parte fraca da relação 
complexa de contrato de seguro

síntese) elenco de matérias especialmente assinaladas

II.

ALTERAÇÕES MAIS RELEVANTES

– Título I, Regime Comum –

1) Imperatividade (arts. 11.º a 13.º)

2) Seguros proibidos (art. 14.º)

3) Proibição de práticas discriminatórias (art. 15.º)

4) Autorização legal do segurador (art. 16.º)

5) Deveres de informação pré-contratual do segurador 
 (arts. 18.º a 21.º)

6) Dever especial de esclarecimento do tomador do seguro pelo 
segurador (art. 22.º)

7) Regime do incumprimento dos deveres de informação
 pré-contratual (art. 23.º)

8) Declaração inicial do risco (arts. 24.º-26.º e 188.º)

9) Formação do contrato pelo silêncio do segurador (art. 27.º)

10) Mediação (arts. 28.º a 31.º)

11) Forma do contrato e apólice de seguro (arts. 32.º a 38.º)

12) Actos dolosos (arts. 46.º, 141.º e 148.º)

13) Prémio (arts. 51.º a 61.º)

14) Resseguro (arts. 72.º a 75.º)

15) Seguro de grupo (arts. 76.º a 90.º)
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16) Alteração (superveniente) do contrato (do risco em especial) 
[arts. 91.º-94.º, e 190.º e 215.º, a)]

17) Seguro dado em garantia (art. 97.º)

18) Regime de cessação do contrato (arts. 105.º-118.º)

– Títulos I, Regime Comum, e II, Seguro de Danos –

19) Participação do sinistro (arts. 100.º e 101.º) e afastamento e 
mitigação do sinistro (arts. 126.º e 127.º)

– Título II, Seguro de Danos –

20) Pluralidade de seguros [arts. 133.º, 180.º e 215.º, b)]

21) Sub-seguro (arts. 134.º e 135.º)

22) Sub-rogação pelo segurador (arts. 136.º e 181.º)

– Tít. II, Cap. II, Sec. I, Seguro de Responsabilidade Civil –

23) Extensão da garantia no tempo nos seguros de 
responsabilidade civil (art. 139.º)

24) Regime dos contratos de seguro de responsabilidade civil 
relativos a riscos objecto de obrigação de seguro mas que são 
anteriores à regulamentação de execução da obrigação de 
seguro (n.os 4 e 5 do art. 146.º)

25) Diversos aspectos hoje do regime do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel elevados a regime geral dos 
seguros de responsabilidade civil, seja tout court (art. 142.º, 
143.º e 144.º), seja obrigatórios (n.os 1 e 2 do art. 146.º)

26) Mandato para cobrança no seguro financeiro (art. 163.º)

– Título III, Seguro de Pessoas –

27) Seguro de vida – regime comum (arts. 183.º a 187.º) 
 e Direitos e Deveres das partes no seguro de vida (arts. 194.º 

a 197.º)

28) Informações pré-contratuais no seguro de vida (art. 185.º)

29) Exclusão do suicídio (art. 191º)

30) Designação beneficiária (arts. 198.º a 201.º e 204.º)

31) Cobertura do risco de posterioridade pelo contrato de seguro 
de saúde (art. 217.º)

* * *
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I.
INTRODUÇÃO

O regime geral actual do contrato de seguro em sede de lei (lei do 
Parlamento e decreto-lei do Governo) é centralmente constituído pelos 
arts. 425.º a 462.º do Código Comercial (CCom) de 1888, e, em menor 
medida (v. infra), pelo conjunto constituído pelos artigos sobre contrato 
de seguro do DL 94-B/98, de 17 Abr. (arts. 176.º e ss. em especial)1, e do 
DL 176/95, de 26 Jul.2.

Aquele regime de 1888, recorde-se, baseia-se nos pressupostos liberais da 
igualdade formal das partes do contrato (por contraponto à desigualdade 
material entre os seguradores e os seus clientes, especialmente os 
recondutíveis à categoria “consumidor”, base das leis do contrato de 
seguro do séc. XX) e da redução da intervenção do Estado na economia 
– logo a preferência por soluções parcas e supletivas.

Assim, de uma perspectiva do confronto do Regime Jurídico do Contrato 
de Seguro (RJCS)3 com o ordenamento vigente, o que há que relevar em 
termos gerais é, desde logo, a agregação, sob forma consolidada, em um 
só instrumento do regime geral aplicável ao contrato de seguro, bem como 
a muito superior extensão e detalhe dos seus enunciados reguladores (por 
comparação com o regime vigente de nível de lei).

O que por si só traz associadas enormes vantagens em termos seja de 
certeza do direito aplicável e facilidade da sua compulsação, logo de 
acessibilidade do mesmo para leigos, mas também para utilizadores 
mais informados, seja da eficácia da conformação da realidade (pois que 
o regime enunciado em lei do Parlamento ou decreto-lei do Governo 
beneficia da proeminência destas fontes na hierarquia das fontes de 
direito, bem como das inerentes publicidade e dificuldade de alteração).

Em segundo lugar, em termos gerais há que relevar o sentido francamente 
protector de uma das partes do contrato de seguro (o co-contratante 
do segurador que se reconduza ao “consumidor”), tido por dotado de 
informação desigual relativamente ao segurador, do RJCS relativamente 
ao regime vigente.

1.º aspecto) a maior amplitude e maior certeza do regime legal, 
logo, a maior facilidade de aplicação

A superior extensão e detalhe dos enunciados reguladores em sede de 
lei do RJCS – a somar à agregação consolidada do que hoje está disperso 
– tem, como se disse, as evidentes vantagens da maior certeza do direito 
aplicável, facilidade de compulsação e acessibilidade.

Isto é especialmente acentuado pelo carácter (programaticamente, como 
se disse) parco do regime dos arts. 425.º a 462.º do CCom 1888, conjunto 
de disposições legais este que concentrava a generalidade do regime 
material geral aplicável aos contratos de seguro – pois que o tandem 
constituído pelas disposições sobre contrato constantes do DL 94-B/98 
e pelo DL 176/95 versa principalmente sobre a informação a prestar pelo 

1 Republicado pelo DL 251/2003, de 14 Out., e alterado pelos DL 76-A/2006, de 29 Mar., 145/2006, de 31 Jul., 291/2007, 
de 21 Ago. e 357-A/2007, de 31 Out.

2 Alterado pelos DLs 60/2004, de 22 Mar. e 357-A/2007, de 31 Out.

3 Aprovado pelo DL 72/2008, de 16 Abr..
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segurador relativa ao contrato, bem como a delimitação das matérias 
objecto da mesma, sem fixar (normalmente) o sentido da regulação aí 
deferida para o contrato4.

Do carácter parcimonioso e principalmente supletivo desses artigos do 
CCom, portanto das mais importantes regulações materiais das relações 
jurídicas diárias resultantes de um contrato de seguro, resultava que o 
sentido com que essas relações jurídicas eram solucionadas fosse o que 
provinha, não de uma só fonte de direito (a “lei do contrato de seguro”), 
mas de um conjunto disperso de fontes (tantas vezes de desencontrados 
valores e ponderações subjacentes): leis parcelares (especialmente as 
reguladoras de seguros em especial), regulamentos, apólices uniformes 
(que são uma espécie de regulamento), apólices comuns, práticas 
profissionais, e ainda leis gerais (não especificamente seguradoras, 
tantas vezes consubstanciadas em princípios ou cláusulas gerais, cuja 
modulação-para-aplicação-directa à situação seguradora cabia ao critério 
do aplicador). Era sobre este conjunto heterogéneo de fontes que incidia 
a interpretação, mais ou menos constante, do aplicador do direito, onde 
sobressai em termos de peso jurídico a jurisprudência.

A maior certeza e acessibilidade do direito aplicável potencia a maior 
tutela dos direitos das partes, mesmo nos casos em que o RJCS se limita a 
reproduzir o regime vigente, não alterando o equilíbrio relativo inter-partes 
das soluções vigentes.

Mais: o maior detalhe da previsão da lei abre espaço para soluções mais 
adequadas às diferentes nuances de uma dada situação – substituindo 
a solução única por duas ou mais subsoluções absoluta e globalmente 
mais justas. Exemplos paradigmáticos (de resto ratificados pela sua 
consagração comum no direito comparado próximo) são a previsão de 
sanções atenuadas para o caso de mera negligência no incumprimento 
dos deveres de declaração inicial do risco ao segurador (v. infra), ou de 
comunicação do seu agravamento (idem).

Mas a maior certeza e acessibilidade do direito aplicável tem ainda uma 
outra enorme vantagem, que não se pode deixar de referir. O aumento da 
segurabilidade dos riscos.

É aspecto que releva evidentemente da perspectiva da organização da 
actividade para os seguradores, bem como da colocação em seguro de 
riscos em que isso tenha sido considerado importante para o todo social 
– mas também da perspectiva do acesso ao seguro por tomadores do 
seguro e segurados, e portanto também por beneficiários e terceiros 
lesados (estes no caso dos seguros de responsabilidade civil).

De facto, uma das infra-estruturas essenciais à promoção e ao 
desenvolvimento de uma actividade financeira – com particular relevo 
para a actividade seguradora, atenta a sua complexidade –, reside num 
enquadramento jurídico-contratual claro, facilmente acessível e estável.

Existe a expectativa de que o RJCS possa contribuir decisivamente nesse 
sentido, facultando, pela consolidação e maior coerência do regime, o 
afastamento de várias incertezas interpretativas, o que potenciará o 
aumento, diversificação e sofisticação da segurabilidade dos riscos.

4 Só pontualmente o DL 176/95 e as disposições sobre contrato de seguro do DL 94-B/98 fixam o sentido das soluções 
que regem as relações jurídicas reguladas pelo contrato de seguro (regulação “material”) – ao contrário dos citados 
artigos do CCom, que o fazem sistematicamente, sendo aliás o seu propósito principal.
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Pretende-se também que o RJCS funcione como um benchmark 
mais efectivo de avaliação das condições contratuais praticadas pelos 
seguradores, bem como garantia acrescida de condições concorrenciais 
equitativas.

2.º aspecto) a maior protecção da parte fraca da relação complexa 
de contrato de seguro

O outro aspecto que relevámos desde logo é o lugar fulcral que as 
preocupações de tutela consumerística ocupam no RJCS, incomparável 
relativamente ao regime do CCom, alinhando o regime português com o 
direito comparado sobre o contrato de seguro vindo do séc. XX.

Agora a protecção da parte tida por mais fraca da relação complexa de 
contrato de seguro já não cabe5 estritamente à sua actuação no livre 
jogo da autonomia contratual, ocupando lugar central no conjunto das 
soluções legais que constituem a lei geral do contrato de seguro.

Tal pendor pró-tomador do seguro, ou pró-segurado, ou pró-beneficiário, 
ou pró-terceiro lesado (nos seguros de responsabilidade civil), no sentido 
de um maior equilíbrio contratual, é concretizado por duas vias gerais 
principais:

– o número muito relevante de soluções imperativas, ao ponto 
de podermos afirmar que o princípio da imperatividade é um dos 
organizadores essenciais do RJCS (cf., aliás, arts. 12.º e 13.º em 
especial), como, de resto, é timbre genérico das fontes legislativas 
acolhedoras de preocupações com a tutela do consumidor, seja qual 
for a matéria;

– a alteração das soluções vigentes foi frequentemente (embora 
não sempre e apenas) efectuada em razão deste princípio da protecção 
da parte fraca da relação complexa de contrato de seguro.

A referenciação muito trabalhada e a discussão das formas sob as 
quais o RJCS incrementou a protecção do co-contratante do segurador 
extravasa naturalmente o âmbito deste apontamento de mera divulgação 
informativa.

Quando ocorrer, tal referenciação não poderá deixar de começar por apontar a multiplicidade 

das formas sob que se deu o incremento: nalguns casos por meio de soluções que 

deveremos caracterizar principalmente como incomuns ao nível do direito comparado 

próximo, noutros é apenas o sentido da solução que é o oposto do da lei vigente (estatuição 

distinta), noutros, aliás uma das formas privilegiadas pelo RJCS, estaremos ante um como 

que “método de crescimento orgânico” de uma solução conhecida do regime actual (seja da 

lei, tantas vezes por interpretação jurisprudencial, seja de outro) – ora pelo desenvolvimento 

do conteúdo pró-tomador ou pró-segurado da solução, ora pela extensão do âmbito de 

aplicação da solução.

Exemplos frisantes de soluções incomuns ao nível do direito comparado próximo, segundo 

se julga: as previsões de um dever especial de esclarecimento do tomador do seguro pelo 

segurador (art. 22.º)6; do requisito da causalidade do facto inexacto ou omitido (seja na 

declaração inicial do risco, seja no agravamento do risco) como condição da sua invocação 

5 Da perspectiva da fonte de direito específica portuguesa mais relevante para a regulação geral material das relações 
jurídicas baseadas num contrato de seguro (o CCom, pois), sob a qual depois recaíam interpretações actualizadoras e 
conjugação com fontes onde as preocupações consumerísticas relevavam já.

6 O antecedente, como se dirá, é a latitude do dever de aconselhamento e esclarecimento do mediador de seguros 
previsto na Directiva 2002/92/CE, de 9 Dez. – sendo que neste caso o aconselhamento e esclarecimento definem o core 
da actividade do mediador.
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para a não cobertura do sinistro entretanto ocorrido7; ou da actualização supletiva do valor 

do imóvel seguro nos contratos de riscos relativos à habitação, no âmbito do regime do 

subseguro.

Exemplos frisantes de soluções de sentido oposto ao actual: previsão da solidariedade dos 

seguradores na regularização do sinistro no domínio da pluralidade de seguros (art. 133.

º/3); previsão da preferência do segurado para o concurso entre o segurador sub-rogado e 

o segurado relativamente a pagamento devido por terceiro responsável insolvente, no caso 

da cobertura apenas parcial do sinistro pelo seguro (art. 136.º/3); previsão da exclusão do 

regime de agravamento do risco relativamente aos seguros de vida (art. 190.º) e seguros de 

saúde [art. 215.º, a)].

Exemplos frisantes de desenvolvimento do conteúdo pró-tomador ou pró-segurado de 

soluções actuais: a protecção conferida ao tomador do seguro de boa fé que celebre contrato 

com entidade não legalmente autorizada (art. 16.º); o regime de extensão da garantia no 

tempo relativamente aos seguros de saúde (art. 217.º).

Exemplos frisantes de extensão a outras modalidades de contrato de regime hoje 

previsto só para umas modalidades: diversos aspectos do regime dos deveres de 

informação pré-contratual do segurador no âmbito dos seguros de vida (comunicação 

das alterações, direito de resolução do contrato pelo tomador do seguro e possibilidade de 

exigência regulamentar relativa ao prospecto – todos v. infra); aspectos do regime previsto 

para os tomadores dos seguros individuais cuja aplicação se estende aos segurados de um 

seguro de grupo, em especial se contributivo (arts. 78.º/1, 87.º a 89.º); e também, como 

elevação de soluções especiais a soluções mais gerais, os vários aspectos do regime do 

seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel que passaram a regime dos seguros 

de responsabilidade civil, seja tout court (arts. 142.º a 144.º), seja obrigatórios (arts. 101.º/4, 

126.º/3 e 146.º/1 e 2).

No concreto caso da forte disciplina da participação do segurador no cumprimento pelo 

tomador do seguro e o segurado do dever de declaração inicial do risco (art. 24.º/3), aspecto 

que se deve ter por nuclear ao novo regime sobre a matéria, a jurisprudência nacional 

em sentido semelhante parece pouco significativa para se poder dá-lo como exemplo de 

extensão do conteúdo de solução actual – devendo antes, parece, acentuar-se que a reunião 

em uma só disposição legal expressa do conjunto de conteúdos do seu elenco importará, 

crê-se, uma muito superior facilidade na aplicação diária desses conteúdos.

*

Terá, não obstante, de ser sublinhado que ao RJCS não são alheias as 
preocupações de garantir ao segurador condições sãs e adequadas ao 
desenvolvimento da respectiva actividade e conformes à natureza e 
técnicas próprias da actividade seguradora.

Exemplos especialmente significativos do reflexo normativo destas preocupações são a 

protecção do segurador contra comportamentos dolosos do tomador do seguro, do segurado, 

ou do próprio beneficiário, que para além de estar sediada nos arts. 46.º e 148.º encontra 

eco em múltiplos aspectos do regime8 e, ainda, o reconhecimento da admissibilidade das 

práticas e técnicas de avaliação, selecção e aceitação de riscos próprias do segurador que 

sejam objectivamente fundamentadas em sede do regime aplicável a práticas discriminatórias 

7 O antecedente é a previsão do requisito do nexo de causalidade no âmbito do direito de regresso do segurador de 
responsabilidade civil automóvel, seja de forma expressa, seja por interpretação jurisprudencial – que no concreto 
caso do direito de regresso em razão de condução com álcool foi ao ponto da emissão de acórdão uniformizador de 
jurisprudência (em 2002); conhecendo-se jurisprudência no sentido de defender um como que “requisito geral” de 
causalidade (até por aplicação extensiva do Acórdão uniformizador de 2002) aplicável a todo e cada um dos casos de 
direito de regresso previstos no elenco (taxativo) da lei.

8 Designadamente, no regime sobre a representação do tomador do seguro (art. 17.º); em alguns aspectos do regime 
aplicável à declaração inicial do risco (arts. 24.º/3, corpo, e 25.º); no regime aplicável ao tomador de seguro de má fé em 
caso de inexistência de risco ou ocorrência de sinistro prévio à conclusão do contrato (art. 44.º); no regime aplicável em 
caso de falta de comunicação do agravamento do risco [art. 94.º/1/c)]; no regime aplicável em caso de incumprimento 
do dever de participação do sinistro (art. 101.º/ 2); e no direito de regresso do segurador (art. 144.º).
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(art. 15.º), ou o regime de extensão da garantia no tempo dos seguros de responsabilidade 

civil em geral (art. 139.º).

De igual forma foram salvaguardados os objectivos de conferir ao mercado 
segurador o espaço necessário para permitir a inovação e sofisticação dos 
produtos oferecidos e a diversificação dos meios utilizados, bem como 
o de reforço da autonomia privada na contratação com tomadores de 
seguro não carecidos de especial protecção.

A título de exemplo, de referir a admissibilidade de convenção de outros meios e modalidades 

de pagamento do prémio (art. 54.º); o regime do contrato de resseguro (arts. 72.º e ss.); 

bem como o regime específico de imperatividade dos seguros de grandes riscos (arts. 12.º/2 

e 13.º/2), a inaplicabilidade do dever especial de esclarecimento (art. 22.º/4) e a maior esfera 

de liberdade convencional neste tipo de seguros9. 

Importa concluir que, a final, os dispositivos supra referidos redundam 
em evidentes vantagens, não apenas para as empresas, como para os 
utilizadores. A redução dos pagamentos indevidos e da sinistralidade 
contribuirá, crê-se, para a desoneração dos prémios, ao passo que o 
dinamismo do mercado aumentará a adequação da oferta às necessidades 
específicas dos tomadores de seguro.

síntese) elenco de matérias especialmente assinaladas

Em síntese, o RGCS consagra um regime bem mais detalhado e mais 
amplo do que o actual, onde releva uma preocupação de protecção da 
parte fraca da relação complexa de contrato de seguro, abundando, por 
conseguinte, as soluções imperativas.

Procederemos no cap. II à apresentação sucinta das que tomamos à partida 
como as alterações mais relevantes trazidas pelo RJCS relativamente ao 
regime vigente, com uma curta problematização específica de cada um 
dos respectivos itens. (No elenco privilegiamos a menção de conjuntos de 
soluções, em detrimento de soluções pontuais; embora também façamos 
menção de algumas destas).

Naturalmente que o elenco do cap. II, para além de representar 
apenas a opinião dos autores do presente documento, é ainda 
precário (pois que só a aplicação do RJCS poderá revelar de forma 
definitiva e completa as alterações de consequências mais determinantes) 
e apenas um entre muitos, tantos quantos os enfoques com que se 
venha a ler o Regime.

*

Da apresentação que se efectua no cap. II resulta, seja por inferência do 
seu conjunto, seja pelas razões assinaladas caso a caso:

– que a grande maioria das soluções assinaladas situam-se no Título I 
(“Regime comum”), precisamente a sede reguladora de maior impacto 
do regime do CCom, por contraponto aos Títulos II (“Seguro de danos”) 
e III (“Seguro de pessoas”); sendo que as alterações que, de entre o 
elenco, se podem mais facilmente considerar muito importantes (da 
perspectiva do enfoque do presente trabalho) são de novo em “grande 
maioria” sediadas no “Regime Comum”;

9  Designadamente, quanto ao prazo para a entrega da apólice (art. 34.º/1); quanto ao regime de pagamento do prémio 
(art. 58.º); quanto ao exercício do direito de denúncia (art. 112.º/4); quanto à resolução após sinistro (art. 117.º/5) e 
quanto ao regime de sub-rogação parcial do segurador (art. 136.º/3).
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– que, de entre as alterações que se podem mais facilmente considerar 
muito importantes, cerca de metade é relativa à fase pré-contratual ou 
de formação do contrato;

– que a maior certeza do direito [e sentidos assemelhados10] é 
traço predominante (embora em muitos casos não seja “o” traço 
predominante) em cerca de metade das matérias assinaladas;

– que na maioria das matérias assinaladas o sentido que sobressai 
das soluções do RJCS é claramente o do incremento do equilíbrio 
contratual pela protecção conferida à parte fraca da relação complexa 
de contrato de seguro (principalmente ao tomador do seguro, mas 
também ao segurado, e nalguns casos ainda ao beneficiário).

Assim, de entre as soluções (ou conjunto de soluções) do RJCS 
elencadas no cap. II, da perspectiva do confronto com o regime 
vigente podemos chamar a especial atenção para as que integram 
os seguintes regimes (a itálico as que mais facilmente podem 
considerar-se muito importantes)11:

– ao nível do regime geral, “regime comum” (Título I): imperatividade 
(arts. 11.º a 13.º)12; regime de informação e esclarecimento pelo 
segurador em momento pré-contratual, ou com origem directa nesse 
momento13; regimes da declaração inicial do risco ao segurador (arts. 
24.º-26.º) e da alteração superveniente do risco [arts. 91.º-94.º, e 
190.º e 215.º, a)]; regime relativo à forma do contrato e à apólice (arts. 
32.º-38.º); regime da cessação do contrato (arts. 105.º-118.º); regime 
do seguro de grupo (arts. 76.º-90.º); e o conjunto constituído pelos 
regimes dos tradicionalmente chamados ónus da participação do 
sinistro (arts. 100.º e 101.º) e do salvamento (embora este último 
esteja sediado no Título II; arts. 126.º e 127.º)14; 

– ao nível do regime dos seguros de danos (Título II): regimes da 
pluralidade de seguros [arts. 133.º, 180.º e 215.º, b)]; do subseguro 
nos contratos de riscos relativos a habitação (art. 135.º); e diversos 
aspectos do regime actual do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil automóvel que foram elevados a regime geral do seguro de 
responsabilidade civil, seja tout court (arts. 142.º-144.º), seja obrigatório 
– onde sobressai a previsão do direito de acção directa do lesado contra 
o segurador (art. 146.º/1 e 2);

– ao nível dos seguros de pessoas (Título III): exclusão da aplicação 
do regime do agravamento do risco aos seguro de vida e seguro 
de saúde [arts. 190.º e 215.º, a), aspecto aliás já mencionado no 
subelenco do travessão supra relativo ao Tít. I15]; regime relativo à 
designação beneficiária (arts. 198.º a 201.º).

10 Como, p.e., a maior completude do regime, no caso do regime da alteração do risco [arts. 91.º-94.º, e 190.º e 215.º, a)], 
a maior acessibilidade do regime, no dos regimes de cessação do contrato (arts. 105.º-118.º) e participação do sinistro 
(arts. 100.º e 101.º), ou a previsão em sede de lei e densificação de regime, no do regime de afastamento e mitigação 
do sinistro (arts. 126.º e 127.º).

11 Nb: A nomeação imediatamente infra não se refere necessariamente ao todo dos regimes nomeados, podendo justificar-
se nalguns casos mais pela presença de uma solução em concreto.

12 Conjunto de soluções quase-muito importante pela extensão do âmbito das soluções imperativas, mas que não 
constituem  princípios de obrigatória convocação em todos os casos (vide infra).

13 Conjunto constituído pela extensão dos deveres de informação pré-contratual do segurador (arts. 18.º a 21.º), a 
previsão do dever especial de esclarecimento (art. 22.º) e a generalidade das previsões relativas ao direito do tomador 
de resolução do contrato em razão do incumprimento dos deveres pelo segurador (art. 23.º) e do dever de comunicação 
de alterações posteriores (art. 91.º).

14 Em especial em razão da relevante regulação do dever de pagamento pelo segurador das despesas havidas com o 
salvamento (art. 127.º), como decorre do texto respectivo infra.

15 Aspecto do regime do seguro de saúde que somado ao do concreto regime da cobertura do risco de posterioridade (art. 
217.º) traduz uma evolução pró-tomador e segurado ao nível deste seguro que não será de desprezar.
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II.
ALTERAÇÕES MAIS RELEVANTES

Título I, Regime Comum

1) Imperatividade (arts. 11.º a 13.º)

Como se disse na Introdução, o pressuposto da desigualdade material das 
partes de que partiu o legislador do RJCS, e portanto da necessidade ou 
conveniência da protecção da parte fraca, leva a erguer a imperatividade 
a princípio organizador essencial – alinhando o direito português com o 
direito comparado próximo.

Assim, depois do art. 11.º fixar que “O contrato de seguro rege-se pelo 
princípio da liberdade contratual, tendo carácter supletivo as regras 
constantes deste diploma, com os limites indicados nesta secção e os 
decorrentes da lei geral”, os dois artigos seguintes (da mesma secção que 
o art. 11.º) prevêem elencos de disposições absolutamente imperativas 
(portanto “não admitindo convenção em sentido diverso”, art. 12.º) e 
relativamente imperativas (“podendo ser estabelecido um regime mais 
favorável ao tomador do seguro, ao segurado ou ao beneficiário da 
prestação de seguro”, art. 13.º, regime todavia restrito aos riscos de 
massa, cf. respectivo n.º 2).

Trata-se de dois elencos extensos, sem dúvida, mas cuja existência coloca 
a questão da sua taxatividade – i.e., de saber se há disposições que 
devam ter-se por imperativas embora omissas dos arts. 12.º e 13.º.

No sentido da não taxatividade argumente-se:

a) Há disposições omitidas nos arts. 12.º e 13.º que são estritamente 
organizadoras da lei – i.e., que não visam directamente a fixação de 
direitos e deveres entre as partes – e que não podem logicamente (sob 
pena de implosão do todo do RJCS) deixar de ter-se por imperativas 
se nada nelas estiver fixado em contrário: são os casos, p.e., do art. 
3.º (remissão para diplomas de aplicação geral), do art. 4.º (direito 
subsidiário), ou do art. 207.º (aplicação subsidiária do regime comum 
do contrato de seguro e do regime especial do seguro de vida às 
operações de capitalização, desde que compatíveis com a natureza 
destas operações);

b) Já quanto a disposições directamente fixadoras de direitos e deveres 
entre as partes, parece mais difícil superar a letra do art. 11.º, pois que 
os elencos dos arts. 12.º e 13.º visam precisamente este género de 
disposições.

Quanto a este tipo de disposições, perante as que devam considerar-se 
à partida incompreensivelmente, ou menos compreensivelmente, 
omitidas nos elencos (é o caso, p.e., do disposto no art. 136.º/4: casos 
de exclusão da sub-rogação nos seguros de danos), há que alegar 
que a taxatividade dos arts. 12.º e 13.º faria resultar os mesmos em 
instrumento de desprotecção da parte fraca da relação de contrato 
de seguro, quando o que lhes é imanente é precisamente serem 
instrumentos privilegiados da protecção dessa parte contratual.
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Alegue-se ainda que também no âmbito das disposições fixadoras 
de direitos e deveres entre as partes existem disposições que, por 
natureza, são insusceptíveis de ser afastadas por convenção, sob pena 
de ficarem desprovidas de efeito útil (é o caso, p.e., do disposto no 
art. 148.º relativo ao regime de cobertura do dolo nos seguros de 
responsabilidade civil);

c) Do que resulta, no nosso entender, que uma interpretação teleológica 
do conjunto dos arts. 11.º a 13.º deve concluir no sentido do mesmo 
não vedar absolutamente a existência de outras disposições que devam 
ter-se por imperativas, emboras omissas dos arts. 12.º e 13.º.

2) Seguros proibidos (art. 14.º)

Tendo como antecessor o regime fixado no n.º 3 do art. 192.º do DL 
94-B/98, de 17 Abr., o art. 14.º vem determinar a proibição da celebração 
de contratos de seguro que cubram determinados riscos específicos, 
cominando-os de nulidade, ainda que sujeitos a lei estrangeira (cfr. n.º 4 
do art. 9.º).

Sem prejuízo das regras gerais sobre licitude do conteúdo negocial, é 
proibida a cobertura dos seguintes riscos: (i) responsabilidade criminal, 
contra-ordenacional ou disciplinar; (ii) rapto, sequestro e outros crimes 
contra a liberdade pessoal; (iii) posse ou transporte de estupefacientes 
ou drogas cujo consumo seja interdito; (iv) morte de crianças com idade 
inferior a 14 anos ou daqueles que por anomalia psíquica ou outra causa 
se mostrem incapazes de governar a sua pessoa.

O novo regime introduz as seguintes alterações:

a) Inclui entre os riscos cuja cobertura não é admitida os inerentes a 
responsabilidade contra-ordenacional;

b) Em contraponto à inclusão referida na alínea anterior, exclui dos riscos 
cuja cobertura não é admitida o de inibição de condução de veículos, 
necessariamente associada a responsabilidade contra-ordenacional ou 
até criminal;

c) Alarga a proibição de cobertura do risco de rapto a outros crimes 
contra a liberdade pessoal;

d) Concretiza o tipo de incapacidade que está abrangida e a prestação 
cujo recebimento se visa atalhar quando se proíbe a cobertura de 
riscos de morte.

Refira-se que o legislador aproveitou o ensejo para afastar eventuais dúvidas 
quanto à admissibilidade da cobertura de riscos de responsabilidade civil 
associada a responsabilidade criminal, contra-ordenacional ou disciplinar.

Assinalam-se, ainda, duas actualizações face ao regime vigente: (i) excluem-se 
as prestações de natureza meramente indemnizatória do âmbito da proibição 
de cobertura de riscos associados a crimes contra a liberdade pessoal e 
morte de crianças ou incapazes; (ii) admite-se a cobertura do risco de 
morte de crianças com idade inferior a 14 anos, desde que contratada por 
instituições escolares, desportivas ou de natureza análoga que dela não 
sejam beneficiárias. 
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Nestas duas situações entende-se que as coberturas em causa não agravam 
o risco moral inerente à celebração do contrato de seguro, ao mesmo 
tempo que se adequa a respectiva protecção a novas realidades sociais.

3) Proibição de práticas discriminatórias (art. 15.º)

Neste artigo, para além de se enunciar o princípio geral de proibição 
de práticas discriminatórias em violação do princípio da igualdade na 
celebração, na execução e na cessação do contrato de seguro nos termos 
previstos no art. 13.º da Constituição, é desenvolvido o regime introduzido 
pela Lei 46/2006, de 28 Ago., que proíbe e pune a discriminação em razão 
da deficiência e da existência de risco agravado de saúde.

Assim, não obstante serem consideradas práticas discriminatórias em razão 
da deficiência ou de risco agravado de saúde, as acções ou omissões, 
dolosas ou negligentes, que violem o princípio da igualdade, implicando 
para as pessoas naquela situação um tratamento menos favorável do 
que aquele que seja dado a outra pessoa em situação comparável, é 
operacionalizado o princípio da não discriminação de forma consistente 
com o Direito Comunitário, a Constituição e a natureza específica do 
contrato de seguro.

Nestes termos, não se consideram incluídas na proibição, “(...) para efeito 
de celebração, execução e cessação do contrato de seguro, as práticas e 
técnicas de avaliação, selecção e aceitação de riscos próprias do segurador 
que sejam objectivamente fundamentadas, tendo por base dados 
estatísticos e actuariais rigorosos considerados relevantes nos termos dos 
princípios da técnica seguradora”.

Cabe ao segurador que recusar a celebração de um contrato de seguro ou 
agravar o respectivo prémio em razão de deficiência ou de risco agravado 
de saúde, prestar ao proponente informação sobre o rácio entre os seus 
factores de risco específicos e os factores de risco de pessoa em situação 
comparável mas não afectada por aquela deficiência ou risco agravado 
de saúde.

É ainda estabelecido um mecanismo destinado a dirimir eventuais 
divergências resultantes da decisão de recusa ou de agravamento, 
podendo o proponente do seguro solicitar a uma comissão tripartida 
composta por um representante do Instituto Nacional para a Reabilitação, 
um representante do segurador e um representante do Instituto Nacional 
de Medicina Legal, a emissão de parecer não vinculativo sobre o referido 
rácio.

Refira-se que a proibição de discriminação em função do sexo é regulada 
por legislação especial, em concreto a Lei 14/2008, de 12 Mar.

4) Autorização legal do segurador (art. 16.º)

Conforme resulta do regime jurídico e de acesso e exercício, a actividade 
seguradora só pode ser exercida por entidades devidamente autorizadas,  
sendo a prática de actos ou operações de seguros sem que exista 
autorização punível a título de crime (cfr. art. 202.º do DL 94-B/98, de 
17 Abr.) e a título de contra-ordenação [cf. al. a) do art. 214.º do mesmo 

18 | 19



diploma]. De acordo com a al. c) do n.º 1 da Base XVIII da Lei 2/71, de 12 
Abr., esses seguros são nulos.

O regime jurídico do contrato de seguro, visando a protecção do tomador 
do seguro de boa fé, ainda que continue a determinar a nulidade do 
contrato celebrado por entidade não legalmente autorizada, impõe-lhe 
o cumprimento das obrigações que decorreriam do contrato ou da lei 
caso o negócio fosse válido, não lhe sendo devido por isso qualquer 
contraprestação.

5) Deveres de informação pré-contratual do segurador (arts. 18.º 
a 21.º)

O novo regime uniformiza para todos os ramos de seguros (“Vida”/”Não 
vida”) e independentemente da respectiva natureza [riscos de massa/
grandes riscos16], ou do tipo de tomador do seguro (pessoa singular/
colectiva) o conteúdo mínimo do dever de informação pré-contratual a 
cargo do segurador.

Portanto, o que basicamente há a relevar é a extensão aos contratos de 
seguro “Não vida” do muito exigente regime de informação pré-contratual 
hoje reservado para os contratos de seguro “Vida” e de “acidentes 
pessoais ou doença a longo prazo”.

Desenvolvimento que é dos mais relevantes trazidos pelo RJCS em 
incremento da protecção do tomador do seguro.

O regime comum em matéria de informação pré-contratual a fornecer 
ao tomador do seguro não prejudica a aplicação de regimes especiais – é 
concretamente o caso da informação específica a prestar nos seguros de 
vida e outros contratos e operações do ramo “Vida” nos termos do art. 
185.º, informações a prestar no caso de o seguro ser celebrado à distância 
(art. 19.º/1) ou as informações exigíveis de acordo com o regime de defesa 
do consumidor (art. 19.º/2).

Abrangida pela referida extensão está a obrigação de a proposta de seguro 
conter uma menção comprovativa de que as informações que o segurador 
tem de prestar foram transmitidas ao tomador do seguro17.

6) Dever especial de esclarecimento do tomador do seguro pelo 
segurador (art. 22.º)

A previsão expressa na lei do contrato de seguro, a par dos tradicionais 
deveres de informação pré-contratual, de um dever geral de esclarecimento 
do tomador do seguro acerca das modalidades de contratos mais 
convenientes para o fim tido em vista com a contratação não é comum ao 
nível do direito comparado próximo.

A principal excepção a esta não previsão na lei do contrato de seguro 
comparada próxima é, para lá da recente lei alemã do contrato de seguro, 
o regime da mediação de seguros decorrente da Directiva 2002/92/CE, 

16  Ainda que no que se refere aos contratos de seguro de grandes riscos, as disposições relativas aos deveres de informação 
do segurador prévios ao contrato assumam um carácter supletivo, nos termos conjugados dos arts. 11.º e 13.º.

17  Prevista no regime vigente para os seguros e operações do ramo “Vida” no n.º 2 do art. 179.º do DL 94-B/98, de 17 
Abr., e n.º 5 do art. 5.º-A do DL 176/95, de 26 Jul., na redacção introduzida pelo DL 60/2004, de 22 Mar. e para os 
seguros de acidentes pessoais ou doença a longo prazo, no n.º 2 do art. 3.º do DL 176/95, de 26 Jul..
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cuja concretização portuguesa consta principalmente dos arts. 31.º, b) e 
e), 32.º e 33.º do DL 144/2006, 31 Jul.

O esclarecimento previsto na lei é pró-activo e incide sobre o objecto 
principal do contrato de seguro, i.e., o âmbito da cobertura fornecida, seja 
negativa (exclusões, períodos de carência, franquias, regime de cessação 
do contrato por vontade do segurador e, nos casos de sucessão ou 
modificação de contratos, riscos de ruptura de cobertura18, seja positiva.

Implica, pois, do segurador uma atenção às necessidades e conveniências 
em concreto do tomador do seguro e segurado relativas à operação de 
seguro, à conveniência do casamento daquela cobertura com aquele risco, 
por contraposição, p.e., ao aconselhamento sobre gestão patrimonial ou 
fiscal, ou mesmo sobre a necessidade de cumprimento da lei (mormente 
fiscal), que frequentemente integra o aconselhamento global que precede 
a contratação de seguro e operações do ramo “Vida”.

Trata-se de aconselhamento restrito às modalidades disponibilizadas pelo 
segurador, não pelos demais seguradores, mas inclui, parece, no limite, 
sinalização de inadequação da oferta disponibilizada caso as necessidades 
concretas do candidato a tomador do seguro/segurado, tal como fluam 
do declarado a propósito por estes, assim o ditem.

E tem as relevantes excepções constantes do seu n.º 4 (contratos relativos 
a grandes riscos ou para cuja formação tenha contribuído mediador de 
seguros, neste caso sem prejuízo dos deveres específicos previstos na 
respectivas lei de acesso e exercício).

7) Regime do incumprimento dos deveres de informação pré-contratual 
(art. 23.º)

Consequência comum para o incumprimento dos deveres de informação 
e de esclarecimento previstos no regime consiste na obrigação de o 
segurador responder civilmente pelos danos causados (n.º 1).

Já relativamente ao incumprimento dos deveres tão-só de informação 
pré-contratual – quer por omissão, quer, frise-se, por desconformidade 
da informação pré-contratual com o teor da apólice (n.º 4) –, a alteração 
mais relevante que o RJCS introduziu ao regime vigente é o muito sensível 
alargamento do âmbito de aplicação do correspondente direito do tomador 
do seguro à resolução do contrato (direito que o n.º 3 uniformemente 
fixa dever ser exercido no prazo de 30 dias após a recepção da apólice, 
tendo a cessação efeito retroactivo e o tomador direito à devolução da 
totalidade do prémio pago).

Na verdade, agora o direito de resolução abrange todos os contratos 
– não se socorrendo já portanto o legislador das limitações que hoje o 
levam a restringir o direito: 1) aos seguros e operações do ramo “Vida” 
e “contratos de acidentes pessoais ou doença de longo prazo”; 2) aos 
contratos singulares, ou cujo tomador do seguro seja uma pessoa singular; 
3) aos contratos com duração superior a 6 meses19.

18 Riscos estes que evidentemente podem ser de molde a relativizar eventuais ganhos do tomador do seguro ao nível do 
montante do prémio do novo contrato).

19 Cf., respectivamente, n.º 2 do art. 179.º e n.º 2 do art. 182.º do DL 94-B/98, de 17 Abr., e n.º 2 do art. 3.º do DL 176/95, 
de 26 Jul.; e art. 184.º do DL 94-B/98, e n.º 4 do art. 3.º do DL 176/95.
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Uma tal extensão do direito de resolução resultará basicamente na 
decisiva maior facilidade da sua invocação no caso dos seguros de danos, 
desonerando o invocante da actual operosa convocação das previsões 
genéricas, seja dos arts. 5.º, 6.º e  8.º, a), do Regime das Cláusulas Contratuais 
Gerais20 (que todavia prevê a manutenção do contrato reduzido), seja dos 
arts. 294.º e 483.º (e 433.º ss.) do Código Civil (CC), portanto facilitando 
em muito na prática a desvinculação nessa circunstância.

É certo que o regime vigente aceita que a resolução seja “ad nutum” (i.e., 
independente de motivo), e que agora o RJCS veio restringi-la aos casos 
em que, grosso modo, o incumprimento “tenha razoavelmente afectado 
a decisão de contratar” (n.º 2) – mas, julga-se, esta hipótese cobrirá a 
generalidade dos casos relevantes [e aos quais há que adicionar os casos 
dos vícios na formação da vontade, cujo regime de invalidação do contrato 
continua aplicável21].

Relativamente aos contratos onde já hoje se prevê o direito de resolução 
“ad nutum” ao contrato nos 30 dias posteriores à recepção da apólice 
(basicamente, como se disse, os relativos a seguros e operações do ramo 
“Vida”, e “contratos de acidentes pessoais ou doença de longo prazo”), 
chamado “direito de renúncia”, que transitou para o RJCS (cf. art. 118.º), 
a situação permanece basicamente a mesma. 

8) Declaração inicial do risco (arts. 24.º-26.º e 188.º)

Nesta matéria, fulcral à economia do contrato de seguro e, portanto, 
ao seu regime geral, e das que mais contencioso judicial suscitam 
hoje, para o que sobremaneira contribui o carácter parco e desactualizado 
da disposição legal sede do regime actual (art. 429.º do CCom) (v. infra), 
consagrou-se um regime significativamente mais favorável a tomadores 
do seguro e segurados do que o actual, e cujo alcance parece ir bem mais 
além do que a letra dos arts. 24.º a 26.º22.

Ao nível dos contornos do dever de declaração (art. 24.º), como consta 
do preâmbulo, “Mantendo-se a regra que dá preponderância ao dever 
de declaração do tomador do seguro sobre o ónus de questionação do 
segurador (...)” (n.os 1 e 2 idem), acrescentou-se-lhe depois um muito 
relevante conjunto de deveres disciplinadores do segurador no n.º 3, que 
sintetiza entendimentos retirados, seja da lei e jurisprudência do direito 
comparado próximo, seja da jurisprudência nacional em torno do art. 
429.º do CCom.

A reunião no n.º 3 desse conjunto de previsões facilitará em muito, 
julga-se, comparativamente ao regime actual, a irrelevância das omissões 
e declarações inexactas para cuja ocorrência haja concorrido o menor 
cuidado do segurador, ou do seu representante, no processo de declaração 
do risco.

Mas também ao nível do regime da sanção do incumprimento do 
dever de declaração pelo tomador do seguro e segurado o regime resulta 
bem mais favorável aos tomador do seguro e segurado do que o actual.

20 DL 446/85, de 25 Out..

21 Arts. 240.º ss. do CC.

22 P.e., ao nível do tratamento processual da essencialidade da declaração inexacta ou omitida, ou dos termos gerais em 
que o segurador é suposto recepcionar a declaração do risco, ou mesmo da concorrência do dolo do representante do 
segurador com o dolo do tomador do seguro ou do segurado.
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Para além de se clarificar a natureza do desvalor dele resultante, cinde-se 
o actual regime em dois – distinguindo-se os casos de incumprimento por 
mera culpa, para a qual a sanção é a mera denunciabilidade do contrato 
(sem portanto afectar a validade do contrato, art. 26.º), dos casos de dolo, 
aos quais se restringiu a anulabilidade do contrato (art. 25.º), desvalor este 
a que a maioria da jurisprudência reconduzia hoje a única sanção prevista 
no art. 429.º CCom. (aí chamada “nulidade”).

Esta cisão de regimes (desoneradora dos incumprimentos meramente 
negligentes) é de há muito pacífica no direito comparado próximo.

Inovação de relevo (inclusivamente ao nível do direito comparado 
próximo) em sentido protector dos segurados é igualmente a previsão da 
causalidade como condição de invocação pelo segurador do facto omitido 
ou declarado inexactamente com mera culpa invocado para afastar a 
obrigação de cobertura do sinistro entretanto ocorrido (art. 26.º/4, corpo) 
– tornando assim não invocável para esse efeito a omissão na declaração 
inicial do risco, p.e., da inoperância então do sistema de detecção de fogo 
se a perda do bem seguro se deveu a inundação, ou de estado de saúde 
perfeito quando o não era (pois que o segurado até tomava medicamentos 
então), se a doença se deveu a causa posterior à celebração do contrato 
de seguro.

Tratava-se na verdade de aspecto do regime do art. 429.º do CCom 
que mais incompreensão social suscitava, até porque registava deveras 
aplicação prática.

Por fim, como regime comum do seguro de vida, de mencionar que o RJCS 
consagrou com carácter obrigatório a incontestabilidade das omissões 
ou inexactidões negligentes ao fim de, no máximo, 2 anos sobre a data 
de celebração do contrato (art. 188.º/1) – cláusula que é habitual nos 
contratos vigentes. Tendo no n.º 2 clarificado a questão de saber se a 
incontestabilidade abrange as coberturas complementares de acidentes 
e de invalidez.

9) Formação do contrato pelo silêncio do segurador (art. 27.º)

A densificação do regime previsto no art. 27.º do RJCS relativamente ao 
actualmente previsto no art. 17.º do DL 176/95, de 26 Jul., ao atalhar 
dúvidas de aplicação (a mais relevante das quais será porventura a que 
é objecto do n.º 3 do art. 27.º, sobre o concreto conteúdo implícito do 
contrato formado pelo silêncio), parece ir no sentido da facilitação da 
aplicação deste instituto, e portanto do aumento da sua eficácia, o que 
favorece os tomadores do seguro e segurados – ainda que o regime ora 
enunciado seja afinal o que não podia deixar de ser o devido já hoje.

10) Mediação (arts. 28.º a 31.º)

Em matéria de mediação de seguros, a preocupação essencial subjacente ao 
RJCS funda-se no estabelecimento da interligação com o enquadramento 
jurídico de acesso e de exercício da actividade de mediação de seguros 
(DL 144/2006, de 31 Jul.). De referir, não obstante, duas disposições 
cujo sentido converge para a clarificação da eficácia dos actos quando 
praticados com a intervenção de mediador.
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Assim, estabelece-se a eficácia interpartes das comunicações, da prestação 
de informações e da entrega de documentos por intermédio de mediador 
que actue em nome e com poderes de representação do tomador do 
seguro ou do segurador (art. 31.º).

Por outro lado, ainda que se reconhecendo, por princípio, a ineficácia 
do contrato de seguro que o mediador de seguros, agindo em nome do 
segurador, celebre sem poderes específicos para o efeito, na ausência da 
respectiva ratificação (n.º 1 do art. 30.º), admite-se a eficácia em relação 
ao segurador se existirem: “(...) razões ponderosas, objectivamente 
apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a 
confiança do tomador do seguro de boa fé na legitimidade do mediador 
de seguros, desde que o segurador tenha igualmente contribuído para 
fundar a confiança do tomador do seguro” (n.º 3 idem).

11) Forma do contrato e apólice de seguro (arts. 32.º a 38.º)

O teor do art. 426.º do CCom ao estabelecer que “O contrato de seguro 
deve ser reduzido a escrito num instrumento, que constituirá a apólice de 
seguro” tem sido interpretado como impondo uma forma ad substantiam 
ao contrato de seguro.

O n.º 1 do art. 32.º do RJCS vem afastar esta interpretação, afirmando 
a sua natureza meramente consensual, não dependendo da observância 
de qualquer forma especial, o que aliás se encontra em melhor 
correspondência com os padrões em que se desenvolvem actualmente as 
negociações contratuais.

Não obstante, o segurador mantém o dever de formalizar o contrato numa 
apólice de seguro, que deve ser entregue ao tomador do seguro aquando 
da celebração do contrato ou ser-lhe enviada no prazo de 14 dias nos 
seguros de riscos de massa23, salvo se houver motivo justificado, ou no 
prazo que seja acordado, nos seguros de grandes riscos24 (arts. 32.º/2 e 
34.º/1).

De referir que o legislador, ao mesmo tempo que reconhece o carácter não 
formal do contrato de seguro, não deixa de atribuir consequências jurídicas 
significativas à entrega da apólice de seguro, em moldes claramente 
inovadores face ao regime vigente e que prosseguem essencialmente 
dois objectivos: acréscimo da tutela da posição do tomador do seguro 
conjugado com garantia da estabilidade contratual.

Assim:

a) Havendo atraso na entrega da apólice não são oponíveis pelo 
segurador cláusulas que não constem de documento escrito assinado 
pelo tomador do seguro ou a ele anteriormente entregue (art. 34.º/4) 
e, enquanto a apólice não for entregue, tem o tomador direito a 
resolver o contrato com eficácia retroactiva e à devolução integral do 
prémio pago (art. 34.º/6);

b) Uma vez entregue a apólice de seguro, não são oponíveis pelo 
segurador cláusulas que dela não constem, ainda que sem prejuízo 
do regime do erro negocial (art. 34.º/3). Já o tomador do seguro 

23  Quanto ao conceito de riscos de massa, cf. art. 2.º/6 do DL 94-B/98, de 17 Abr.

24  Quanto ao conceito de grandes riscos, cf. art. 2.º/3 a 5 do DL 94-B/98, de 17 Abr.
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parece poder invocar cláusulas que tenham sido acordadas mas que 
não venham a constar da apólice, com os limites previstos na alínea 
seguinte;

c) Decorridos 30 dias sobre a data da entrega da apólice sem que o 
tomador do seguro haja invocado qualquer desconformidade entre o 
acordado e o conteúdo da apólice, só são invocáveis divergências que 
resultem de documento escrito ou de outro suporte duradouro (art. 
35.º).

Em termos do conteúdo da apólice de seguro, ainda que o elenco dos 
elementos mínimos que da mesma devem constar não verifique alterações 
significativas face ao regime vigente, é de assinalar, no mesmo sentido de 
tutela acrescida da posição do tomador do seguro, a obrigatoriedade de 
inclusão das cláusulas que se reputam mais relevantes da perspectiva da 
compreensão da cobertura, das condições e deveres inerentes ao contrato 
em caracteres destacados e de maior dimensão do que os restantes (art. 
37.º/3).

O incumprimento pelo segurador das regras relativas ao texto da apólice 
determina, em termos inovadores face ao regime vigente, o direito do 
tomador do seguro resolver o contrato nos termos previstos para o 
incumprimento dos deveres de informação pré-contratuais, e o direito de 
exigir a correcção da apólice (art. 37.º/4).

12) Actos dolosos (arts. 46.º, 141.º e 148.º)

Como forma de mitigação do risco moral inerente ao contrato de seguro 
e por razões de ordem pública, estipula-se, de forma expressa, que os 
actos ou omissões dolosos do beneficiário que tenham dado causa ao 
sinistro determinam a exclusão de qualquer direito à prestação resultante 
do contrato, arvorando em princípio geral aplicável a todos os seguros a 
regra constante do art. 458.º do CCom, nos termos do qual:”O segurador 
não é obrigado a pagar a quantia segura: (...) 2.º Se aquele que reclama 
a indemnização for autor ou cúmplice do crime da morte da pessoa, cuja 
vida se segurou.”

O mesmo princípio é aplicável no caso de sinistro causado dolosamente 
pelo tomador do seguro ou pelo segurado, não se encontrando o 
segurador obrigado a efectuar a prestação acordada. Admite, no entanto, 
o n.º 1 do art. 46.º que este regime possa ser afastado por disposição legal 
ou regulamentar ou por convenção entre as partes não ofensiva da ordem 
pública (respeitando, designadamente, os limites fixados no art. 14.º) e se 
a natureza da cobertura o permitir (por designadamente não implicar uma 
coincidência entre o tomador do seguro ou o segurado e o beneficiário, 
caso do seguro de responsabilidade civil).

Refira-se que, no âmbito dos seguros contra riscos, o n.º 3 do art. 437.º 
do CCom determina que: “O seguro fica sem efeito: (...) Se o sinistro tiver 
sido causado pelo segurado ou por pessoa por quem ele seja civilmente 
responsável.”

O novo regime, ao admitir a derrogação do afastamento da cobertura 
por disposição legal ou regulamentar ou por convenção entre as partes, e 
ainda por a ter qualificado como disposição de imperatividade relativa (cfr. 
n.º 1 do art. 13.º), não diverge da natureza supletiva da regra no contexto 
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do CCom.. Todavia, a sua formulação é mais clara – designadamente, 
ao substituir o “causado” do CCom por “causado dolosamente” vem 
claramente excluir do âmbito da proibição supletiva os actos causados por 
mera negligência, incluindo com culpa grave.

Ainda no domínio do tratamento jurídico dos actos ou omissões dolosos, 
e também com o intuito de diminuir o labor interpretativo necessário para 
a sua qualificação, deve referir-se que o art. 141.º, incluído na regulação 
especial do seguro de responsabilidade civil, estabelece não se considerar 
dolosa a produção do dano quando o agente beneficie de uma causa de 
exclusão da ilicitude ou da culpa.

Atendendo aos valores de ordem social prosseguidos com a instituição de 
seguros obrigatórios de responsabilidade civil, não é aplicável a regra geral 
constante do artigo 46.º, ficando a cobertura de actos ou omissões dolosos 
nos termos do art. 148.º sujeita ao regime especial que seja estabelecido 
em lei ou regulamento25. Nestes termos, o regime especial, em função da 
natureza dos riscos específicos concretamente cobertos, pode determinar 
a cobertura, ou não, de actos ou omissões dolosos do segurado, ou a 
respectiva cobertura de acordo com condições específicas, sendo que no 
caso de nem a lei, nem posterior regulamentação, dispuserem sobre esta 
matéria, se deve aplicar o n.º 2 do art. 148.º, segundo o qual haverá 
cobertura desses actos ou omissões.

13) Prémio (arts. 51.º a 61.º)

Embora preserve, na estrutura, o regime de pagamento dos prémios de 
seguro constante do DL 142/2000, de 15 Jul.26, o novo regime introduz 
um conjunto de ajustamentos pontuais e clarificações que podem ter 
repercussões práticas significativas.

Com um objectivo prevalecente de adaptação do regime tendo em 
conta a experiência carreada pelo tráfego jurídico, por forma a melhor 
corresponder à realidade social, económica e tecnológica, anotam-se as 
seguintes alterações:

a) Revisão do elenco dos ramos e modalidades de seguros que não 
ficam sujeitos ao princípio de “no premium, no risk”, onde sobressai, 
em termos de alterações, a sujeição ao mesmo meramente supletiva 
dos seguros de cobertura de grandes riscos (art. 58.º);

b) Eliminação do regime especial previsto para os contratos de prémio 
variável e para os contratos titulados por apólices abertas. A eliminação 
desse regime é facultada pelo alinhamento previsto quanto aos prazos 
para emissão de aviso para pagamento de prémio (30 dias), bem 
como das consequências da falta de pagamento (resolução, ou não 
prorrogação);

c) Actualização dos modos de pagamento do prémio do seguro, 
aditando outros meios electrónicos de pagamento aos que se 
encontram previstos27 (art. 54.º/1). Admite-se, nos seguros de pessoas, a 
possibilidade de as partes convencionarem outros meios e modalidades 
de pagamento do prémio, desde que respeitem as disposições legais 

25 Embora o n.º 1 do art. 12.º não o qualifique expressamente como tal, o artigo 148.º, sob pena de inutilidade do 
respectivo teor, terá que ser qualificado como de natureza imperativa. 

26 Republicado pelo DL 122/2005, de 29 Jul., e alterado pelos DLs 199/2005, de 10 Nov. e 291/2007, de 21 Ago..

27 Hoje regulados pela Portaria 1371/2000(2.ª Série), de 12 Set..
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e regulamentares em vigor (art. 54.º/6) – designadamente de ordem 
prudencial –, tendo em vista, em particular, seguros e operações em 
que prevaleça a componente de capitalização;

d) Permissão expressa de extinção da dívida de prémio, por compensação 
com crédito reconhecido, exigível e líquido até ao montante a 
compensar, mediante declaração de uma das partes à outra, desde 
que se verifiquem os demais requisitos da compensação (em concreto 
arts. 847.º ss. do CC; art. 54.º/5);

e) Fixação de uma regra para tratamento das situações em que o 
prémio não tenha sido determinado ou tenha sido insuficientemente 
determinado28, que embora corresponda certamente à prática 
seguradora, não se encontrava reflectida expressamente no regime 
jurídico do contrato de seguro (art. 52.º/2).

No sentido de introdução de maior certeza jurídica refira-se:

a) O estabelecimento de condições para a eficácia do pagamento por 
meio de cheque ou débito em conta, respectivamente, a boa cobrança 
e o não exercício do direito de anulação do débito, salvo mora do 
segurador (art. 54.º/2 a 4);

b) Nos contratos sujeitos ao princípio de “no premium, no risk”, 
prevê-se agora expressamente que a falta de pagamento de prémio 
relativo a alteração do contrato não afecta em princípio a subsistência 
da cobertura não alterada, excepto se a subsistência do contrato se 
revele impossível, caso em que se considera resolvido na data do 
vencimento do prémio não pago (art. 61.º/4).

Para tutela do segurado e beneficiário, e embora a título supletivo, 
regula-se expressa e detalhadamente o pagamento do prémio por terceiro 
(art. 55.º), admitindo-se desde logo, de forma expressa, o pagamento por 
terceiro não interessado29. Mais: em derrogação especial ao regime geral 
civilista (cf. art. 767.º/2 do CC), impede-se a recusa de um tal pagamento 
pelo segurador.

Neste âmbito mereceu protecção acrescida o terceiro interessado, titular 
de direitos ressalvados no contrato, tendo-se-lhe expressamente facultado 
o pagamento do prémio depois de vencido, com reposição da cobertura 
entre a data do vencimento e a data do pagamento, sem prejuízo, bem 
entendido, da não cobertura de sinistro ocorrido entre essas duas datas e 
que fosse do conhecimento do beneficiário.

(Cf. também a previsão do art. 91.º/2, infra mencionada).

14) Resseguro (arts. 72.º a 75.º)

As características do contrato de resseguro e a natureza dos contratantes 
aconselham a que seja conferida ampla liberdade às partes para – dentro 
dos limites de ordem pública e da lei – conformarem o conteúdo do 
28  Situação necessariamente residual, face aos deveres que impendem sobre o segurador de informação pré-contratual 

quanto ao valor do prémio, ou respectivo método de cálculo, nos termos da alínea d) do art. 18.º.

29  O art. 55.º vem portanto atalhar eventual hesitação sobre a legalidade do pagamento do prémio por terceiro 
desinteressado da cobertura em face do princípio do interesse no seguro (art. 428.º, § 1.º, do CCom e art. 43.º do 
RJCS), hesitação que o regime actual admitirá em termos gerais (sem prejuízo de devermos entender estarmos perante 
realidades distintas, a do pagamento do seguro e a da cobertura do risco). Reportamo-nos a “em termos gerais”, pois 
que por exemplo no muito relevante caso do regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel há a 
expressa permissão do, hoje, n.º 2 do art. 6.º do DL 291/2007, de 21 Ago., que vai, aliás, além da mera questão do 
pagamento do prémio.
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contrato30. O regime de nível de lei vigente resume-se ao previsto no 
art. 430.º do CCom que, no capítulo das disposições gerais, fixa que: “O 
segurador pode ressegurar por conta de outrem o objecto que segurou 
(...)”. 

Não obstante, tem sido defendida a aplicabilidade ao contrato de 
resseguro do regime previsto para o contrato de seguro que com ele não 
seja incompatível, ainda que a título subsidiário.

O RGCS não se afastou deste princípio, tendo ainda considerado relevante, 
por razões de completude e disciplina mínima do contrato de resseguro, 
dedicar-lhe os artigos 72.º a 75.º.

Naturalmente, o regime deste contrato é remetido amplamente para a 
autonomia privada.

Todavia, no que respeita à forma do contrato, embora se lhe aplique o 
princípio que determina a desnecessidade de forma especial para validade 
do contrato, exige-se: (i) a formalização num instrumento escrito; (ii) a 
identificação dos riscos cedidos ou retrocedidos.

O n.º 1 do art. 75.º ainda que reafirmando o princípio de eficácia relativa 
do contrato (cf. n.º 2 do art. 406.º do CC), admite que, por previsão legal 
ou estipulação entre as partes, do contrato de resseguro decorram relações 
entre os tomadores do seguro e o ressegurador. Tem a disposição em 
causa por objectivo admitir certas formas excepcionais de relacionamento 
directo entre ressegurador e tomador do seguro, quer resultantes de lei 
(por exemplo eventuais privilégios em caso de liquidação do segurador), 
quer resultantes de convenção entre as partes (pagamento directo de 
indemnização, direcção da regularização de sinistros, ...).

Ao que se adita a admissão expressa (no n.º 2) da possibilidade de 
atribuição pelo segurador a terceiros da titularidade ou do exercício de 
direitos que lhe advenham do contrato de resseguro, quando tal atribuição 
seja permitida pela lei geral.

15) Seguro de grupo (arts. 76.º a 90.º)

No âmbito da matéria relativa ao seguro de grupo é de referir, desde logo, 
a alteração conceitual: de seguro de pessoas ligadas entre si e ao tomador 
do seguro por um vínculo ou interesse comum [al. g) do art. 1.º do DL 
176/95, de 26 Jul.], o conceito alarga-se ao seguro de um conjunto de 
pessoas ligadas ao tomador do seguro por um vínculo que não seja o de 
segurar (art. 76.º).

Prescinde-se, assim, da existência de um vínculo ou interesse comum 
entre os segurados, bastando que o vínculo se verifique relativamente 
ao tomador do seguro.  Adicionalmente deixa de se prever o “interesse 
comum” como elemento de ligação, exigindo-se agora um vínculo 
distinto do constituído pela celebração e adesão ao seguro de grupo, o 
que adequa melhor o recorte do âmbito do regime à realidade que o 
mesmo visa regular.

30  Daí que a matéria do resseguro seja normalmente tratada em sede dos regimes jurídicos de acesso e exercício, embora 
sem incidência na vertente contratual. Mesmo algumas leis contratuais que se lhe referem expressamente, restringem 
as normas aplicáveis aos domínios do conceito, prova, eficácia e supletividade do regime.
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Deve anotar-se a acrescida tutela do segurado de um seguro de grupo 
que resulta do RJCS.

Nesse sentido, em sede de regime comum a todos os seguros de 
grupo deve frisar-se:

a) A extensão muito significativa dos deveres de informação pré-contratual. 
Neste domínio, por força do art. 78.º/1, o segurado de um seguro 
de grupo fica num plano de equivalência, senão mesmo de privilégio, 
relativamente ao regime comum, pois que exige ao tomador do seguro: 
(i) o cumprimento de deveres de informação correspondentes aos que 
o segurador tem para consigo (arts. 18.º a 21.º); (ii) que a prestação da 
informação relativa a um especial núcleo de matérias seja efectuada 
nos termos de um espécimen específico;

b) Ainda no domínio da informação pré-contratual, a obrigatoriedade 
de informação sobre o regime de designação e alteração do beneficiário 
revela-se um factor essencial de transparência e de garantia dos direitos 
do segurado relativamente à adesão ao seguro de grupo (art. 78.º/2). 
Em aditamento, introduz-se a regra que atribui à pessoa segura a 
designação do beneficiário, salvo convenção em contrário (art. 81.º);

c) Clarifica-se que o incumprimento do dever de informar faz incorrer 
aquele sobre quem o dever impende em responsabilidade civil 
nos termos gerais (art. 79.º). Ainda que não constituindo novidade 
regulatória, esta previsão expressa representa um contributo relevante 
para o exercício de eventuais direitos;

d) Clarifica-se o regime aplicável no que se refere à oponibilidade das 
alterações contratuais ao segurado, questão discutida no âmbito do 
regime vigente – conferido-se ao segurado a possibilidade da sua 
invocação como causa de denúncia do vínculo de adesão (art. 82.º).

Em idêntico sentido da acrescida tutela do segurado de um seguro de 
grupo contributivo31 é fixado um regime especial, que parte do 
reconhecimento de que nesta modalidade de contratos a posição do 
segurado é substancialmente assimilável à de um tomador de um seguro 
individual, devendo, por conseguinte, ser-lhe garantido o mesmo nível de 
protecção.

Nesse domínio, devem anotar-se os seguintes aspectos:

a) Adicionalmente à informação comum a todos os contratos de 
seguro de grupo, o tomador do seguro, que seja simultaneamente 
beneficiário, deve informar o segurado do montante das remunerações 
que lhe sejam atribuídas em função da sua intervenção no contrato, 
independentemente da forma e natureza que assumam, bem como da 
dimensão relativa que tais remunerações representam em proporção 
do valor total do prémio do referido contrato (art. 87.º/1). De facto, 
sem prejuízo de o tomador de seguro quando remunerado por 
qualquer forma ser qualificado como mediador de seguro, e estar, por 
isso, sujeito às regras legais e regulamentares de acesso e exercício 
previstas, considerou-se relevante da perspectiva da prossecução de um 
princípio de transparência, que quando no mesmo coincida a posição 

31  Cfr. n.º 2 do art. 77.º do RJCS: «O seguro de grupo diz-se contributivo quando do contrato de seguro resulta que os 
segurados suportam, no todo ou em parte, o pagamento do montante correspondente ao prémio devido pelo tomador 
do seguro.»
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de beneficiário, o dever de informação opere independentemente de 
pedido do segurado nesse sentido;

b) Fixa-se como consequência do incumprimento dos deveres de 
informação a obrigação de o tomador do seguro suportar a parte 
do prémio correspondente ao segurado, sem perda das respectivas 
garantias, até à data de renovação do contrato ou respectiva data 
aniversária (art. 87.º/3);

c) Prevê-se um especial regime de formação do contrato em razão do 
silêncio do segurador (art. 88.º);

d) Determina-se que da declaração de adesão a seguro de grupo 
contributivo, sem prejuízo das condições específicas da adesão, devem 
constar todas as condições que, em circunstâncias análogas, deveriam 
constar de um seguro individual (art. 89.º);

e) Estabelecem-se regras quanto à participação nos resultados32 no 
contrato de seguro, determinando que deva ser o segurado o titular 
do direito à participação nos resultados contratualmente definidos na 
apólice (art. 90.º).

De referir, por último, o regime constante dos arts. 83.º a 85.º (exclusão 
do segurado, cessação do contrato de seguro de grupo e manutenção 
da cobertura), que não se incluindo no conjunto de disposições que 
prosseguem uma finalidade de tutela acrescida do segurado, merecem 
menção, face ao efeito clarificador e de acessibilidade directa ao regime, 
que, de outro modo, implicaria o recurso ao regime geral e a percursos 
interpretativos mais longos.

16) Alteração (superveniente) do contrato (do risco em especial) 
[arts. 91.º-94.º, e 190.º e 215.º, a)]

Para lá da densificação global das previsões legais e da mais adequada 
sedeação sistemática da parte mais relevante deste conjunto de regimes, 
a do agravamento do risco, relevam em especial as soluções que a seguir 
se referem, todas em sentido mais protector de tomadores do seguro, 
segurados e beneficiários.

Desde logo anote-se a extensão a todos os contratos de seguro do dever 
de comunicação pelo segurador das alterações do risco respeitantes 
ao objecto das informações pré-contratuais (é o caso, p.e., de alteração 
legal ou regulamentar do capital mínimo ou outro aspecto da cobertura 
obrigatória de um seguro obrigatório), que no regime vigente se encontra 
expressamente previsto apenas em relação aos seguros e operações do 
ramo “Vida” e “contratos de acidentes pessoais ou doença de longo 
prazo” (art. 91.º/1).

Solução que é complementada pela previsão  com carácter geral, no n.º 
2, do dever de comunicação pelo segurador “aos terceiros, com direitos 
ressalvados no contrato e beneficiários de seguro com designação 
irrevogável, que se encontrem identificados na apólice, [d]as alterações 
contratuais que os possam prejudicar, se a natureza do contrato ou a 
modificação não se opuser”, que no regime vigente se encontra previsto 

32  Por participação nos resultados deve entender-se, de acordo com o disposto no art. 205.º do RJCS: «(...) [o] direito, 
contratualmente definido, de o tomador do seguro, de o segurado ou de o beneficiário auferir parte dos resultados 
técnicos, financeiros ou ambos gerados pelo contrato de seguro ou pelo conjunto de contratos em que aquele se 
insere.»
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relativamente a alguns contratos de seguro de caução para o facto do 
não pagamento do prémio pelo tomador do seguro [art. 23.º do DL 
176/9533].

De seguida, anote-se a previsão expressa a nível de lei de regime para 
a diminuição do risco (art. 92.º), poupando o tomador do seguro e o 
segurado à insegurança da sustentação de um correspondente direito à 
diminuição do prémio durante a anuidade do contrato, ou à resolução do 
contrato, com base no art. 446.º do CCom por analogia (regime geral do 
agravamento do risco, que é o que hoje há de mais aproximado a nível de 
lei a um regime geral de diminuição do risco).

Relativamente ao regime fulcral na presente sede, o do agravamento do 
risco (arts. 93.º e 94.º), alterações maiores no confronto com o regime 
vigente (art. 446.º do CCom) são desde logo as restrições à sua aplicação 
no domínio dos seguros de pessoas:

a) a da sua exclusão pura e simples relativamente aos seguros de vida 
(art. 190.º, 1.ª parte),

b) a sua exclusão relativamente ao agravamento do estado de saúde 
da pessoa segura no respeitante, seja ao seguro de saúde [art. 215.º, 
a)], seja às coberturas complementares de acidente e invalidez por 
acidente e doença dos seguros de vida (art. 190.º, 2.ª parte) – pelo que 
nestes dois tipos de casos o regime dos arts. 93.º e 94.º só se aplicará 
a factos alheios ao estado de saúde da pessoa segura (p.e., alterações 
relevantes de profissão e de local de residência).

Quanto ao mais do regime do agravamento do risco do RJCS, por 
comparação com o regime de sede legal vigente, e em sentido igualmente 
favorável aos tomador do seguro e segurado (imperatividade relativa, art. 
13.º/1), há ainda a relevar três aspectos.

Desde logo, à semelhança do já anotado relativamente ao regime matricial 
da declaração inicial do risco, o RJCS veio cindir em dois o regime do 
incumprimento do dever de comunicação do agravamento ao 
segurador (art. 94.º), atenuando a sanção no caso do incumprimento 
devido a mera culpa.

Na verdade, neste caso o segurador não pode recusar a cobertura do 
sinistro verificado após o agravamento, cabendo antes cobertura reduzida 
“na proporção entre o prémio efectivamente cobrado e aquele que seria 
devido em função das reais circunstâncias do risco” [n.º 1, b)]; reservando 
portanto o RJCS a solução única actual, da não cobertura (§ 2 do art. 446.
º do CCom, que fala em “anulação”), para o incumprimento do dever 
de comunicação com dolo graduado [“com o propósito de obter uma 
vantagem”, n.º 1, c)34].

Em segundo lugar, o RJCS veio clarificar o regime aplicável à verificação do 
sinistro após o agravamento mas ainda na pendência dos procedimentos 
de ajustamento contratual, prevendo a cobertura integral [não reduzida, 
n.º 1, a)], em contraposição à omissão pura e simples de solução para 
esta questão no regime de nível de lei actual, facilitando portanto a sua 
regulação estritamente pela autonomia contratual.

33  A que recentemente foi conferida a especial força resultante dos n.os 2 e 3 do art. 11.º do DL 183/88, de 24 Mai., na 
redacção do DL 31/2007, de 14 Fev..

34 Portanto reservando a sanção agravada para casos mais exigentes do que os previstos no art. 25.º, que se basta com o 
dolo tout court.
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Por fim, e de novo à semelhança do que vimos suceder no regime da 
declaração inicial do risco35, o RJCS veio prever o requisito da causalidade 
como condição de invocação pelo segurador do incumprimento do dever 
de comunicação do agravamento do risco para reduzir ou recusar a 
cobertura do sinistro verificado após o agravamento (n.º 1, corpo).

17) Seguro dado em garantia (art. 97.º)

O caso paradigmático no domínio dos contratos com consumidores é o 
dos seguros associados a um contrato de crédito à habitação.

O RJCS testemunha a atenção que o legislador segurador nacional tem 
dado a esta realidade, com um intuito de protecção dos adquirentes.

O regime específico do seguro dado em garantia veio facilitar decisivamente 
a mobilidade contratual do tomador do seguro, ao eliminar a necessidade 
de autorização do credor, seja para a mudança de segurador, desde que 
o novo contrato mantenha “as mesmas condições de garantia” (n.º 1), 
seja para a transmissão do bem seguro, quando exista garantia real sobre 
o mesmo (n.º 2).

Embora estas disposições estejam ausentes dos elencos dos arts. 12.º e 
13.º, o seu afastamento convencional terá de se considerar pelo menos 
como de legalidade sindicável à luz do Regime das Cláusulas Contratuais 
Gerais [para lá dos casos que devam ter-se por vedados pela proibição das 
vendas dependentes (cf. n.º 6 do art. 9.º da Lei de Defesa do Consumidor 
e alínea g) do artigo 31.º do DL 144/2006, de 31 Jul, regime jurídico da 
mediação de seguros].

18) Regime de cessação do contrato (arts. 105.º-118.º)

Esta é uma das matérias que melhor ilustra a vantagem geral que apontámos 
ao RJCS (comparativamente à situação actual) da acessibilidade do direito 
vigente.

Na verdade, embora o conjunto das soluções resultantes dos arts. 105.º-118.º 
não pareça à partida ser dos que mais sobressaiam no RJCS em termos de 
novidade de regime – porque, por outro lado, se trata de matéria muito 
relevante em termos práticos, julga-se que o tratamento sistematizado, 
unificado em um só capítulo e circunstanciadamente enunciador do 
que é hoje o regime e a prática jurídicas na matéria muito farão para a 
sua acessibilidade, justificando a sua nomeação entre as alterações mais 
relevantes trazidas pelo RJCS.

Para além disso, já acima se mencionou uma alteração maior do RJCS ao 
regime actual da cessação do contrato, concretamente a previsão de um 
direito geral do tomador do seguro de resolução do contrato de 
seguro em razão do incumprimento pelo segurador dos deveres de 
informação pré-contratual (art. 23.º), para onde se remete.

Em matéria de limitações à denúncia dos contratos de seguro, o art. 
114.º (cf. art. 13.º/1), ao formular em termos mais específicos – embora 

35  Embora a expressão prática da não causalidade actual decorrente do regime actual (art. 429.º aplicado à hipótese do 
art. 446.º, ambos do CCom) seja, supomos, bem menos significativa do que a da não causalidade aplicada aos casos de 
declaração inicial do risco, ao menos ao nível da jurisprudência.
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igualmente abstractos – proibições que já hoje provavelmente decorrerão 
do Regime das Cláusulas Contratuais Gerais, veio facilitar a protecção 
do tomador do seguro nesse âmbito, logo aumentando a eficácia da 
mesma.

Trata-se da proibição de denúncias do contrato susceptíveis de eliminar de 
forma desrazoavelmente inopinada a garantia de cobertura – ou, aliás a 
fortiori, a cobertura (n.º 4) – que o tomador do seguro visa principalmente 
com o contrato.

É o caso paradigmático do seguro de obra. 

Relativamente à resolução do contrato após sinistro, o art. 117.º veio 
clarificar de vez a questão da legalidade ou não (em face nomeadamente 
do Regime das Cláusulas Contratuais Gerais) da cláusula de resolução, 
bilateral [segundo se julga bem interpretar o aí disposto36], ad nutum do 
contrato de seguro após o sinistro, constante de tantas apólices, uniformes 
e outras, e questão ainda pendente ao nível da jurisprudência (embora já 
não com a acuidade e relevância sociológica que a questão teve há cerca 
de 10 anos).

Para lá desta vantagem da clarificação, sob a perspectiva da evolução 
pró-tomador do seguro do regime agora previsto: embora a fixação da 
aceitabilidade desta cláusula de resolução nos n.os 1 e 2 do art. 117.º 
possa limitar-se a espelhar, segundo se julga, a prática prudente actual dos 
seguradores (que, estando decerto interessados em não perder clientes, 
só resolverão o contrato logo após o primeiro sinistro se este deveras for 
de molde a suscitar dúvidas sobre a honorabilidade da contraparte ou 
a pertinência da anterior apreciação do risco) – o facto é que o RJCS 
veio prever como regime geral a exigência de dois sinistros (n.º 2 cit.), 
quando a generalidade das apólices hoje se bastam com um só. Por outro 
lado, excluí tal resolução pelo segurador em casos não previstos de forma 
expressa pela lei actual (casos dos seguros de crédito e caução, vida e 
seguros obrigatórios de responsabilidade civil além do de responsabilidade 
civil automóvel, n.º 3 do art. 117.º).

Outros tantos aspectos, conclua-se, em que portanto houve evolução 
pró-tomador do seguro da parte do RJCS.

Títulos I, Regime Comum, e II, Seguro de Danos

19) Participação do sinistro (arts. 100.º e 101.º) e afastamento e 
mitigação do sinistro (arts. 126.º e 127.º)

O conjunto destas disposições pouco inovou, segundo se julga, em 
termos de soluções hoje praticadas diariamente, com base em previsões 
essencialmente convencionais.

Mas ao explicitar o que hoje a lei ou omite ou prevê indirectamente, bem 
como ao densificar o que a lei hoje prevê muito genericamente, o RJCS 
veio clarificar, logo dar certeza ao regime legal vigente, facilitando o seu 
conhecimento por tomadores do seguro e segurados.

Isto é claramente o que resulta do tratamento dado pelo RJCS à matéria 
dos contornos do dever de participação (art. 100.º/2 e 3, que densificou 

36  Apesar do previsto nos arts. 12.º e 13.º não poder ser invocado nesse sentido.
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o hoje previsto no art. 441.º do CCom), bem como às sanções comportadas 
pelo regime do incumprimento desse dever, onde o art. 100.º do RJCS 
veio substituir a simples remissão para a obrigação de “responder por 
perdas e danos” constante daquele artigo do CCom, portanto detalhando 
que a consequência pode ir da não-sanção até à perda da cobertura37, 
passando pela redução da cobertura.

Já no respeitante ao regime do tradicionalmente chamado “ónus 
de salvamento” (que o RJCS chamou “afastamento e mitigação do 
sinistro”), a diferença entre a sua quase invisibilidade ao nível de lei da 
situação vigente (comportando designadamente a omissão de previsão 
expressa do dever do segurador de pagamento das despesas havidas 
com o salvamento)38, e o detalhe do regime resultante dos arts. 126.º 
e principalmente 127.º do RJCS é de tal modo frisante que justificam, 
neste âmbito sim, um juízo de estarmos deveras ante alterações muito 
relevantes trazidas pelo RJCS.

Na verdade, no confronto com o regime vigente em sede de lei, o RJCS 
não só clarifica a previsão geral e densifica o ónus de salvamento (art. 
126.º, em contraste com mera alusão no n.º 2 do art. 443.º do CCom), 
como enuncia claramente, em regime de imperatividade relativa (art. 
13.º/1), a existência e os contornos do dever de pagamento das despesas de 
salvamento (art. 127.º), contornos esses que incluem soluções protectoras 
dos tomadores do seguro e segurados que o regime vigente em sede de 
lei ou não conhece de todo ou não enuncia, ainda que indirectamente39 (e 
inovadoras também no confronto com direito comparado próximo):

– o dever existe ainda que o salvamento tenha sido ineficaz (n.º 1 do 
art. 127.º);

– devendo o pagamento ser efectuado em princípio antecipadamente 
em relação à regularização do sinistro (n.º 2 idem);

– a dedução do respectivo montante ao capital seguro disponível é 
não devida nalgumas circunstâncias (pelo menos se o concreto acto do 
salvamento tiver sido efectuado em cumprimento de determinações 
concretas do segurador, ou se a cobertura autónoma das despesas de 
salvamento resultar do contrato, n.º 3 idem).

Também muito relevante no confronto com o regime vigente em sede de lei 
(e em sentido incrementador da protecção conferida a terceiros lesados)40 
é a elevação a regra geral dos seguros obrigatórios de responsabilidade 
civil da inoponibilidade aos terceiros lesados do incumprimento dos 
deveres de participação do sinistro e de salvamento (art. 101.º/4 e 
126.º/3), prevista para o seguro de responsabilidade civil automóvel (hoje 
art. 22.º do DL 291/2007, de 21 Ago.).

37  O n.º 2 do art. 101.º exige, a título de condições para a perda da garantia, o carácter doloso do incumprimento e, 
bem assim, que este tenha “determinado dano significativo para o segurador”. Este segundo requisito tem muita 
relevância nalgum direito comparado próximo como instrumento de protecção do tomador do seguro e segurado, mas 
verdadeiramente já integra a solução prevista no art. 441.º CCom, pois que a responsabilidade por “perdas e danos” 
depende da existência de dano.

38  Pelo que a sua regulação actual é dada pelo previsto nas apólices, seja uniformes (regime de natureza regulamentar), 
seja outras (regime convencional).

39  Não é o caso da aplicação da regra proporcional no caso de sub-seguro (constante do n.º 4 do art. 127.º), pois que o 
proémio do art. 433.º do CCom deve ter-se por analogicamente aplicável à obrigação de pagamento pelo segurador 
das despesas havidas com o salvamento que hoje são sistematicamente previstas nas apólices.

40  E portanto, reflexamente, também aos segurados.
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Título II, Seguro de Danos 

20) Pluralidade de seguros [arts. 133.º, 180.º e 215.º, b)]

Nesta matéria, no confronto com o regime legal vigente, entre outras 
inovações menos significativas (como, v.g., a previsão da obrigação de 
comunicação da pluralidade, n.º 1 do art. 133.º), e em sentido favorável 
aos tomadores do seguro e segurados, releva a previsão do regime 
da solidariedade entre os seguradores da pluralidade para a 
regularização do sinistro (n.º 3), potenciando portanto as regularizações 
junto de apenas um segurador, concretamente o segurador que garanta o 
capital superior ao do dano causado pelo sinistro coberto pela pluralidade, 
independentemente desse concreto segurador ser o do contrato mais 
antigo (solução vigente, cf. arts. 434.º e 433.º, §§ 1 e 2, do CCom).

O que, além do mais, alinha o regime nacional com o direito comparado 
próximo.

21) Subseguro (arts. 134.º e 135.º)

Inovação especialmente relevante é a previsão de actualização supletiva do 
valor do imóvel seguro nos contratos “de riscos relativos à habitação” (art. 
135.º), desconhecida do regime actual (art. 433.º, proémio, do CCom)41 
– e susceptível de minorar o impacto da aplicação da regra proporcional 
(art. 134.º), que é das regras tradicionais do regime geral do contrato de 
seguro de danos que mais resistências costuma gerar.

O precedente mais directamente convocável em termos nacionais, 
mas para a situação oposta (o sobresseguro), será o mecanismo de 
actualização automática previsto no DL 214/97, 16 Ago. (regime da maior 
transparência em matéria de sobresseguro nos contratos facultativos no 
ramo “Automóvel”).

22) Sub-rogação pelo segurador (arts. 136.º e 181.º)

Inovações maiores do RJCS nesta matéria, no confronto com o regime legal 
vigente, e em sentido favorável aos tomadores do seguro e segurados, 
são: 

a) Na matéria do concurso entre o segurador sub-rogado e o segurado 
relativamente a pagamento devido por terceiro responsável insolvente, 
a substituição da regra da proporcionalidade (art. 441.º, § único, do 
CCom) pela da preferência do segurado, (art. 136.º/3, que todavia 
admite “convenção em contrário em contratos de grandes riscos”), 
alinhada com a solução civil (art. 593.º/2 do CC);

b) A exclusão da sub-rogação em certos casos em que a sua admissão 
iria resultar em prejuízo directo do segurado, prejudicando portanto 
a protecção que a este foi dada pelo funcionamento da cobertura 
do seguro (art. 136.º/4, ainda que ausente dos elencos constantes 
dos arts. 12.º e 13.º), que a lei vigente omitia absolutamente, e em 
alinhamento com o direito comparado próximo.

41  Ainda que o Instituto de Seguros de Portugal emita trimestralmente os índices a considerar na actualização do capital 
seguro em apólices do ramo «Incêndio e Elementos da Natureza», essa indexação deve ser expressamente convencionada 
(cf. artigo 13.º da Apólice Uniforme do Seguro Obrigatório de Incêndio, aprovada pela Norma Regulamentar n.º 
18/2000-R, de 21 Dez., alterada pela Norma Regulamentar n.º 13/2005-R, de 18 Nov.), à semelhança do que ocorre no 
âmbito de outras apólices, como as de multirriscos habitação.
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Tít. II, Cap. II, Sec. I, Seguro de Responsabilidade Civil

23) Extensão da garantia no tempo nos seguros de responsabilidade 
civil (art. 139.º)

Alteração maior nesta matéria foi a clarificação de vez da legalidade 
das cláusulas “claims made” (n.º 2 do art. 139.º, que as nomeia como 
“cláusulas de delimitação temporal da garantia atendendo à data da 
reclamação”), recorrentes nos contratos relativos a riscos cujos sinistros 
se protraem no tempo (p.e., seguro de responsabilidade civil ambiental) 
– cláusulas cuja legalidade é susceptível de discussão em face do direito 
nacional vigente –, assim atalhando o muito aceso contencioso sobre a 
questão havido em ordenamentos jurídicos próximos, como confessado 
no preâmbulo do diploma de aprovação do RJCS.

Donde, beneficiando sensivelmente a segurança jurídica nesta matéria, 
e portanto a segurabilidade dos riscos relativos a tal espécie de 
sinistros.

Como também é referido no preâmbulo, e à semelhança das leis 
comparadas próximas que igualmente optaram pela declaração 
da legalidade de tais cláusulas, a previsão em concreto de uma tal 
cláusula obriga à cobertura em uma medida mínima (cf. art. 13.º/2) do 
chamado “risco de posterioridade” (risco de só após o fim do prazo 
de cobertura do contrato se manifestar o dano para cuja reparação 
o contrato é celebrado): n.º 3 do art. 139.º, que obriga a que, “sem 
prejuízo do disposto em lei ou regulamento especial e não estando 
o risco coberto por um contrato de seguro posterior [com o mesmo 
objecto]”, o segurador fique obrigado ao “pagamento de indemnizações 
resultantes de eventos danosos desconhecidos das partes e ocorridos 
durante o período de vigência do contrato, ainda que a reclamação 
seja apresentada no ano seguinte ao termo do contrato.”.

24) Regime dos contratos de seguro de responsabilidade civil 
relativos a riscos objecto de obrigação de seguro mas que são 
anteriores à regulamentação de execução da obrigação de seguro 
(n.os 4 e 5 do art. 146.º)

Trata-se de contratos de seguro sobre domínio reservado por lei para 
contrato cujo conteúdo será, em maior ou menor extensão, fixado 
por regulamentação, que todavia não entrou ainda em vigor ou, mais 
frequentemente, não foi ainda emitida.

Enquanto a regulamentação não é emitida (ou não entra em vigor) 
pode ser vantajoso garantir em alguma medida a cobertura de riscos por 
segurador.

É o que faz o RJCS ao estabelecer a legalidade de tais contratos em 
determinados termos (n.º 4 do art. 146.º), mas por forma a não ofender 
a opção legal (n.º 5 idem).
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25) Diversos aspectos hoje do regime do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel elevados a regime geral dos 
seguros de responsabilidade civil, seja tout court (art. 142.º, 143.º e 
144.º), seja obrigatórios (n.os 1 e 2 do art. 146.º)

À semelhança do que anotámos em relação a um aspecto do regime 
geral dos tradicionalmente chamados “ónus de participação do sinistro” 
e “ónus de salvamento” (arts. 101.º/4 e 126.º/3), relevante é ainda a 
elevação de outros aspectos do regime actual do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel à qualidade de regime geral dos seguros 
de responsabilidade civil, seja de todos eles, seja apenas dos obrigatórios. 

Trata-se em concreto:

a) Como regime geral dos contratos de seguro de responsabilidade 
civil: dos regimes da pluralidade de lesados (art. 142.º; cf., hoje, art. 
24.º do DL 291/2007, de 21 Ago.) bem como, decerto com mais 
importância, da contenção racional dos sinistros que podem relevar 
para a componente bonus/malus do concreto seguro (art. 143.º; cf. 
hoje, n.º 1 do art. 24.º do DL 176/95, de 26 Jul.) e do direito de regresso 
do segurador (art. 144.º; cf., hoje, art. 27.º do DL 291/2007);

A exigência da causalidade do facto, outro que não o dolo, invocado 
pelo segurador como base do seu direito de regresso (i.e., exigência de 
que esse facto tenha deveras causado ou agravado o concreto sinistro 
cujo ressarcimento lhe coube), fixada no n.º 2 do art. 145.º, justifica a 
precisão que se segue.

O regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel 
não exige a causalidade em todos os casos elencados no n.º 1 do 
art. 27.º do DL 291/2007 [são, v.g., os casos previstos na respectiva 
al. d), do regresso do segurador “Contra o condutor, se não estiver 
legalmente habilitado, ou quando haja abandonado o sinistrado”42]. A 
estes casos não chega, parece, o estatuído no n.º 2 do art. 145.º, pois 
que este começa logo por afirmar que não prejudica o “disposto em 
legislação especial”.

b) Como regime geral dos contratos de seguro obrigatório de 
responsabilidade civil: o direito de acção directa do lesado contra 
o segurador da responsabilidade civil do segurado (n.os 1 e 2 do art. 
146.º; cf., hoje, art. 64.º do DL 291/2007), que possibilita ao terceiro 
lesado aceder à reparação devida nos termos da responsabilidade civil 
sem depender da vontade do segurado e sem concorrer com os demais 
credores deste43.

Esta concreta alteração é muito provavelmente um dos aspectos em 
que o RJCS mais veio favorecer os cidadãos (neste caso os lesados 
por facto suscitador de responsabilidade civil) relativamente ao direito 
vigente.

No mesmo sentido, em sede de regime comum dos seguros de 
responsabilidade civil, o art. 140.º/2 dispõe que “O contrato de seguro 
pode prever o direito de o lesado demandar directamente o segurador, 
isoladamente ou em conjunto com o segurado”, sinalização que poderá 
ser interpretada como um voto do legislador no sentido da propagação 
dessa cláusula contratual.

42  Entendimento que não é pacífico em sede da jurisprudência respectiva.

43  Embora este concreto aspecto seja já objecto da tutela prevista no art. 741.º do CC.
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26) Mandato para cobrança no seguro financeiro (art. 163.º)

O art. 163.º do RJCS veio consagrar em letra de lei a prática do “mandato 
para cobrança”, arreigada no sector, de evidente utilidade para o 
tomador do seguro ou o segurado (pois que lhe permite, na parte do 
incumprimento que o afectou não coberta pelo seguro, beneficiar da 
diligência e expertise do segurador financeiro na cobrança do devido 
em razão do incumprimento junto do incumpridor da relação jurídica de 
base).

Esta disposição eliminou definitivamente eventuais dúvidas sobre a 
sua legitimidade (mormente em face do princípio da especialidade das 
empresas de seguros), para o que não bastaria o regime geral da 
sub-rogação – cuidado, de resto, com precedentes no direito comparado 
próximo.

Uma vez estarmos em domínio onde relevam menos preocupações de 
tutela consumerística, o art. 163.º remete para convenção das partes o 
regime de entrega das somas recuperadas (tendo fixado supletivamente a 
solução intermédia da sua proporcionalidade, ou da divisão proporcional 
da soma recuperada).

Título III, Seguro de Pessoas

27) Seguro de vida – regime comum (arts. 183.º a 187.º) e Direitos 
e Deveres das partes no seguro de vida (arts. 194.º a 197.º)

No Título III relativo ao seguro de pessoas, haverá que assinalar que 
por consequência da opção terminológica e sistemática de adopção da 
dicotomia seguro de “Danos”/seguro de “Pessoas”, ao invés da distinção 
ramos “Não-vida”/ramo “Vida”, originárias das Directivas comunitárias 
relativas ao acesso e exercício da actividade seguradora, houve necessidade 
de estender o regime previsto para o seguro de vida aos restantes tipos 
de contratos do ramo «Vida». Entre estes incluem-se os seguros ligados 
a fundos de investimento, embora os mesmos fiquem ressalvados da 
aplicação das disposições relativas às informações pré-contratuais44.

Em matéria de informação, devem assinalar-se duas alterações pontuais 
mas com impacto relevante na tutela da posição do tomador do seguro: 
(i) a título pré-contratual, a inclusão, como elemento de informação 
obrigatório, da menção de que a pessoa segura pode aceder aos dados 
médicos de exames realizados; (ii) e no termo da vigência do contrato, 
indicação acerca das quantias a que este tenha direito com a cessação do 
contrato, bem como das diligências ou documentos necessários para o 
seu recebimento.

Em sede de direitos e deveres das partes no contrato de seguro de vida, é 
de referir a convocação para a regulação do contrato de seguro, quer do 
regime geral de cessão ou oneração de direitos de que goze o tomador 
do seguro, o segurado ou o beneficiário (irrevogável), quer da cessão da 

44 Face à recente atribuição à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da competência para regulamentação da 
prestação de informação no âmbito contratos de seguro ligados a fundos de investimento [al. a) do n.º 3 do art. 353.º do 
Cód. de Valores Mobiliários (CVM) na redacção introduzida pelo DL 357-A/2007, de 31 Out.], que, não obstante terá 
que respeitar o Direito Comunitário aplicável (cf. artigo 36.º e Anexo III da Directiva n.º 2002/83/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 Nov., relativa aos seguros de vida).
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posição contratual do tomador do seguro, que não seja pessoa segura45, 
com a especificidade de a mesma dever ser comunicada à pessoa segura 
e constar de acta adicional à apólice.

28) Informações pré-contratuais no seguro de vida (art. 185.º)

O n.º 4 do art. 185.º do RJCS previu como regime geral do seguro de 
vida a possibilidade de, “se as características específicas do seguro o 
justificarem”, ser exigido aos seguradores a disponibilização da informação 
pré-contratual por meio de um prospecto informativo, por meio de 
regulamento fixador dos respectivos conteúdo e suporte.

Esta exigência encontra-se hoje prevista apenas em relação aos 
Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE’s) (n.º 4 do art. 
5.º-A do DL 176/95, de 26 Jul., aditado pelo DL 60/2004, de 22 Mar.).

29) Exclusão do suicídio (art. 191.º)

O art. 191.º do RJCS, a título supletivo, para lá de consagrar em letra de 
lei, no n.º 1, a exclusão do suicídio ocorrido no primeiro ano de contrato, 
comum na prática actual (que vai frequentemente até ao segundo ano), 
veio, no n.º 2, delimitar de forma mais rigorosa o âmbito da exclusão, 
beneficiando, seja a justiça da mesma, seja a monitorização concorrencial 
– pois que alerta as partes no contrato de seguro – das cláusulas das 
apólices que afastem as soluções do art. 191.º.

30) Designação beneficiária (arts. 198.º a 201.º e 204.º)

Na regulação do seguro de vida assumem bastante relevância os arts. 198.º a 201.º e 204.º 

do RJCS que tratam de matéria central no âmbito destes seguros, em particular quando está 

em causa a cobertura de morte, ou seja, a designação beneficiária. A designação beneficiária 

representa a forma pela qual o tomador de seguro designa a pessoa singular ou colectiva a 

favor de quem reverte a prestação da empresa de seguros decorrente do contrato.

Um seguro de vida em caso de morte com cláusula beneficiária a favor de terceiro configura-se 

como um contrato a favor de terceiro, sendo-lhe aplicável o respectivo regime (arts. 443.º a 

451.º do CC). A prestação dele resultante qualifica-se como uma aquisição do beneficiário 

«inter vivos» a título próprio, que embora resulte da morte da pessoa segura não assume 

natureza sucessória, uma vez que a prestação não integra o respectivo património.

A designação beneficiária, excluindo a prestação resultante do contrato de seguro da sucessão 

e autonomizando-a do património do tomador do seguro para efeitos dos respectivos 

créditos, constituí uma característica específica e distintiva dos contratos de seguro de vida 

em caso de morte (relativamente a outras formas de poupança a longo prazo).

O RJCS, conferindo a esta matéria um tratamento compatível com a 
respectiva relevância na economia do contrato de seguro de vida, ao 
contrário do regime vigente, em que o regime geral do contrato a favor 
de terceiro ou outros regimes gerais carecem de ser convocados, intenta 
clarificar as actuais soluções legais e regular a designação beneficiária de 
forma especial e ajustada à natureza do contrato de seguro. Esta conclusão 
é sindicável nos seguintes aspectos:

45 Esta limitação prende-se, naturalmente com a natureza do contrato de seguro de vida, em que o risco é avaliado face à 
situação concreta da pessoa segura, o que implica a intransmissibilidade da posição de pessoa segura.
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a) Quanto à determinação da pessoa a quem cabe a designação 
beneficiária: o RJCS fixa expressamente que a designação beneficiária 
cabe ao tomador do seguro ou a quem este indique, para a generalidade 
dos contratos (art. 198.º/1), e à pessoa segura, salvo convenção em 
contrário, nos contratos de seguro de grupo (art. 81.º) – o que só com 
hesitação se pode dizer resultar hoje do regime vigente (em resultado 
da conjugação dos arts. 11.º e 25.º do DL 176/95, de 26 Jul., e 
443.º/1 do CC)46;

b) Quanto à forma da designação beneficiária: de novo o RJCS 
(art.198.º/1) estabelece directa e precisamente nesta sede que a 
designação pode ser feita na apólice, em declaração escrita posterior 
recebida pelo segurador ou em testamento, e, bem assim, em 
homenagem ao princípio da certeza jurídica, atribuí-lhe natureza 
receptícia quando a designação não seja formalizada em apólice ou 
testamento. O regime vigente, recorde-se, envolve a convocação de 
duas regras gerais para concluir pela exigência de forma escrita (os 
arts. 221.º do CC e 426.º do CCom), e o entendimento consagrado é 
o de que a declaração é não receptícia;

c) Quanto à articulação da designação beneficiária com a situação de 
premoriência do beneficiário ou comoriência deste e da pessoa 
segura: no regime vigente a situação de premoriência do beneficiário 
de seguro de vida em caso de morte é solucionada supletivamente 
pelo disposto no n.º 2 do art. 451.º do CC, nos termos do qual: «Se, 
porém, o terceiro morrer antes do promissário, os seus herdeiros são 
chamados em lugar dele à titularidade da promessa».

As alíneas b) a d) do n.º 2 do art. 198.º do RJCS comportam uma 
densificação relevante que aumenta o grau de certeza jurídica e a 
facilidade de acesso ao direito pelo intérprete. Assim, distinguem-se 
as situações de premoriência do beneficiário, consoante exista ou não 
renúncia à revogação da designação beneficiária, sendo a prestação 
devida aos herdeiros do beneficiário no primeiro caso e aos herdeiros 
da pessoa segura no segundo caso e regula-se expressamente a 
atribuição da prestação aos herdeiros do beneficiário em caso de 
comoriência deste e da pessoa segura;

d) Quanto às consequências da falta de designação beneficiária: 
na falta de designação beneficiária ou de previsão contratual específica, 
face ao regime vigente só por interpretação indirecta (preferentemente 
por inferência de outras disposições contratuais) se pode determinar o 
destinatário da prestação do segurador. Pelo contrário, o art. 198.º/2, 
a), e 3, do RJCS prevê expressamente que, nessas circunstâncias, o 
capital é entregue aos herdeiros da pessoa segura (na cobertura de 
morte) ou à pessoa segura (na cobertura de sobrevivência);

e) Quanto à alteração e revogação da cláusula beneficiária: o RJCS 
(art. 199.º/1 e 2) não só fixa directa e expressamente que a pessoa que 
designa o beneficiário (tomador do seguro, quem este indique ou a 
pessoa segura, consoante os casos) (...) “pode a qualquer momento 
revogar ou alterar a designação, excepto quando tenha expressamente 
renunciado a esse direito ou, no seguro de sobrevivência, tenha havido 

46 Por força do n.º 1 do art.  443.º do CC e do n.º 2 do art. 11.º do DL 176/95, de 26 Jul., a designação beneficiária cabe 
ao tomador do seguro, ainda que sendo este distinto da pessoa segura, não se prescinda do acordo escrito desta para a 
transmissão da posição de beneficiário (excepto se o contrato visar garantir uma responsabilidade do tomador do seguro 
relativamente à pessoa segura).

 No entanto, o art. 25.º do DL 176/95, de 26 Jul. ao pressupor o poder do tomador do seguro ou do segurado de 
alterar o beneficiário do contrato, parece admitir que ao segurado seja também conferida a possibilidade de designar o 
beneficiário.



N
O

V
O

 R
EG

IM
E 

JU
RÍ

D
IC

O
 D

O
 C

O
N

TR
A

TO
 D

E 
SE

G
U

RO
A

rn
al

do
 O

liv
ei

ra
 e

 E
du

ar
da

 R
ib

ei
ro

adesão do beneficiário”, como especifica a quem cabe o exercício de 
outros direitos relativamente ao contrato (resgate, adiantamento e 
redução).

O regime vigente, recorde-se, decorre de interpretação da lei geral, 
civil (art. 448.º/1 do CC)47, aliás não isenta de dúvidas, cuja completa 
operatividade no caso dos seguros de vida passa pela sua interpretação 
extensiva, por forma a aplicar-se também nos seguros em caso de 
vida e nos seguros em que o tomador não coincide com a pessoa 
segura48.

Nesta sede é ainda de relevar que, ao passo que, no regime vigente, 
por força do n.º 2 do art. 11.º do DL 176/95, de 26 Jul., quando distinta 
do tomador do seguro, a transmissão da posição de beneficiário 
depende [sempre] de acordo escrito da pessoa segura, o n.º 4 do art. 
199.º do RJCS apenas o exige no caso de a pessoa segura ter assinado, 
juntamente com o tomador do seguro, a proposta de seguro de que 
conste a designação beneficiária49;

f) Quanto à relação entre o tomador do seguro e pessoas 
estranhas ao benefício: dado que o beneficiário recebe a prestação 
do segurador a título próprio e não a título sucessório, a mesma não 
se integra no património do tomador do seguro, pelo que, quanto 
à prestação recebida do segurador, não podem os herdeiros exigir a 
colação, imputação e redução e não podem os credores recorrer ao 
instituto da impugnação pauliana, a não ser quanto aos prémios pagos 
pelo tomador do seguro (cfr. n.º 1 do art. 450.º do CC). 

Não divergindo o art. 200.º do RJCS deste regime, há apenas que 
anotar novamente o seu tratamento em sede específica;

g) Quanto à interpretação da cláusula beneficiária: no regime 
vigente, o intérprete beneficia de escasso apoio legal na determinação 
do sentido de designações genéricas ou dos critérios de repartição da 
prestação entre vários beneficiários, dividindo-se a doutrina quanto à 
possibilidade de recurso à aplicação das regras de direito sucessório. 
O art. 201.º revela-se de extrema valia no suporte à interpretação das 
cláusulas beneficiárias, ao indicar qual o sentido a atribuir à designação 
beneficiária genérica de “filhos”, “cônjuge” e “herdeiros”, bem como 
ao regular supletivamente a forma de repartição da prestação;

h) Quanto ao impacto da designação beneficiária irrevogável no 
pagamento do prémio: o regime vigente admite no n.º 1 do art. 
702.º do CC que: “Quando o devedor se comprometa a segurar a 
coisa hipotecada e não a segure no prazo devido ou deixe rescindir 
o contrato por falta de pagamento dos respectivos prémios, tem o 
credor a faculdade de segurá-la à custa do devedor; mas, se o fizer por 
um valor excessivo, pode o devedor exigir a redução do contrato aos 
limites convenientes.”

47  Nos termos do qual, salvo estipulação em contrário (designadamente renúncia à revogação), a alteração ou a 
revogação da cláusula beneficiária são possíveis enquanto não houver adesão do beneficiário (em caso de cobertura de 
sobrevivência) ou enquanto o promissário for vivo (em caso de cobertura de morte).

48  Assim J. C. Moitinho de Almeida, O Contrato de Seguro no Direito Português e Comparado, 1971, Lisboa, págs. 356 
ss..

49  Ainda que o n.º 4 do art. 199.º do RJCS se refira ainda a outra situação de alteração da designação beneficiária em 
que é exigível o acordo da pessoa segura – quando foi esta que designou o beneficiário –, julgamos que essa referência 
estará consumida pelo disposto no n.º 1 do mesmo artigo, uma vez que lhe atribuí a título próprio e autónomo o direito 
de revogar ou alterar a designação.
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O art. 204.º estende o regime previsto no CC a todas as situações de 
constituição de benefício irrevogável a favor de terceiro, regulando, de 
forma especial, a possibilidade de o beneficiário se substituir ao tomador 
do seguro, em caso de não pagamento do prémio na respectiva data de 
vencimento.

31) Cobertura do risco de posterioridade pelo contrato de seguro 
de saúde (art. 217.º)

O RJCS prosseguiu o caminho de previsão de limitações específicas aos 
direitos do segurador relativos à cessação do contrato de seguro de saúde 
inaugurado pelo art. 21.º do DL 176/95, de 26 Jul.

Então, recorde-se, para além de, no seu n.º 1, limitar o direito do segurador 
à cessação do contrato, ou à exclusão da pessoa segura, ao momento do 
vencimento do contrato ou, fora deste, aos fundamentos previstos na lei 
(excluindo portanto a resolução ad nutum), o legislador, nos n.os 2 e 3, 
veio igualmente prever a obrigação de uma certa cobertura para o risco 
de posterioridade associado a esses contratos de seguro (risco de só após 
o fim do prazo de cobertura do contrato se manifestar o dano para cuja 
reparação o contrato é celebrado).

Ora, o art. 217.º, nos seus n.os 2 e 3 (e cf. art. 13.º/1), veio [tudo ponderado50] 
estender um pouco a cobertura obrigatória do risco de posterioridade 
associado a esses contratos, ao prever que a mesma se estende pelos 
dois anos subsequentes (e não apenas um), desde o segurado informe o 
segurador da doença nos 30 dias imediatos (e não apenas os 8 dias), salvo 
justo impedimento.

Quanto ao previsto no n.º 1 do art. 21.º do DL 176/95, encontra-se agora 
assegurado pela solução resultante basicamente da conjugação dos arts. 
114.º, 116.º e 117.º/4, nos termos da qual o segurador só pode proceder 
à cessação unilateral do contrato de seguro de saúde, ou à exclusão da 
pessoa segura, no seu vencimento ou com base em “com justa causa”.

50  Pois que em sentido de redução (e não de extensão) da garantia prevista em 1995 veio agora o RJCS excluir a cobertura 
do risco de posterioridade se o risco estiver “coberto por um contrato de seguro posterior [com o mesmo objecto]”.







BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO
DO NOVO REGIME JURÍDICO DA

MEDIAÇÃO DE SEGUROS
VICENTE MENDES GODINHO*

* Departamento de Autorizações e Registo





1. INTRODUÇÃO
Em 27 de Janeiro de 2007 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, ficando revogado o Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de 
Outubro, que até então regulara a actividade de mediação de seguros em 
Portugal.

A aprovação deste diploma resultou da necessidade de transpor para 
o ordenamento jurídico português a Directiva 2002/92/CE, de 9 de 
Dezembro, constituindo ainda, como resultava explicitamente do seu 
preâmbulo, a oportunidade para a revisão global do ordenamento 
jurídico nacional em matéria de mediação de seguros, uma vez que se 
reconhecia que o mesmo carecia de actualização face à evolução do 
mercado segurador, às novas técnicas de comercialização de seguros e às 
exigências de aumento da confiança no mercado, mediante o incremento 
da profissionalização, da credibilidade e da transparência na actividade de 
mediação de seguros.

À data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, encontravam-se 
inscritos no Instituto de Seguros de Portugal 37 584 mediadores de seguros, 
29 196 com a categoria de agente de seguros, 8 290 com a categoria de 
angariador de seguros e 98 com a categoria de corretor de seguros.

No ano de 2007, tratando-se do primeiro ano de vigência do novo regime 
legal, o principal enfoque da actividade de supervisão do Instituto de 
Seguros de Portugal, em relação à mediação de seguros, incidiu sobre 
o enquadramento dos mediadores de seguros pré-existentes no novo 
quadro legal, através da confirmação do seu registo, fazendo prova da 
adopção das novas exigências legais, como o cumprimento dos requisitos 
de idoneidade, a contratação de seguros de responsabilidade civil 
profissional e, no caso dos corretores de seguros, das garantias financeiras 
exigíveis para a salvaguarda dos montantes entregues pelos tomadores de 
seguros, segurados e outros clientes.

Por outro lado, uma vez que estavam excluídas do alcance da supervisão 
do Instituto de Seguros de Portugal, até à entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 144/2006, diversas entidades legalmente autorizadas à comercialização 
de seguros fora do quadro jurídico da mediação de seguros, como os 
bancos, outras sociedades financeiras supervisionadas pelo Banco de 
Portugal e os CTT, foi necessário enquadrar estas entidades no mesmo 
quadro regulamentar aplicável aos demais mediadores de seguros.
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2. ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO-LEI 
N.º 144/2006, DE 31 DE JULHO – PERÍODO 
TRANSITÓRIO
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, os mediadores 
de seguros anteriormente inscritos com as categorias de angariador de 
seguros, agente de seguros e corretor de seguros, ficaram desde logo 
oficiosamente registados com as novas categorias de mediador de 
seguros ligado, agente de seguros e corretor de seguros, respectivamente, 
conforme determinado pelo artigo 101.º, n.º 5, do referido decreto-lei.

Simultaneamente, o registo como mediadores de seguros ligados, dos 
antigos angariadores de seguros que eram trabalhadores de corretores 
de seguros, foi também oficiosamente suspenso, nos termos do artigo 
102.º, n.º 4, do mencionado diploma, o que abrangeu 274 mediadores 
de seguros. 

Os mediadores de seguros, assim registados oficiosamente, tiveram um 
período transitório para conformarem os respectivos registos junto do 
Instituto de Seguros de Portugal com os novos requisitos legais, podendo, 
nesse período, corrigir as categorias em que foram oficiosamente inscritos 
no novo registo.

Os agentes e corretores de seguros deviam, até 10 de Agosto de 2007, 
actualizar o seu registo, prazo esse que inicialmente fora fixado em 90 
dias após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, sendo depois 
sucessivamente protelado para 26 de Julho, e 10 de Agosto de 2007, 
através das Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal 
n.ºs 8/2007 e 13/2007, de 31 de Maio e 26 de Junho, respectivamente.

Já os antigos angariadores de seguros, agora mediadores de seguros 
ligados, cujo registo não se encontrasse suspenso, deveriam, até 26 de 
Julho de 2007, ter celebrado um contrato de mediação de seguros com 
as seguradoras às quais estivessem laboralmente vinculados, cabendo 
depois a estas a actualização do registo com as informações necessárias 
para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao acesso e 
exercício da actividade.

Por fim, as entidades anteriormente autorizadas a comercializar seguros 
fora do quadro legal da mediação de seguros tiveram até 16 de Outubro 
de 2007 para requerer o seu registo como mediadores de seguros, junto 
do Instituto de Seguros de Portugal, nos termos do artigo 107.º, n.º 3, do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, por forma a poderem dar continuidade à sua 
actividade.

Importa notar que todos estes procedimentos de registo tiveram lugar de 
forma desmaterializada, i.e., em formato digital e através do portal ISPnet, 
nos termos previstos na Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de 
Dezembro, através da qual se determinou que passariam a ser esses os 
únicos procedimentos aceites para o registo dos mediadores de seguros. 
Este princípio procedimental foi reforçado pela aprovação do Decreto-Lei 
n.º 359/2007, de 2 de Novembro, que introduziu a primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 144/2006. 
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Após o final dos prazos para regularização de registo, o Instituto de 
Seguros de Portugal desencadeou os procedimentos para cancelamento 
dos mediadores de seguros que não conformaram o seu registo com o 
novo regime legal. 

Assim, logo em Agosto de 2007, foram enviadas 8 880 cartas a agentes e 
corretores de seguros com o propósito de notificar, nos termos do artigo 
100.º do Código do Procedimento Administrativo, do projecto de decisão 
de cancelamento do registo como mediadores de seguros.

Em Novembro foram enviadas 2 775 notificações aos mediadores de 
seguros ligados, anteriormente registados como angariadores de seguros, 
cujo registo não fora confirmado por qualquer seguradora, da provável 
decisão de verificação de caducidade do registo.1

Até Dezembro de 2007, o Instituto de Seguros de Portugal analisou as 
justificações apresentadas pelos mediadores que não haviam procedido 
à confirmação do seu registo ao abrigo do novo regime legal, tendo 
igualmente diligenciado junto daqueles que haviam procedido a 
essa confirmação de forma incompleta, no sentido de corrigir as 
insuficiências.

Assim, entre o final dos prazos de regularização de registos e Dezembro de 
2007, verificou-se ainda um elevado número de mediadores de seguros, 
de todas as categorias, a concluir o seu processo de regularização do 
registo junto do Instituto de Seguros de Portugal. 

Na segunda metade de Dezembro de 2007, terminada essa vaga final de 
regularizações, procedeu-se ao cancelamento da inscrição dos mediadores 
que não haviam confirmado o seu registo ao abrigo do novo regime legal, 
medida que abrangeu um total de 9 427 mediadores2. Note-se que, no 
conjunto do ano de 2007, o total de mediadores de seguros cancelados 
foi de 10 045 mediadores, dos quais 7 269 eram agentes de seguros e 
2 776 eram mediadores de seguros ligados que anteriormente tinham a 
categoria de angariadores de seguros.

1 Este desfasamento cronológico dos mediadores de seguros ligados, face aos agentes e corretores de seguros, teve 
lugar pelo facto de os primeiros terem até 26 de Julho para celebrar um contrato de mediação com as respectivas 
empresas de seguros e, após essa data, essas empresas terem ainda 30 dias, nos termos do artigo 34.º, n.º 8 da Norma 
17/2006-R, para comunicar ao Instituto de Seguros de Portugal as informações relativas à confirmação do seu registo 
como mediadores de seguros. Já no caso dos agentes e corretores, o prazo de 10 de Agosto obrigava-os a actualizarem 
directamente o seu registo. 

2 Todos os números mencionados neste artigo reportam-se a 31 de Dezembro de 2007, salvo quando assinalada outra 
data.
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Em resultado destes cancelamentos de registos de mediadores de seguros, 
dos 37 584 mediadores de seguros existentes à data da entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, ficaram registados 13 883 agentes 
de seguros, 10 693 mediadores de seguros ligados e 98 corretores, o 
que significou uma nova distribuição de categorias, relativamente àquela 
que resultara do registo oficioso de 27 de Janeiro de 2007, com uma 
transferência muito significativa neste período transitório de agentes de 
seguros para mediadores de seguros ligados.

Com efeito, verifica-se que quase 30% dos agentes de seguros confirmaram 
o seu registo como mediadores de seguros ligados, sendo que, em sentido 
inverso, não representaram sequer 2%, os antigos angariadores de seguros 
que vieram a alterar a sua categoria para agentes.

Esta movimentação entre categorias de mediadores de seguros é 
facilmente compreensível se tivermos em conta que os requisitos para 
acesso e exercício da actividade de mediação de seguros são mais exigentes 
na categoria de agente de seguros do que na categoria de mediador de 
seguros ligado e, por outro lado, o que também explica a irrelevância 
estatística dos antigos angariadores que requereram a confirmação do 
seu registo como agentes de seguros, que os trabalhadores de seguros 
(anteriormente inscritos como angariadores), nos termos do artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 144/2006, apenas podem actuar como mediadores 
de seguros, no novo quadro legal, na categoria de mediador de seguros 
ligado.

No que se refere aos novos mediadores de seguros que entretanto se 
registaram junto do Instituto de Seguros de Portugal, verifica-se que 
em 2007 foram registados 1 273 novos mediadores (um decréscimo 
significativo face a 2006), 1 064 dos quais pessoas singulares, e 209 pessoas 
colectivas, destas últimas, 141 eram entidades legalmente autorizadas a 
comercializar seguros fora do quadro legal da mediação de seguros, até 
à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, que confirmaram os seu 
registo nos termos definidos transitoriamente no artigo 107.º, n.º 3, deste 
diploma.

A esmagadora maioria dos mediadores de seguros que requereram 
o registo ao abrigo do novo regime legal fizeram-no na categoria de 
mediador de seguros ligados (1 119), tendo apenas 153 se registado na 
categoria de agente de seguros.
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Estes números permitem-nos perspectivar a possibilidade de, num prazo 
de tempo não muito dilatado, os mediadores de seguros ligados passarem 
a ser os mais numerosos entre as 3 categorias.

3. QUADRO GERAL DA ACTIVIDADE
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS

No quadro geral da actividade de mediação de seguros, importa ter 
presente que a muito significativa redução do número de mediadores 
de seguros que agora se verifica, em comparação com aqueles inscritos 
antes da entrada em vigor do novo regime legal, se deve não apenas ao 
cancelamento do registo daqueles que não se quiseram enquadrar no 
novo regime legal (normalmente por a sua actividade ter uma dimensão 
meramente residual e insustentável face às novas exigências), mas também 
porque os novos requisitos legais tornaram incompatível a acumulação 
do exercício da actividade de mediação de seguros em nome próprio, 
com a qualidade de trabalhador, gerente, ou administrador, envolvidos 
na actividade de mediação de seguros, de outros mediadores3. Tais 

3 Note-se que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, não só essa incompatibilidade não existia, como 
era obrigatório que, pelo menos, um dos administradores ou gerentes das pessoas colectivas autorizadas ao exercício 
da actividade de mediação de seguros estivesse igualmente registado como mediador de seguros.
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incompatibilidades justificaram grande parte das 2 865 suspensões de 
registos de mediadores de seguros que se encontravam inscritos junto do 
Instituto de Seguros de Portugal antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 144/2006.

Todavia, e apesar da redução do número de mediadores, as características 
dos intervenientes neste mercado não se alteraram substancialmente. 

A esmagadora maioria dos mediadores de seguros continuam a ser pessoas 
singulares. Estes têm como habilitações literárias predominantes o ensino 
secundário, o que se deverá à exigência constante já no Decreto-Lei n.º 
388/91, de 10 de Outubro, que obrigava a que os candidatos ao exercício 
desta actividade tivessem, pelo menos, o 9.º ano de escolaridade.

A mediação de seguros continua também a ser uma profissão 
predominantemente “masculina”, em que quase dois terços dos 
mediadores de seguros são homens, tendência essa menos marcante na 
categoria de mediador de seguros ligado.

No que se refere à distribuição geográfica e etária dos mediadores de 
seguros, também não se verificam diferenças significativas em face da 
distribuição anterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, 
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sendo de salientar, todavia, um acentuado decréscimo dos mediadores 
de seguros com mais de 80 anos que, compreensivelmente, teriam uma 
actividade muito residual, pelo que terão, na maior parte dos casos, 
optado por não confirmar os respectivos registos como mediadores de 
seguros no novo quadro legal.

4. MEDIADORES DE SEGUROS 
PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS
DA UNIÃO EUROPEIA
Uma diferença muito significativa do Decreto-Lei n.º 144/2006, para o 
regime anterior, prende-se com o facto de os mediadores de seguros 
provenientes de outros Estados-membros da União Europeia deixarem 
de necessitar de autorização do Instituto de Seguros de Portugal para 
poderem actuar em Portugal, bastando-lhes uma mera notificação às 
respectivas autoridades de supervisão dos países de origem, autoridades 
a quem, por sua vez, incumbe notificar o Instituto de Seguros de Portugal 
desse facto.

Esta alteração resultou da Directiva 2002/92/CE, de 9 de Dezembro de 
2002, e do princípio da autorização única para o exercício da actividade de 
mediação de seguros na União Europeia, o que obrigou a uma redefinição 
dos mediadores de seguros residentes noutros Estados-membros da União 
Europeia autorizados a operar em Portugal.

As notificações para o exercício da actividade em Portugal, por mediadores 
provenientes de outros Estados-membros, iniciaram-se logo no início de 
2005, ano em que a mencionada directiva deveria ter sido transposta para 
os diversos ordenamentos jurídicos nacionais.

Verificou-se que alguns países comunitários, possivelmente por motivos 
de mera cautela, procederam à notificação do exercício da actividade de 
mediação de seguros em Portugal, ao abrigo do regime de livre prestação 
de serviços, de um número surpreendente de mediadores. Nesta situação 
destaca-se a Áustria e a República Checa, dois dos países que procederam 
ao maior número de notificações deste tipo (1.º e 3.ª respectivamente) a 
par do Reino Unido (2.º).

Essas notificações para o exercício da actividade de mediação de seguros 
em regime de livre prestação de serviços, na maior parte dos casos, não 
corresponderam ao efectivo exercício da actividade de mediação de 
seguros, o que se pode confirmar pelo facto de o número de mediadores 
provenientes de outros Estados-membros que notificaram a intenção de 
abrir um estabelecimento em Portugal ser muito modesto (apenas 21, 
contra mais de 3 000 em livre prestação de serviços), não se encontrando 
nestes estabelecimentos qualquer mediador proveniente da República 
Checa ou da Áustria. 

5. CONCLUSÕES

O Decreto-Lei n.º 144/2006, que entrou em vigor em 27 de Janeiro 
de 2007, teve por fito orientador a actualização do regime jurídico da 
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mediação de seguros face à evolução do mercado segurador, das novas 
técnicas de comercialização de seguros e às exigências de aumento da 
confiança no mercado, mediante o incremento da profissionalização, da 
credibilidade e da transparência na actividade de mediação de seguros.

No ano 2007, o principal enfoque da actividade de supervisão do Instituto 
de Seguros de Portugal, em relação à mediação de seguros, incidiu sobre 
o enquadramento dos mediadores de seguros pré-existentes no novo 
quadro legal, promovendo que estes confirmassem o seu registo, fazendo 
prova da adopção das novas exigências legais como o cumprimento dos 
requisitos de idoneidade, a contratação de seguros de responsabilidade 
civil profissional e, no caso dos corretores de seguros, de garantias 
financeiras para salvaguarda dos montantes entregues pelos tomadores 
de seguros, segurados e outros clientes.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, os mediadores 
de seguros anteriormente inscritos com as categorias de angariador de 
seguros, agente de seguros e corretor de seguros, ficaram desde logo 
oficiosamente registados com as novas categorias de mediador de seguros 
ligado, agente de seguros e corretor de seguros, respectivamente, devendo 
posteriormente conformar os respectivos registos junto do Instituto de 
Seguros de Portugal com os novos requisitos legais.

Todos estes procedimentos de registo tiveram lugar de forma 
desmaterializada e, após o final dos prazos para conformação desses 
registos, o Instituto de Seguros de Portugal procedeu em 2007 ao 
cancelamento de 10 045 mediadores de seguros, dos 37 584 mediadores 
de seguros inscritos antes da entrada em vigor do novo regime legal, por 
não se conformarem com as novas exigências legais.

Importa notar a clareza dos procedimentos adoptados pelo Instituto de 
Seguros de Portugal neste processo, o que permitiu que, apesar daqueles 
números, até à data, não tivesse sido instaurado qualquer procedimento 
judicial de impugnação ou suspensão das decisões de cancelamento de 
registo de mediadores de seguros. 

Verifica-se um acentuado crescimento do número de mediadores de 
seguros ligados, relativamente àquele que resultara inicialmente do registo 
oficioso dos mediadores de seguros inscritos antes da entrada em vigor do 
novo regime legal, e também um acentuado decréscimo do número de 
agentes de seguros, perspectivando-se a possibilidade de, num prazo de 
tempo não muito dilatado, os mediadores de seguros ligados passarem a 
ser os mais numerosos entre as 3 categorias de mediadores de seguros.

No que se refere à natureza, à distribuição geográfica e de género, e às 
habilitações literárias dos mediadores de seguros, não se verificaram, neste 
primeiro ano, alterações substantivas relativamente ao quadro existente 
antes da entrada em vigor do novo regime legal.

Verificou-se um número muito elevado de notificações para o exercício 
da actividade, ao abrigo do regime de livre prestação de serviços, por 
mediadores de seguros provenientes de outros Estados-membros da União 
Europeia, notificações essas que, provavelmente, na maior parte dos casos 
não terão correspondido a um exercício efectivo da actividade. Foi um 
número bem mais modesto o dos mediadores comunitários que notificaram 
a intenção em actuar em Portugal através de estabelecimento.
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Quando, em 1834, terminou a longa e feroz Guerra Civil, que tinha 
oposto duas facções comandadas pelos irmãos, pretendentes ao Trono 
de Portugal, triunfaram as ideias liberais e, com elas, o livre direito de 
associação. Com a restauração do regime constitucional, as pessoas mais 
esclarecidas entenderam ser tempo de afirmação da cidadania, para o que 
era fundamental que se agrupassem. As primeiras manifestações foram de 
Associações Comerciais, tanto no Continente como nas Ilhas Adjacentes1. A 
de Lisboa, que se denominava Associação Mercantil Lisbonense, fez surgir, 
em Outubro de 1835, uma empresa por acções, dedicada aos seguros 
marítimos, terrestres e de vida, denominada Companhia Fidelidade2.

UMA EMPRESA PARA FAZER SEGUROS 
DE VIDA E MARÍTIMOS, DE PREFERÊNCIA

Ao tempo havia três outras sociedades que operavam em seguros, mas 
nenhuma tinha tão ampla base associativa como esta empresa, estabelecida 
com o importante capital de 1.344 contos de réis, dividido em outras 
tantas acções, que foram subscritas por 242 cidadãos, com destaque 
para a burguesia lisboeta, empolgada pela abnegação do Rei-Soldado3, 
também ela nascida para uma vida nova com a Liberdade. A principal 
justificação apresentada pelos seus promotores, para se estabelecer uma 
nova empresa de seguros em Lisboa, foi a de que «não obstante existirem 
já três Companhias nesta praça, uma só de risco de fogo, outra só de 
seguros marítimos e outra de ambas as coisas, porém nenhuma de seguros 
de vida, que não obstante haverem essas duas companhias de seguros 
marítimos, muitos prémios se estavam dando às Praças estrangeiras»4. 
Havia, portanto, o propósito de começar a operar em seguros de vida e 
de dar particular atenção aos seguros marítimos, o que era natural dada a 
importância do porto de Lisboa. Tenha-se presente que as empresas desta 
especialidade de negócios eram, ao tempo, empresas de âmbito local, 
mesmo nos seguros contra incêndios.

Em termos de seguros de embarcações e de cargas, o desenvolvimento da 
Companhia foi efectivo. Os primeiros anos de actividade da seguradora 
revelam particular empenho nesse tipo de negócio, com os prémios de 
marítimo a representarem mais de 86% do movimento total, em 18365, 
posição que vai decaindo nos anos imediatos para, já em 1840, os seguros 
contra incêndios superarem os de marítimo. Porém, o aprofundamento 
de estudos sobre seguros de vida fez desistir da intenção de levar por 
diante esse negócio, nos primeiros anos, porquanto importava estabelecer 
esta modalidade nas «bases do rigor matemático que ela alcança hoje em 
Inglaterra», o que apresentava «dificuldades insuperáveis de vencer»6. O 
tipo de pesquisa evidenciado neste estudo denota a noção clara da Direcção 
da Fidelidade acerca das peculiaridades daquela modalidade de seguros 
1 As primeiras a formar-se foram as de Lisboa e do Porto, ainda em 1834, surgindo, no ano imediato, as de Coimbra, 

Setúbal e desta cidade de Ponta Delgada, bem como três Associações de classe, que pretendiam ter âmbito nacional: 
Sociedade das Ciências Médicas, Sociedade Jurídica de Lisboa (Associação dos Advogados) e Sociedade Farmacêutica 
Lusitana.

2 Alves Caetano, António. 2000. A Companhia Fidelidade e os Seguros na Lisboa Oitocentista (1835-1907). Volume I. Da 
Fundação à Sede do Corpo Santo (1835-1863). Prefácio da Prof.ª Fátima Sequeira Dias. Lisboa: edição de Autor.

3 O Rei D. Pedro IV de Portugal, Primeiro do Brasil, que proclamou a Independência brasileira em 1822. 

4 Roque da Fonseca, Joaquim.1934. Cem Anos em Defesa da Economia Nacional (1834-1934). História da Associação 
Comercial de Lisboa. Lisboa: Associação Comercial de Lisboa, p. 72. A que era seguradora só de fogo era a Lisboa ou 
Lísia, fundada em 1819, a de seguros marítimos era a Restauração, estabelecida em 1822, e a «de ambas as coisas» era 
a Bonança, fundada em 1808, que subsiste, embora fusionada com a Império e é, portanto, a mais antiga seguradora 
portuguesa.

5 O valor deste ano abrange o movimento de seguros feito entre 17 de Outubro e 31 de Dezembro de 1835.

6 Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL). Considerações submettidas à Assemblea Geral da Companhia de Seguros Fidelidade 
sobre Seguros de Vidas, pela Direcção de 1835-1836, Lisboa, 1836, p. 3.
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e do suporte de estatísticas demográficas, praticamente inexistentes em 
Portugal, bem como de tábuas biométricas calculadas sobre elementos 
estatísticos da população portuguesa, de que também se carecia. 

A Assembleia Geral realizada no início de 1843 recomendou à Direcção 
eleita que retomasse as diligências para o lançamento dos seguros de vida, 
pelo que se intensificou a realização de estudos e o debate de ideias sobre 
a matéria, o que foi coroado com o sucesso da realização das primeiras 
operações em 1845, no que a Fidelidade foi pioneira em Portugal. Porém, 
a conjuntura económica, social e política dos anos seguintes não era a mais 
adequada para o desenvolvimento desse tipo de actividade económica. 
O ano de 1846 foi assinalado por grave crise económico-financeira que 
degenerou na revolta popular da “Maria da Fonte” e, esta, na guerra 
civil denominada da “Patuleia”, que se prolongou até 1847, conhecendo 
a Europa, no ano seguinte, epidemia de cólera, também detectada em 
Portugal, ainda que debelada durante 1849. Tudo isto foram demasiados 
factores adversos para o incremento do negócio dos seguros de vida, até 
que, em 1859, foi decidido terminar com todos os contratos que ainda 
existiam. 

O Seguro de Vida, contrariando as expectativas dos pioneiros da Fidelidade, 
não veio a ter influência na enorme projecção da Companhia em todo o 
século XIX. Só no termo do primeiro quartel do século seguinte (em 1926), 
o seguro de vida regressou à Fidelidade, sob a inspiração de um jovem 
matemático – Pedro Theotónio Pereira –, membro de uma ilustre família 
de antigos Accionistas e Directores, que foi à Suíça especializar-se como 
Actuário de Seguros7.

ALARGAR O ÂMBITO TERRITORIAL
DA COMPANHIA

Esta preocupação só começa a manifestar-se no Parecer da Comissão 
Revisora de Contas do Exercício de 1837, embora os termos em que o fez 
fossem pouco inteligíveis, porque a primeira Agência que a Fidelidade teve, 
logo em 1836, na ilha da Madeira, resultou do interesse da Companhia 
em ter ali alguém que pudesse «cuidar de todas as pendências que a 
Companhia Fidelidade lá possa vir a ter», face às suspeitas de fraude num 
sinistro de seguro marítimo celebrado com um madeirense. Portanto, 
nos primórdios, mantinha-se a visão de uma seguradora ser empresa de 
um porto ou de uma cidade. É curioso notar que eram os membros da 
Comissão Fiscal que se apresentavam mais propensos à inovação, porque 
foram os de 1839 que se mostraram desagradados pela circunstância de 
a Fidelidade estar confinada a Lisboa, deixando «aos seus competidores o 
vasto campo aonde pode estender as suas transacções, e com elas os seus 
lucros, isto é, estabelecendo correspondências, e criando agentes naqueles 
lugares do Reino, ou fora dele, onde se julguem necessários»8, invocando 
o exemplo da Companhia Segurança, sediada no Porto. Apesar desta 
exortação, a Agência em Coimbra, a primeira no Continente, estabelecida 
em Junho de 1840, deveu-se, também, a um diferendo com Segurado.

7 Alves Caetano 2000,  66/77 e 251/3. 

8 Arquivo Histórico da Companhia de Seguros Fidelidade (AHCSF). Copiador dos Relatórios da Direcção e dos Pareceres 
da Comissão Fiscal da Companhia de Seguros Fidelidade desde 1836 a 1861. Parecer da Comissão Fiscal acerca das 
Contas e Balanço do ano findo (1839), p.  32. Para evitar a repetição de notas de rodapé referentes à mesma Fonte, fica 
estabelecido que as citações que não tenham indicação de proveniência referem-se aos Relatórios da Direcção ou aos 
Pareceres da Comissão Fiscal. 



A primeira Agência ditada pelo propósito de ampliação do âmbito 
geográfico de actuação da Companhia, foi a do Porto, inaugurada em 
Agosto de 1841, à qual se foram seguindo mais algumas, em cidades 
importantes, como Braga, Guimarães, Faro e Ponta Delgada. Este Agente 
da ilha de S. Miguel era o Sr. Joaquim Fernandes Gil, pessoa muito 
conceituada, originário da Figueira da Foz, pai do que viria a ser o Visconde 
de Porto Formoso. Mas as Direcções, principalmente depois da de 1842, 
não deixavam de alertar os Accionistas para a dificuldade de encontrar 
pessoas devidamente habilitadas para o exercício das funções de agente 
ou de correspondente e que estivessem dispostas a fazê-lo «com o módico 
lucro, ou interesse que ao princípio se lhes pode oferecer, enquanto os 
seus efeitos se não tornam extensivos», ou seja, enquanto o volume de 
negócios é reduzido.

Foi a Comissão Fiscal de 1846 – a que presidiu um dos espíritos mais 
lúcidos no negócio de seguros dessa época, Claudio Adriano da Costa, 
que fora, também, o autor da proposta para constituição da Companhia, 
no seio da Associação Mercantil Lisbonense – que estabeleceu doutrina de 
«acarinhamento» da acção dos agentes e correspondentes, apresentando-se 
a Direcção seguinte aberta à ampliação da respectiva rede, através da 
nomeação de «Comerciantes de reconhecida respeitabilidade e aptidão», 
em Vianna do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Madeira, este em 
substituição daquele que se encarregava, apenas, do diferendo judicial. 
As sucessivas Direcções iam informando os Accionistas, em Assembleia 
Geral, da qualidade que iam detectando, nas várias cidades e vilas em que 
havia Agências, nos «necessários socorros para acudir aos incêndios». A 
Fidelidade irá ser pioneira, em Portugal, no auxílio às entidades municipais 
para a aquisição de equipamento de ataque aos fogos. 

Tanto nas ilhas Terceira e do Fayal (Açores), como em Castello Branco, 
Vizeu, Cintra, Setubal e tantas outras cidades e vilas de Portugal, a 
Fidelidade foi estabelecendo agentes ou correspondentes, para satisfação 
dos Directores e dos membros da Comissão Fiscal, que exultavam com a 
implantação de «novas Agências em diversas praças», de acordo com a 
vontade dos Accionistas, e acrescentavam: «Bom será que de futuro se 
vão estabelecendo todas as mais que for possível, como é de reconhecida 
utilidade para a Companhia»9.

PRIMEIRAS AGÊNCIAS NO BRASIL 

Foi no Maranhão que se fundou, em 1848, a primeira Agência da 
Fidelidade no Império do Brasil, através do Sr. Joaquim Marques Rodrigues. 
Nesse mesmo ano tinha sido gorada uma tentativa para dispor, também, 
de Agente no Pará, assim como, em 1849, se revelaram infrutíferas 
aproximações feitas, nesse sentido, a negociantes do Rio de Janeiro, Bahia 
e Pernambuco. A Direcção da Companhia mantinha-se activa no sentido 
de estabelecer agências nestas praças brasileiras, embora consciente da 
dificuldade resultante de, como lhe diziam, tanto no Rio de Janeiro como 
na Bahia, haver «diversas Companhias de Seguros das quais são sócios 
muitos dos próprios segurados». O ano de 1850 viu surgir a Agência 
de Pernambuco, confiada ao comerciante Sr. Manoel Duarte Rodrigues, 
e o ano seguinte assistiu à implantação do emblema da Fidelidade na 
Bahia, sendo Agente a firma Araujo & Carvalho, que, em pouco tempo 
de actuação, tinha angariado volume importante de negócios, apesar da 
«concorrência de outras Companhias estabelecidas naquela importante 
Praça». A Direcção confessava-se muito confiante no prosseguimento da 

9 Alves Caetano 2000, 120/4.
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acção de «tão zelosos e acreditados Agentes, auxiliados pelas garantias 
que lhes presta o crédito da Companhia». Esta última nota está na linha 
de outras referências feitas, com frequência, aos pergaminhos comerciais 
da Fidelidade.

De uma forma geral, as várias Direcções iam-se mostrando agradadas do 
desempenho dos vários agentes e correspondentes, que já angariavam 
significativa massa de prémios para a Companhia. A Comissão Fiscal 
de 1851 tornou claro que o Brasil tinha importância estratégica para o 
desenvolvimento da actividade desta seguradora, dado admitir-se ser 
mercado onde disporia de algumas vantagens: «Pelas estreitas relações 
que unem e devem unir estes dois povos irmãos, temos bem fundadas 
esperanças de que a nossa Companhia seja preferida a todas as outras, 
havendo em nosso favor muitas simpatias não só dos Brazileiros, mas 
mesmo e muito mais dos Portugueses ali estabelecidos», o que radicava, 
não houvesse dúvida, no «progressivo crédito de que a nossa Companhia 
cada vez vai gozando em maior escala».

NOVOS DESENVOLVIMENTOS NO BRASIL

Tanto em 1852 como em 1853, as respectivas Direcções continuaram a 
manifestar agrado pelos resultados obtidos nas Agências e a sublinhar as 
«repetidas provas do zelo e inteligência dos dignos Agentes que as dirigem, 

Iconografia simbólica da «Companhia 
Fidelidade»

I - AHCSF - Cabeçalho a Apólice da Agência 
do Rio de Janeiro, de 1871, com iconografia 
simbólica inspirada em raça próxima do 
«Rafeiro do Alentejo». O papel em que era 
impressa a Apólice tinha marca de água 
FIDELIDADE, na primeira folha, e RIO DE 
JANEIRO, na segunda. 
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e do interesse que tomam pelo crédito e prosperidade da Companhia». 
Quanto à representação do Maranhão foi decidido, até, conferir-lhe 
maior latitude na aceitação de seguros, que poderiam, agora, comportar 
operações relativas à navegação de cabotagem, «porque dependendo 
essas transacções, em grande parte, da prudência e discernimento do 
Agente da Companhia, a Direcção tem já sobejas provas de que o Sr. 
Joaquim Marques Rodrigues, a quem está confiado aquele cargo, reúne 
as ditas qualidades». Estes seguros, a exemplo do que se praticava para 
as Costas de Portugal, destinavam-se apenas à carga, não se segurando o 
casco e aparelhos dos navios. Em correspondência do final desta década 
aparecem repetidos avisos aos Agentes, nesse sentido10.

É interessante sublinhar como, em época tão recuada e com tão difíceis 
comunicações, os dirigentes das Seguradoras tinham a clara noção da 
importância da competência profissional e da honorabilidade pessoal 
para bem discernir na avaliação das condições apropriadas à aceitação 
dos diferentes riscos, tanto em seguros marítimos como terrestres. Esta 
circunstância é também saliente na situação seguinte, apresentada no 
Relatório de 1853, em que se dava conta de um naufrágio, resultante de 
seguro tomado na Agência da Bahia. A Direcção refere o incómodo que 
o sinistro causou aos representantes da Fidelidade na cidade brasileira, do 
mesmo passo que assegura o interesse na manutenção daquela Agência, 
«enquanto for dirigida por pessoas tão inteligentes e respeitáveis como os 
nossos honrados Agentes, os Senhores Araujo & Carvalho».

A representação da Companhia em Pernambuco transferiu-se, em Maio 
de 1854, para os Srs. Manoel Joaquim Ramos e Silva e Luiz Antonio Vieira, 
Directores de uma companhia de seguros local, a Companhia Utilidade 
Publica, estabelecendo-se que subscreveriam riscos para a Fidelidade nos 
mesmos seguros e nas mesmas condições que tomassem para a companhia 
brasileira, havendo, assim, um contrato de co-seguro11. Esta nova Agência, 
no curto lapso de tempo decorrido até ao final de Novembro, arrecadou 
boa soma de prémios, o que se verificou, também, com as da Bahia e do 
Maranhão. O Relatório destacava, ainda, o desempenho do Sr. Joaquim 
Fernandes Gil, que continuava responsável pela delegação na ilha de S. 
Miguel. A Direcção conferia o justo destaque, nos resultados obtidos, «ao 
zelo, inteligência e consideração das pessoas a quem as mesmas Agências 
se acham confiadas».

FINALMENTE, AGÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

A Direcção de 1855 mostrou-se particularmente agradada com a actuação 
das Agências, «tanto neste Reino como no Ultramar», pela diligência com 
que procuravam adquirir, para a Fidelidade, negócios muito vantajosos, 
já que permitiam a arrecadação de boas somas de prémios e quase não 
havia sinistros. Apresentou-se, até, o ensejo para enaltecer o Agente 
do Maranhão, «pelos relevantes serviços que extra-oficialmente tinha 
prestado, por ocasião de um grande incêndio que ali teve lugar num 
trapiche, e que consumiu 5 a 6 mil sacas de Algodão, a fim de salvar os 
prédios contíguos, alguns dos quais estavam seguros nesta Companhia».

10 AHCSF. Copiador de Correspondencia n.º 5. Por exemplo, carta para o Agente do Rio de Janeiro, em 11 de Agosto de 
1859, pp. 105-106: “...desde muito tempo que a Companhia Fidelidade recusa os seguros do casco e aparelhos de 
vapores empregues na navegação entre os portos da Costa de Portugal”. 

11 Alves Caetano, António. 1999. O Seguro Marítimo e a Internacionalização da Economia Portuguesa – Traços salientes 
do desempenho das mais importantes companhias de seguro da Praça de Lisboa no século XIX: «Fidelidade» e 
«Bonança», comunicação apresentada ao XIX Encontro da «Associação Portuguesa de História Económica e Social», 
Funchal, Novembro, p. 19 e in Economia Global e Gestão, Revista Semestral, Vol. IV, 2/99, pp. 101/32.
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As Agências do Brasil estavam a contribuir com muitos prémios, tanto 
por seguros marítimos como terrestres, destacando-se, por ordem 
decrescente, as da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Sem que haja notícia 
da identificação do Agente, é-se informado de ter sido estabelecida 
representação da Fidelidade no Rio de Janeiro12. Também no Continente, 
três novos importantes centros urbanos passaram a contar com Agentes: 
Alcobaça, Evora e Thomar.

A Comissão Fiscal de 1855 também avaliou de forma positiva o contributo 
que as Agências estavam a dar para o incremento das receitas da 
Companhia: «A prova do seu zelo e merecimento está naquela cifra, pelo 
que se tornam mui dignos de honrosa menção com que o relatório os 
distingue.» A Comissão confiava em que os novos Agentes, escolhidos 
para o Reino e Rio de Janeiro, se comportariam ao nível dos restantes, que 
se ocupavam dos interesses da Companhia com tanto zelo e competência. 
Esperava, ainda, que a futura Direcção não esmorecesse na captação, para 
os negócios da Fidelidade, de representantes de igual craveira noutros 
lugares do Reino e do Ultramar.

CONTINUA A AUMENTAR A IMPORTÂNCIA 
DOS AGENTES

O ano de 1856 voltou a assinalar o sucesso da acção empreendida pelos 
vários Agentes exteriores ao território continental, inscrevendo-se no 
Relatório anual as verbas, tanto dos capitais seguros como dos respectivos 
prémios, registadas nas Agências da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro (já 
guindada ao terceiro lugar), Maranhão, ilha de S. Miguel, ilha da Madeira 
12 Por correspondência de Março de 1859 sabe-se ser a firma Victorino Pinto de Sá Passos & C.ª.

Iconografia simbólica da «Companhia 
Fidelidade»

II - AHCSF - Cabeçalho de Apólice da 
Agência do Rio de Janeiro, cerca de 1856, 
baseada na iconografia simbólica original 
da Companhia - adoptando como modelo 
um cão de raça local.



e ilha Terceira. Era sublinhado tratar-se de seguros «na maior parte, já 
realizados sem reclamação». A Direcção chamava a atenção da Assembleia 
para «o incremento que tiveram os seguros realizados nas Agências, não 
obstante a instituição de novas Companhias de Seguros nas diferentes 
praças do Brazil, ou sucursais de outras, o que acontece também nos 
diferentes pontos do Reino e Ilhas». Claro que esta concorrência acrescida 
contribuía para o aviltamento das taxas de prémio, o que determinava a 
captação de «prémios que, de forma alguma, compensam os riscos em 
alguns casos». A Comissão Fiscal, também em 1856, não poupou elogios 
aos agentes da Fidelidade que operavam fora da Sede, não deixando de 
sublinhar a importância a atribuir, nesse sucesso, ao «acerto na escolha 
dos nossos Agentes» feita pelas sucessivas Direcções.

No ano de 1857 prosseguiu o movimento ascensional da produção de 
seguros feita nas Agências da Companhia, nomeadamente as do Brasil, 
que contribuíam para que os prémios da Fidelidade bem suportassem 
o confronto com os das suas mais directas competidoras. Neste ano 
foi inaugurada mais uma Agência no Ultramar, desta feita em Loanda 
(Angola), confiada à firma Manoel Roiz Carmelino & C.ª, desde Agosto. 
O Relatório de 1858 prosseguiu no registo do notável incremento dos 
negócios realizados pelas Agências, o que ocorreu, também, em 1859, 
apesar de a Direcção ter decidido adoptar medidas restritivas na aceitação 
de riscos. 

RESTRIÇÕES À TOMADA DE SEGUROS 
MARÍTIMOS NO ULTRAMAR
Com efeito, foi determinado ao Agente de Loanda só aceitar seguros 
em embarcações que se destinassem ao porto de Lisboa e, quanto aos 
Agentes no Brasil, recomendou-se «que tomassem seguros somente até 
metade dos valores para que estavam autorizados pelas instruções da 
Direcção, sobre embarcações em viagens para os portos de Cotinguiba13, 
Rio Grande do Sul e Rio da Prata, ou que partissem dos mesmos portos». 
Esclarecia-se que «os perigos que oferecem aquelas barras, nas quais 
a Companhia já tem sofrido prejuízos por perda total, recomendavam 
estas cautelas». Apesar destas restrições, os seguros efectuados nas várias 
Agências, em especial nas do Ultramar, continuaram em bom nível e com 
feliz resultado, segundo a Direcção. 

O GOVERNO BRASILEIRO PROMULGA 
LEI RESTRITIVA, EM 1860
Mas os negócios em 1860, especialmente no Brasil e em África, muito 
alegravam a Direcção, que, por isso, «dava testemunho de reconhecimento 
aos Agentes da Companhia Fidelidade, tanto no Brasil, Angola e Ilhas como 
neste Reino, pelo zelo com que promovem os interesses da Companhia, 
lutando com a concorrência de outras Agências e Companhias de 
Seguros». Porém, surgiam as primeiras nuvens a toldar os horizontes 
brilhantes, não em resultado de qualquer deslize de algum Agente, mas 
por força do «Governo Imperial do Brasil», que publicara lei, em Agosto 
desse ano de 1860, «contendo providências sobre Bancos de emissão, e 
diversas Companhias e Sociedades anónimas», entre as quais a de obrigar 

13 Seria o porto onde se edificou em obediência a traçado geométrico, a partir de 1855, a cidade de Aracaju, capital do 
Sergipe, o qual se situa no rio Cotinguiba, na sua confluência com o rio Sergipe. Esta informação foi colhida na Internet, 
já que o porto não é identificável em Atlas actuais, mesmo num Mapa do Brasil em escala 1:2.500.000, nem com o 
recurso a descrições antigas, como a do Roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas, e derrotas 
que há na Costa do Brasil desdo cabo de Santo Agostinho até o estreito de Fernão de Magalhães, edição Fac-Similada 
do manuscrito da «Biblioteca da Ajuda», Edição TAGOL, Lisboa, 1988.
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«as Caixas Filiais ou Agências de Companhias nacionais ou estrangeiras» a 
pedir autorização para funcionar, «impondo multas de um conto até cinco 
contos de réis às que não solicitarem essa autorização dentro do prazo, e 
pela forma que o Governo Imperial determinar». Em circular de Janeiro de 
1861, para os vários Agentes brasileiros, a Direcção transmitiu instruções 
e pediu esclarecimentos, «porque só por eles podemos apreciar se as 
despesas a fazer com a licença estão em relação com o desenvolvimento 
de cada uma das nossas Agências do Brasil»14. 

Quando a Companhia teve conhecimento dos termos em que a lei fora 
regulamentada instruiu os Agentes, no sentido de pedirem autorização 
de funcionamento, declarando «que cada Agência se considera como 
tendo somente à sua disposição um fundo por via de ordem ou abono na 
importância de dez contos de réis, moeda desse Império [chamada moeda 
fraca] para satisfação dos encargos a que estão ligados pelas Instruções 
d’Agência, e a fim de ocorrer às primeiras despesas, porque todas as 
outras da responsabilidade da Companhia Fidelidade são pagas por meio 
de letras a prazo, cuja importância é sacada pelos Agentes contra a mesma 
Companhia em Lisboa»15. Este expediente resultava do receio de haver 
interpretação do decreto regulamentar que apontasse no sentido de o 
montante da licença a pagar por cada Agência incidir sobre o capital 
social da Fidelidade, o que seria inibidor da continuação do negócio no 
Brasil16.

DECRETO IMPERIAL DE 1862 AUTORIZA 
FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DA 
FIDELIDADE

O Relatório de 1861 comunicou aos Accionistas que, praticamente, 
estava extinta a Agência de Pernambuco, temendo-se que as restantes 
existentes no Brasil viessem «a suspender as transacções por conta da 
Companhia». Porém, no ano seguinte, a Direcção congratulava-se pelo 
facto de o Governo Imperial ter atendido as representações feitas pelos 
vários Agentes, que continuavam, assim, a poder laborar. Deste modo, 
também a Agência de Pernambuco retomou funções, ainda que todas 
elas registassem grande abaixamento de actividade, principalmente em 
186217. Com efeito, só foi emitido em meados desse ano o Decreto 
Imperial n.º 2.940, que permitia às «agências da Companhia de Seguros 
Fidelidade, da Cidade de Lisboa, estabelecidas em diversas Províncias do 
Império, continuarem a funcionar»18. 

Este documento, rubricado pelo Imperador do Brasil e assinado por Ministro, 
reportava-se ao requerimento apresentado pelos Directores da Fidelidade 
e reproduzia (e aprovava) as Instruções transmitidas pelos mesmos para as 
«respectivas Agências estabelecidas nas Províncias da Bahia e Pernambuco 
e na Capital do Império»19. Pelo artigo 1.º as Agências duravam dez anos 
«contados da data em que o Governo Imperial, permitir que continuem a 
funcionar, se antes deste prazo não convier à dita Companhia que deixem 
de existir, em cujo caso terminarão quando cessar a responsabilidade 
dos seus contractos». Pelo artigo seguinte, as operações das agências 
terminavam naquela data, a menos que lhes fosse «concedida pelo 

14 AHCSF. Copiador de Correspondencia n.º 5.  Circular, de 24 de Janeiro de 1861, pp. 459/61.

15 Ibidem, 468/9

16 Cf. Alves Caetano 1999, 20.

17 AHCSF. Copiador de Correspondencia n.º 5,  468/9.

18 AHCSF. Agência de Pernambuco. Correspondência e outros.  Decreto n.º 2.940, de 26 de Junho de 1862.

19 A agência do Maranhão, a primeira estabelecida no Brasil (em 1848), não é citada.
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Governo Imperial nova autorização». O art.º 3.º proibia o seguro de vida 
«de pessoas livres ou quaisquer outras», enquanto o 4.º permitia que 
tomassem seguros marítimos e terrestres, segundo «as condições das 
apólices das Companhias de Seguros do Império»20 e estabelecia ficarem 
submetidas, em todos os actos, à legislação do Império, em especial ao 
Código Comercial Brasileiro21.

Cada Agência teria o capital de dez contos de réis «em moeda metálica 
para acorrer de pronto ao pagamento de qualquer sinistro, sem que por 
isso fique a respectiva Companhia isenta da indemnização dos prejuízos 
excedentes» (artigo 5.º). A Direcção da Fidelidade não permitia que os 
riscos, em cada embarcação, excedessem os Rs. 20:000$000, «moeda 
fraca do Império», e que, nos seguros terrestres, se segurasse valor 
superior a 40 contos (também fracos) por imóvel. Este artigo 6.º era 
ainda mais restritivo, nos seguros marítimos (dez contos, moeda fraca, 
por navio), quanto às embarcações que demandassem «Cotinguiba, Rio 
Grande do Sul, ou outras barras e portos de difícil acesso». Os prémios de 
seguros celebrados pelos agentes da Fidelidade tinham de ser fixados «em 
igualdade com os das Companhias de Seguros do Império» (art.º 7.º). O 
artigo seguinte estipulava que o pagamento dos sinistros podia ser feito, 
tanto no Brasil como em Portugal, referindo-se no nono que às Agências 
eram dados poderes para representar a Companhia em juízo, e fora dele, 
«e requerer tudo o que for de interesse dela». Pelo décimo e último artigo 
era necessária «a prévia aprovação do Governo Imperial» para a alteração 
ou reforma das Instruções contidas no Decreto22. 

No Relatório anual de 1862 a Direcção, embora rendesse «a devida 
homenagem aos motivos que impeliram o Governo Imperial a dar aquelas 
providências», quis sublinhar, perante os seus Associados, tratar-se de 
«um acto de justiça, e de conveniência para o comércio em geral, do qual 
deveremos esperar vantagens, quando as transacções das nossas Agências 
no Brasil continuem como até agora a serem dirigidas com a prudência 
que a Direcção tem recomendado aos nossos dignos Agentes»23.

MUDANÇAS FREQUENTES NA AGÊNCIA 
DE PERNAMBUCO

Sempre que havia alterações na Direcção da Companhia Utilidade Pública 
mudavam os Agentes da Fidelidade em Pernambuco. Assim, em Abril 
de 1859, ao Sr. Luiz Antonio Vieira juntou-se o Sr. Manoel Alves Guerra 
(seria a pessoa que foi Agente da Companhia no Fayal, em 1849?), em 
substituição do Sr. Manoel Joaquim Ramos e Silva, que, com o primeiro, 
assegurara a representação da Fidelidade desde 1854. Em Junho de 
1860 os Agentes passaram a ser Manoel Alves Guerra e José Antonio de 
Carvalho, por poucos meses, já que foram substituídos, em Fevereiro de 
1861, pelos Srs. José Pereira da Cunha e Thomaz de Faria. Nova mudança 
ocorreu no início de 1863, passando a Agência a estar confiada a Feliciano 
José Gomes e Domingos Rodrigues de Andrade, ainda e sempre, Directores 
da Companhia Utilidade Publica24. 

20 AHCSF. Agência da Bahia. Correspondência e outros – Através de um apontamento manuscrito de um Director da 
Fidelidade sabe-se que foram adoptadas, para os seguros terrestres, as condições das apólices da Comp.ª Interesse 
Público, estabelecida na Bahia em Setembro de 1852, e para os marítimos, as da Comp.ª Bom Conceito, também da 
Bahia, fundada em Novembro de 1851.

21 Alves Caetano, António. 2002. A Companhia Fidelidade e os Seguros na Lisboa Oitocentista (1835-1907). Volume II 
Primus inter Pares (1864-1907). Lisboa: edição de Autor, 542.

22 AHCSF. Agência de Pernambuco. Correspondência e outros. Decreto n.º 2.940, de 26 de Junho de 1862. 

23 Alves Caetano 2002, 543

24 Alves Caetano 2000, 279/88.
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IMPOSIÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS 
ÀS AGÊNCIAS

Em 1864, a propósito de dois sinistros de seguros marítimos celebrados 
pela Agência do Porto, a Direcção asseverava que iria ser restringida «a 
faculdade que têm tido os nossos agentes de celebrar estes contratos 
[de seguros por ano, sobre o casco de embarcações], e os seguros para 
portos mais arriscados». Havia grande satisfação com o desempenho 
das dependências do Brasil, anotando-se as importâncias arrecadadas 
(em «moeda fraca») pelas Agências de Pernambuco, Bahia e Maranhão 
(ainda que as receitas de São Luís fossem as registadas, apenas até 10 de 
Dezembro e, por isso, não figurassem no apuramento contabilístico do 
ano) e admitia-se que a respectiva receita de prémios fosse bem superior 
se a Direcção acolhesse as sugestões dos Agentes «para que se ampliasse 
o valor em risco em cada embarcação, sem distinção de portos bons, 

AHCSF - Agência de Pernambuco 
- Cópia de Apólice de Seguro Marítimo, no 
transporte de mercadorias “contra todos 
os riscos de cais a cais”, mas “livre de 
hostilidades e corso”.
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dos de acesso mais difícil». A decisão resultava tanto «das prudentes 
recomendações desta Assembleia» como da persuasão dos próprios 
Directores, «de que a vantagem da Companhia não consiste somente 
em tomar indistintamente muitos seguros, mas em arredar razoável e 
prudentemente a probabilidade de prejuízos que possam absorver uma 
boa parte dos lucros».

Tudo isto é verdadeiro e atesta a clara noção que os Directores da Fidelidade 
tinham, em regra, da forma como os riscos marítimos se iam agravando. 
No entanto, não se pode negar validade de argumentação aos Agentes 
do Recife de Pernambuco25, quando procuravam dissuadir os dirigentes 
da Companhia: «Não sendo a barra do Rio Grande do Sul de tanto risco 
como nessa fazem persuadir, pois passam-se anos que ali não se perde 
embarcação alguma: somos de parecer que V. S.ªs nos ordenem que 
também para ali seguremos 20:000$ Rs. por cada navio, como fazemos 
na nossa Comp.ª Utilidade Publica, desta forma não continuaria essa 
Companhia a perder prémios de seguros para aquele Porto; pois todos 
os seguros de 10:000$ Rs. que para ali temos feito, se não tivéssemos 
ordens especiais de V. S.ªs para só segurarmos esta quantia para cada 
navio, eles teriam duplicado; ajuntando mais a este nosso parecer que 
não tomaríamos seguro com destino aquele porto para essa Companhia 
sem que na mesma viagem igual, ou maior risco não tenhamos tomado 
no mesmo navio para esta Companhia de que somos Directores»26. Mais 
tarde, acusavam ter recebido cartas da Direcção, de 27 de Junho e de 11 
de Julho, com «os motivos por que V. S.ªs querem que só continuemos 
nos seguros para o Rio Grande do Sul à razão de 10:000$000 Rs. em cada 
navio, o que continuaremos a cumprir»27.

Sabe-se que o movimento de seguros terrestres da Agência da Bahia 
era diminuto, onde, por esta altura, não haveria mais do que dezanove 
apólices, das quais apenas nove eram de propriedades, já que as 
«restantes são sobre géneros, e fazendas armazenadas, ou depositadas 
em trapiches, e uma sobre mobília»28. Talvez para tentar obviar à escassez 
de movimento comercial a Direcção da Fidelidade resolveu, em 1864, 
«elevar a taxa de comissão do Agente, a 10% nos seguros marítimos e a 
15% nos terrestres»29.

SINISTRALIDADE IMPORTANTE NAS 
AGÊNCIAS DO BRASIL, EM 1865

Apesar de todo o cuidado que as Direcções da Fidelidade colocavam 
na subscrição de riscos, não prescindindo de dar relevo às suas políticas 
de tomada de seguros em todos os Relatórios anuais, nalguns anos a 
sinistralidade era mais elevada do que em outros, e o de 1865 foi um 
deles, com a particularidade de vários naufrágios nas Costas do Brasil 
e de um navio ter sido «condenado por inavegável em Buenos-Ayres, 
na viagem que fazia da Bahia para aquele porto». Esta última situação 
reforçava os temores dos dirigentes da Fidelidade acerca da benevolência 
com que alguns Agentes avaliavam o estado de conservação de navios que 
seguravam. À medida que o século XIX avança e que a concorrência da 
navegação a vapor vai determinando a progressiva degradação dos fretes 

25 Forma como aparecia designada a cidade.

26 AHCSF. Agência de Pernambuco. Correspondência e outros. Carta da Agência, de 13 de Junho de 1864.

27 Ibidem. Carta da Agência, de 14 de Agosto de 1864.

28 AHCSF. Agência da Bahia. Correspondência e outros. Nota manuscrita de Director da Companhia, sem data, mas 
posterior a 26 de Junho de 1862 (data do Decreto Imperial, nela referido).

29 Ibidem. Resumo das ordens gerais e Instruções dadas à Agência da Comp.ª Fidelidade na Bahia (manuscrito, elaborado 
depois de Janeiro de 1867, data da última anotação).
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no transporte à vela, os armadores dos veleiros relaxavam nos cuidados 
com a manutenção das embarcações, já que necessitavam de abaixar 
custos e essa era uma rubrica de que achavam poder prescindir30. 

Na dependência de Pernambuco a regra continuava a ser – já foi 
referido – a da aplicação do co-seguro, nos casos em que os limites de 
subscrição individual cabiam nos parâmetros estabelecidos pela empresa 
de Lisboa, como no «Patacho brasileiro Cardia, em que estavam seguros 
40 contos, 20 em cada Companhia; o segurado fez protesto de Avaria: 
estando legalmente provada a avaria que sofreu o carregamento, vamos 
satisfazer»31. O segurado era a firma Amorim Irmãos, o maior exportador 
local, com quem a Companhia tinha boas relações.

Também as Agências brasileiras registavam vários incêndios, adquirindo 
relevo, neste ano de 1865, no Maranhão, o que eclodiu em armazéns 
pertencentes à Companhia Confiança Maranhense, que «traria 
inevitavelmente muito maior perda a esta Companhia se não fossem os 
valiosos serviços prestados pelas autoridades, muitos cavalheiros daquela 
cidade e do nosso digno Agente; serviços estes que a Direcção, em 
nome da FIDELIDADE agradeceu como lhe cumpriu, e testemunhou seu 
reconhecimento por meio de um pequeno artigo publicado no Jornal do 
Commercio desta cidade».

MUDANÇA DE AGENTE NA BAHIA

 Em 1866 a Agência da Bahia foi transferida para a firma José Joaquim 
Machado & Filhos, sem que haja qualquer referência ao motivo da 
mudança, só presumido anos depois, quando se contabilizou como 
prejuízo a dívida deste ex-agente32. É quase inexistente o espólio relativo à 
Agência da Bahia no Arquivo Histórico da Fidelidade, a ponto de nem se 
saber em que momento o Agente inicial, Araujo & Carvalho, foi substituído 
pela firma Joaquim Lopes de Carvalho & C.ª, que estava em funções pelo 
menos desde 1863 e, três anos depois, foi rendida pela agora citada. 
A dependência da Bahia era muito activa, e várias Direcções lhe teciam 
elogios nos seus Relatórios anuais. No de 1858 foram especificados os 
prémios adquiridos pelas várias «Agências do Ultramar», não havendo 
dúvidas acerca da mais saliente. Prémios, em moeda fraca: Bahia (Rs. 
14:208$920); Pernambuco (Rs. 4:979$838); Maranhão (Rs. 4:382$516); 
Rio de Janeiro (Rs. 2:294$975); Loanda (Rs. 1:212$847).

No Relatório do exercício de 1860, com os prémios de todas dados em 
moeda forte, a agência da Bahia arrecadara Rs. 8:336$690, enquanto 
as três restantes brasileiras tinham somado apenas Rs. 5:758$022. As 
informações recolhidas das várias agências para o fecho das contas de 
cada ano apresentavam alguma discrepância quanto aos doze meses 
abrangidos, o que não é suficiente para invalidar as comparações 
feitas: a agência da Bahia era, mesmo, a mais operosa e a sinistralidade 
apresentava-se, em regra, muito contida. Ainda no exercício de 1862 os 
prémios obtidos na Bahia continuavam destacados, com Rs. 10:197$276, 
já em moeda forte33.

30 Alves Caetano 2002, 550.

31 AHCSF. Agência de Pernambuco. Correspondência e outros. Carta da Agência, de 29 de Dezembro de 1865.

32 Ver infra, p. 59.

33 Alves Caetano 2002, 551.
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DUALIDADE DE CRITÉRIOS DA JUSTIÇA
NO RIO DE JANEIRO

Em 1867 as despesas com as Agências foram superiores ao que era usual, 
por força da liquidação da conta do ano precedente com os ex-agentes 
na Bahia, «aos quais se abonaram, pelas despesas da responsabilidade 
da Companhia na questão da Galera Vasco da Gama e sua comissão, 
Rs. 2:574$793, em moeda forte». O caso deste sinistro marítimo foi dos 
poucos que a Fidelidade levou aos Tribunais, por haver indícios fortes de 
fraude, recolhidos pelas três companhias que tinham seguros no navio. As 
seguradoras que, como a Fidelidade, tinham responsabilidades quanto à 
embarcação foram condenadas, mas o processo que envolvia a seguradora 
da carga de sal que se destinava a Santos, no Brasil, absolveu esta, face 
à prova de «ter havido barataria34 e ribaldia35 da parte do capitão», o 
qual também não adoptara as providências apropriadas ao demandar um 
porto, pela primeira vez («ter tomado prático que guiasse a galera até o 
ancoradouro»), assim cometendo «um acto criminoso que deu lugar à 
perda da mesma galera e do seu carregamento». A Direcção da Fidelidade 
tornou bem patente da Assembleia de Accionistas a dualidade de critérios 
dos Tribunais do Rio de Janeiro: «Para isentar de uma responsabilidade uma 
Companhia houve barataria e ribaldia da parte do capitão, plenamente 
provadas por testemunhas, por artigos da lei que rege o comércio e por 
todos os criminalistas que tratam da matéria, e para a impor àquelas [em 
que se compreendia a companhia portuguesa], foram todas estas provas 
insuficientes ou não puderam fazer argumento bastante! Tais são as 
coisas deste mundo».

IMPORTÂNCIA DAS AGÊNCIAS DO BRASIL 
NO MOVIMENTO GERAL DA FIDELIDADE

No Relatório de 1868, a Direcção especificou os prémios arrecadados 
pelas várias zonas geográficas, verificando-se que a receita obtida pelas 
agências da Bahia, Pernambuco e Maranhão, em seguro marítimo, tinha 
correspondido a 32,4% da angariada pela sede e agências do Continente, 
fruto de 267 apólices, contra 1.139 de Portugal, exceptuadas as Ilhas 
Adjacentes. A produção das agências de S. Miguel, Terceira e Madeira, 
acrescida da de Loanda, ficava em 55% da obtida no Brasil, o que dá 
ideia da importância que o mercado brasileiro tinha, apesar de a agência 
do Rio de Janeiro continuar inoperacional. Note-se que o prémio médio 
das apólices brasileiras era superior, em 38%, ao prémio médio das de 
Portugal. Quanto aos seguros terrestres, as dependências do Brasil tinham 
emitido apólices novas com prémios que eram 58% dos obtidos pelos 
novos seguros de Portugal continental, sinal evidente da pujança de, 
apenas, três agências brasileiras. Este Relatório de 1868 foi o último em 
que se fez a discriminação dos prémios obtidos nas várias dependências 
da Companhia36.

34 Troca fraudulenta de mercadorias, a bordo (Cândido de Figueiredo – Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Volume 
I, Lisboa, 16.ª edição, 1981).

35 Ou ribaldaria: acto próprio de ribaldo, carácter do que é ribaldo. Ribaldo: patife, biltre, velhaco (Idem, Vol. II).

36 Alves Caetano 2002, 552.
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AUMENTA A SINISTRALIDADE
NAS AGÊNCIAS DO BRASIL

Claro que, apesar das cautelas de subscrição de riscos já salientadas, 
uma tal importância na emissão de apólices tinha o reverso, também, 
da sinistralidade, como aconteceu em 1869, de forma pouco usual, 
porquanto todos os sinistros marítimos de tomo tiveram a ver com as 
Costas brasileiras, em naufrágios de que não houve salvados: «O patacho 
Ranon, perdido em viagem de Pernambuco para o Rio Grande do Sul; o 
vapor Camocim, em viagem do Maranhão para o Ceará; o brigue Bom 
Successo, em viagem de Lisboa para o Maranhão; a barca Belem, em 
viagem de Pernambuco para o Pará, e a canoa Petropolis, que vinha do 
Mearim para o Maranhão». Mas a importância da acção desenvolvida 
fora da sede da Companhia era salientada pelos Directores: «Durante a 
época da nossa administração, o proceder dos nossos dignos Agentes foi 
sempre na melhor conformidade com as instruções da Direcção, e muito é 
para louvar em todos o interesse que tomam pela prosperidade e crédito 
da Companhia.»

No ano seguinte continuaram a prevalecer, entre os sinistros de mar, os 
de apólices emitidas pelas dependências do Brasil: a barca Segurança, que 
viajara desde Pernambuco, em cuja Agência fora segura, naufragou na 
perigosa barra do Douro, às portas do seu destino; o patacho Restauração, 
ao invés, foi na saída da barra do Recife, a caminho de Loanda, que sofreu 
danos consideráveis e houve avaria grossa em duas outras embarcações 
saídas do mesmo porto pernambucano, uma destinada a Liverpool, 
outra a Lisboa. A Direcção, no fecho do Relatório anual, submetido à 
Assembleia Geral, continuava a louvar «os dignos Agentes da Companhia», 
considerando-os «merecedores de especial consideração e apreço pelo 
interesse que tomam constantemente pelo crédito e prosperidade do 
estabelecimento que representam».

Em 1871 a respectiva Direcção, que integrava dois dos mais eminentes 
membros que orientaram os destinos da Companhia no século XIX, José 
Rodrigues Tarujo dos Santos e José Theotonio Pereira, entendeu dever 
justificar a quebra que se notara nos prémios de seguros marítimos, 
repetindo argumentos que, por vezes, eram apresentados, à frente 
dos quais se perfilava o da concorrência desleal feita pelas agências de 
Companhias estrangeiras que, em Portugal – de forma paradoxal –, 
não pagavam tributos ou eram taxadas em termos muito mais suaves 
do que os impostos às seguradoras nacionais, tendo, por isso, condições 
de «baratear consideravelmente os prémios, e no geral prestando pouca 
atenção aos perigos que oferece a navegação, e aos portos e mares a que 
as embarcações se destinam». Foi, ainda, glosado o tema da proverbial 
cautela dos Directores da Fidelidade na subscrição destes riscos e, também, 
«por lhe ter mostrado a experiência que em regra, não são os seguros 
marítimos que mais garantem a existência de Companhias de seguros».

MUDANÇA DE AGENTE NO RIO DE JANEIRO

Já há vários anos não havia referência a movimento na Agência do Rio de 
Janeiro, porque, em regra, as Direcções aludiam, no Relatório apresentado 
à Assembleia Geral, aos prémios de seguros «tomados na sede da 
Companhia em Lisboa, e nas suas Agências do Reino, Ilhas da Madeira e 
Açores, Loanda, Maranhão, Pernambuco e Bahia». A documentação na 
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pasta da Agência do Rio de Janeiro, no AHCSF, anterior a 1871, resume-se 
à procuração que nomeou o Agente Victorino Pinto de Sá Passos & C.ª, 
em Outubro de 1855, e a uma carta sua, com o fecho de contas de 1863, 
a denotar o escasso movimento da que estava longe de ser – como devia – a 
principal agência naquele Império: enviava letra para liquidação do saldo 
a favor da Companhia, de Rs. 267$303, moeda forte37. A Fidelidade não 
foi feliz na escolha daquele Agente mas, mais grave, não foi capaz de 
fazer diligências no sentido de obter representação apropriada na capital 
do Império do Brasil, sempre escudados, os vários dirigentes, no número 
de seguradoras e agências de companhias estrangeiras, ali estabelecidas, 
como argumento de inviabilização de uma agência da Fidelidade, o que 
contrastava com o optimismo com que, no início dos anos cinquenta, 
se admitira o sucesso natural para uma dependência de seguradora 
portuguesa, em especial, junto da respectiva colónia, já numerosa38.

Em 1871, o Agente enviou carta em que confirmava não ter efectuado, 
«desde há muito tempo seguro algum por conta dessa Companhia», 
desculpando-se com a muita concorrência, e pedia a exoneração de Agente, 
para o que devolvia a procuração39. O distanciamento da Direcção da 
Fidelidade do seu Agente no Rio de Janeiro era tal que solicitava a outrem 
diligências tais como a obtenção da «carta Imperial que autorizasse a 
funcionar a agência na Praça do Maranhão»40. O indivíduo que a obtivera 
admitiu que a Companhia não tinha agente no Rio de Janeiro (apesar 
de o ter noutras cidades) e achava de interesse para a Fidelidade criá-la, 
considerando a «altura das operações comerciais desta praça, e depois 
de ser conhecida a respeitabilidade e devido conceito que pela sua boa 
administração, tem adquirido nas praças onde é conhecida a sua Comp.ª 
Fidelidade»; pediu que lhe relevassem ter-se afastado do assunto referente 
ao pedido que lhe tinham feito por carta de 26 de Novembro anterior e se 
o seu «diminuto préstimo aqui lhes puder servir para esse fim ou qualquer 
outro de que queiram utilizar-se, resta só que V. S.ªs disponham com toda 
a franqueza, na falta de pessoa que melhor que eu possa desempenhar 
suas determinações»41. 

A menos que houvesse indicações favoráveis a este negociante – e por 
isso, tivesse sido encarregado daquela tarefa, para servir como teste de 
eficiência, ainda que não de aptidão comercial – pode admitir-se que a 
mudança de representação na Capital do Império brasileiro não resultou 
de diligências específicas da Direcção nesse sentido. Em 23 de Junho de 
1871 os Directores da Companhia terão escrito a Manoel José Monteiro 
Braga a nomeá-lo Agente42. A sua resposta é de 5 de Agosto seguinte, 
em que se penitencia da sugestão dada, pois não quereria melindrar um 
colega que não sabia ser representante da Fidelidade naquela capital, 
agradece a confiança e devolve, devidamente assinada, a procuração que 
o acreditava43.

37 AHCSF. Agência do Rio de Janeiro. Correspondência e outros. Carta do Agente, de 7 de Janeiro de 1864.

38 Alves Caetano 2000, 280.

39 AHCSF. Agência do Rio de Janeiro. Correspondência e outros. Carta do Agente, de 3 de Abril de 1871.

40 Ibidem.  Carta de Manoel José Monteiro Braga, de 3 de Janeiro de 1871.

41 Alves Caetano 2002, 554

42 Em regra, no Arquivo Histórico só se encontram cartas enviadas pelos Agentes, sendo raridade cópias das cartas 
enviadas pela Direcção, que estariam em Copiadores de correspondência, extraviados.

43 AHCSF. Agência do Rio de Janeiro. Correspondência e outros.  Carta do Agente, de 5 de Agosto de 1871.
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O ANO «MAIS DESASTROSO» E A HIPÓTESE 
DE NOVAS AGÊNCIAS NO BRASIL

Em Portugal, o ano de 1872 foi considerado, «decerto até hoje, o mais 
desastroso para todas as Companhias de seguros, pelos enormes prejuízos 
que por toda a parte lhes acarretou», mas a Fidelidade não fora das mais 
atingidas, em especial, atendendo ao grande número de seguros – há 
indícios de que se mantinha como a principal seguradora portuguesa – e 
era possível encerrar o Exercício com um resultado que, «em atenção 
à época», era tido por bom. O desempenho das diversas Agências, 
sem qualquer destaque, era considerado regular, «sempre em perfeito 
acordo com a Direcção». Porém, a nova representação no Rio de Janeiro 
mostrava-se pouco produtiva, principalmente consagrada a diligências 
burocráticas junto das Entidades Oficiais, para obter do Governo o novo 
Decreto (a validade do anterior terminara em Dezembro de 1871) que 
permitisse às diversas Agências continuarem operacionais. A modalidade 
agora adoptada era a de Carta Imperial e, apesar de só entregue ao 
Agente em Abril de 1872, tinha sido emitida em 15 de Novembro de 1871, 
prorrogando por mais dez anos a existência das Agências «nas Capitais do 
Império e das Províncias da Bahia, Pernambuco e Maranhão»44.

Pela correspondência existente verifica-se que terá sido intenção da 
Fidelidade – porque nesse sentido requereu – abrir dependências noutros 
portos do Brasil, como Pará, Santos, Paranaguá, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Porto Alegre45, o que denotava estar atenta à evolução 
económica do país, que se ia expandindo para o sul. O certo é que, apesar 
de autorizada por Carta Imperial de 3 de Julho de 1872, a Companhia 
não chegou a abrir qualquer dessas Agências, antes começou a encerrar 
as que tinha46.

EXTINÇÃO DA AGÊNCIA DA BAHIA

«Em consequência dos poucos seguros terrestres que tem a agência da 
Bahia e de nenhuns seguros marítimos ali se efectuarem em virtude do 
estabelecimento de novas Companhias naquela localidade; e acrescendo 
que as agências da Companhia vão ser obrigadas a uma contribuição 
provincial vamos extinguir a dita agência.» Assim se deu conta, no Relatório 
anual de 1873 do termo da actividade daquela que fora, durante a maior 
parte do tempo, a principal das que a Fidelidade tinha no Brasil: fora-o 
enquanto esteve a cargo da firma Araujo & Carvalho. A que lhe sucedeu 
– Joaquim Lopes de Carvalho & C.ª –, supõe-se que em 1863 e sem que 
se conheça o motivo da substituição, não desenvolveu novos negócios e 
geriu em termos inapropriados os que lhe deixara o anterior Agente.

De tal modo assim foi que teve de ser substituído logo três anos depois, 
e, em 1876, a Direcção foi forçada a assumir a perda do saldo referente 
àquele Agente, porque «a letra de Rs. 3:000$000 fortes, aceite dos 
ex-agentes que o foram sob a firma de Joaquim Lopes de Carvalho & C.ª 
até hoje representada no nosso Activo, na expectativa de que ainda fosse 
paga, foi levada a débito da conta de Ganhos e Perdas, porque todos os 
meios empregados para o seu recebimento, até mesmo os judiciais, foram 

44 Ibidem,  Carta do Agente, de 19 de Abril de 1872, com cópia da Carta Imperial.

45 Ibidem,  Carta do Agente, de Julho de 1872.

46 Alves Caetano 2002, 555.
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infrutíferos, contribuindo para isso não só a falência daquela firma, mas 
também a morte do chefe da casa em estado insolvente»47.

VALIDADE DOS CRITÉRIOS DE SUBSCRIÇÃO 
DE RISCOS DA FIDELIDADE 

Além dos Relatórios anuais, a correspondência vinda das Agências 
do Brasil, que se conserva no AHCSF, denota a insistência com que os 
Directores da Fidelidade eram expostos aos pedidos de revisão dos critérios 
de subscrição de riscos, tanto nos seguros marítimos como nos terrestres. 
Na primeira modalidade de seguros era frequente o pedido para aumento 
do valor segurável para os portos com restrições, que se segurasse não 
apenas a carga mas também o casco e aparelhos dos navios e fossem 
subscritas apólices por ano civil. Nos seguros contra incêndio apetecia aos 
Agentes alargar o âmbito territorial em que poderiam aceitar seguros, 
para lugares afastados dos principais centros populacionais, quando, 
mesmo nestes, havia notícia de deficiente ataque aos incêndios. Já em 
1887, a Companhia esteve para mandar encerrar a única Agência que lhe 
restava, a do Recife, por ter havido um incêndio particularmente violento 
no Caes de Ramos, portanto, no porto da cidade capital de Pernambuco, 
e ter-se admitido «que o material e o pessoal do serviço de incêndios em 
Pernambuco era deplorável».

Pese embora à argumentação inteligente de alguns Agentes, o certo é 
que a posteridade veio a dar razão plena aos sucessivos Directores da 
Fidelidade: em 2002 a Companhia continua a existir, sendo uma das 
mais importantes do Mercado Segurador Português, e muitas daquelas 
que eram geridas por critérios diferentes dos seus, foram tragadas pela 
voragem das falências. Foi o caso, por exemplo, da Companhia Utilidade 
Publica, de Pernambuco, em liquidação em 1873. Recorde-se que, desde 
1854 até 1872, a Agência da Fidelidade no Recife foi assegurada por 
Directores daquela seguradora, embora a título pessoal. A subscrição de 
riscos para a seguradora portuguesa era feita no regime de co-seguro 
de 50%. Com muita frequência aqueles Agentes incitavam ao aumento 
dos tetos de cobertura dos riscos, para darem mais prémios à Fidelidade: 
inclusive admitiam, nesses casos, subscrever maiores riscos para a Utilidade 
Publica. Os Directores da Companhia lisboeta sempre recusaram, podendo 
admitir-se estarem com a razão, porque a seguradora pernambucana 
apresentou-se à falência em 187348. 

SEGUNDA AGÊNCIA A ENCERRAR:
RIO DE JANEIRO. UM POUCO DE HISTÓRIA 
DA “FACA DE MATO”
Por alturas de 1880, a Fidelidade enfrentava a concorrência de trinta 
seguradoras (ou cerca disso), das quais a maioria eram agências de 
companhias estrangeiras que, de forma incompreensível, gozavam de 
regime fiscal com privilégio, o que, todos os anos, era motivo de reclamações 
das seguradoras portuguesas, porque eram as próprias Entidades Oficiais 

47 Ibidem, 556.

48 Ibidem, 557.
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nacionais a dar condições às estrangeiras para praticar tarifas mais baixas. 
Mesmo assim, o volume de negócios aumentava, o que permitia aferir «o 
crédito sempre crescente que por toda a parte goza a nossa Companhia», 
apesar de a dependência do Rio de Janeiro ser como que inexistente.

Se o primeiro Agente na capital do Brasil tinha sido mal escolhido, o 
segundo não o fora com melhor critério. A correspondência que subsiste 
evidencia, ao longo da década de setenta, total incapacidade para entender 
a essência do negócio de seguros, que mingua todos os anos, funcionando 
a Agência, na prática, como escritório de solicitadores: muitas das cartas 
reportam-se a incumbências forenses, junto das instâncias superiores, 
acerca de processos que para ali tinham vindo, em recurso de Tribunais de 
outras capitais, em especial da de Pernambuco49.

Logo em 1874 o Agente constitui uma sociedade – Monteiro Braga, Romaris 
& C.ª – que passa a subscrever a pouca correspondência existente, mas é 
dissolvida logo no ano seguinte, em que outra se forma – Monteiro Braga 
& Filhos –, as contas anuais apresentam, sempre, movimento diminuto e 
são difíceis de conferir, como se depreende de anotações a lápis («mandou 
c/c pelo sistema antigo difícil para conferir»)50. O Agente tinha noção de 
não ser capaz de cumprir e, logo em 1877, pede para ser substituído no 
cargo, «visto que o resultado tem sido para a Comp.ª muito insignificante, 
quando em mão de quem melhor saiba e possa desempenhar este encargo 
a Comp.ª poderá auferir interesses correspondentes ao crédito que aqui 
goza»51. Presume-se que a Direcção da Fidelidade terá encarregado o Sr. 
Manoel José Monteiro Braga de encontrar quem o substituísse, porque em 
correspondência de 1878 dá conta de não encontrar «casa de Comércio 
regular que se preste a tomar o encargo desta agência», mas que iria 
continuar «a empregar diligências a fim de resolver alguma pessoa que se 
disponha a tomar tal encargo», o que era independente de os directores 
quererem nomear quem quisessem52.

O último episódio curioso do desempenho do Agente no Rio de Janeiro 
tem a ver com o que terá sido o salvado mais valioso da história da 
Fidelidade como seguradora, quiçá do Seguro Português. Em 1875 deu-se 
o naufrágio, no Canal da Mancha, próximo da costa francesa, de um navio 
em que seguia, segura pela Fidelidade e ressegura em 50% na Garantia 
(companhia sediada no Porto), uma peça de arte de tal modo valiosa que, 
não encontrando comprador em Portugal, se procurava vender em Londres: 
era uma peça de ourivesaria de prata, com 63 cm de comprimento, que 
levara onze anos a cinzelar por Rafael Zacarias da Costa, e era um primor 
artístico, tanto na bainha como no punho, pois se tratava de uma “faca 
de mato” ou “punhal de caça”. A Fidelidade, devidamente ressarcida pela 
Garantia, de pronto indemnizou o segurado53.

A Companhia diligenciou a contratação de mergulhadores que foram 
resgatar a peça do fundo do mar (no que se consumiram seis semanas, 
sem mergulhadores franceses, proibidos pelas respectivas autoridades, 
dado o risco da empresa), providenciou a sua limpeza por ourives 
britânico e colocou-a à venda em Londres. Sem se obter comprador – 

49 Ibidem, 558.

50 AHCSF. Agência do Rio de Janeiro. Correspondência e outros. Anotação s/a carta do Agente, de 3 de Fevereiro de 
1875. Outra anotação manuscrita, supõe-se que por Director da Companhia, denota que a relação benefício/custo 
desta Agência era muito baixa: «escrever em papel muito fino e carta em 1/2 folha para evitar os grandes portes que se 
pagam» (s/ a carta de 8 de Out.º de 1875).

51 Ibidem,  Carta do Agente, de 23 de Abril de 1877.

52 Ibidem,  Carta do Agente, de 23 de Janeiro de 1878                    

53 História de uma Faca de Mato, edição de Fidelidade Grupo Segurador, S A., Lisboa, 1989. A brochura foi editada, 
também, em francês e inglês.



apesar de diligências feitas junto do Príncipe de Gales – a peça regressou 
a Lisboa em meados de 1876, para seguir, dois anos depois, para ser 
exibida na Exposição Universal de Paris, onde também não houve quem 
a pudesse comprar. O Rio de Janeiro foi o destino seguinte, em 1879, 
com o propósito de colocar a “faca de mato” em posição de destaque na 
Exposição promovida por uma organização de promoção dos produtos 
da Indústria e da Agricultura de Portugal54, conferindo-se ao Agente da 
Fidelidade o encargo de bem zelar pela visibilidade e segurança da peça, 
à qual foi fixado o preço de 9 contos de réis, moeda forte55, quando no 
Balanço da Companhia figurava por 1,122. Continuou a não se encontrar 
comprador e as Autoridades brasileiras não autorizaram uma “rifa” que 
tinha sido proposta – em desespero – pela Direcção da Companhia56, 
regressando a peça a Lisboa, onde se encontra, no património artístico da 
Fidelidade, como peça de beleza única.

54 Ibidem.

55 AHCSF. Agência do Rio de Janeiro. Correspondência e outros – Carta do Agente para o Director Geral da Exposição 
Portuguesa, de 22 de Agosto de 1879. A maior parte das cartas do Agente, a partir de 15 de Julho de 1879, é 
relacionada com a “faca de mato”. 

56 Ibidem,  Carta do Agente, de 3 de Janeiro de 1880.
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A célebre «Faca de Mato», toda cinzelada 
em prata, por Raphael Zacharias da Costa, 

durante onze anos. Mede 63 cm de 
comprimento e representa 130 animais, 
no punho e na bainha, entrelaçados de 

forma harmoniosa. A textura das pelagens 
aparece diferenciada, pelo tacto, segundo 

as diferentes espécies.

Foto Companhia de Seguros Fidelidade, a 
cujo património pertence.
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Com o início do ano de 1880 veio, também, a dissolução da firma Monteiro 
Braga & Filhos e, com naturalidade, até face ao desejo de cessação de 
agência manifestado desde 1877, os Directores da Companhia, por carta 
de 30 de Março, fizeram cessar a tomada de seguros, como se depreende 
de correspondência do Agente, que comunica ir disso informar os 
segurados, «à proporção que se for vencendo os que foram tomados», 
acrescentando: «Sentimos que tenham sido em número tão reduzido os 
seguros aqui tomados e destes alguns bem mal sucedidos», rematando 
com o agradecimento pela «ilimitada confiança que depositaram nesta 
agência que se não foi tão feliz como seria para desejar, não lhe faltou 
boa vontade»57. 

A Direcção, no Relatório de 1880, informou os Accionistas do termo 
daquela Agência, não se dispensando de agradecer, «como tinha por 
dever, àqueles respeitáveis negociantes os valiosos serviços prestados à 
Companhia». A título pessoal, o Sr. Manoel José Monteiro Braga ainda 
prestou mais alguns, ainda decorrentes da “faca de mato”, uns e outros, 
relacionados com o tal apoio forense, em função dos processos que 
chegavam ao Supremo Tribunal de Justiça ou, ainda, para obtenção, do 
Governo Imperial, das Cartas de autorização para funcionamento das 
Agências que restavam, Maranhão e Pernambuco, que, como as demais, 
existentes em Portugal e em África, os Relatórios anuais consignavam 
como merecedoras do aplauso da Assembleia.

57 Ibidem,  Carta do Agente, de 2 de Maio de 1880.

Promonor da «Faca de Mato» - Um 
dos lados do punho, exibindo a majestosa 
cabeça do leão, além de outras espécies 
retratadas com exactidão.

Foto Companhia de Seguros Fidelidade, a 
cujo património pertence.
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A AGÊNCIA DO MARANHÃO SÓ 
SOBREVIVEU MAIS QUATRO ANOS

O ano de 1882 foi considerado o melhor da Fidelidade, desde a sua 
fundação, a ponto de poder distribuir, pela primeira vez, um dividendo de 
55 mil réis, por acção, ou 67,76 contos de réis, na totalidade, o que era 
quase 6,5 vezes o dispêndio com os ordenados dos Directores e do Pessoal 
e com os restantes Gastos Gerais da Companhia. Em termos de Agências, 
a Comissão Revisora de Contas do ano anterior tinha feito reparos aos 
maus resultados de algumas delas, mas a Direcção, muito sensatamente, 
alertou para o diminuto movimento que tinham, de per si, pelo que só 
podiam ser avaliadas em conjunto: «Algumas das nossas agências de fora 
do Continente têm por enquanto um movimento tão pequeno, que as 
teremos de considerar como se cada uma fosse apenas um segurado, e 
assim só os prémios pagos por todas é que têm de fazer face aos prejuízos 
sofridos por algumas. Com o movimento que actualmente têm não se 
lhes pode exigir vida própria; se os prémios que delas recebemos já são 
relativamente importantes no todo, nenhuma dessas porém está no caso 
de afrontar um prejuízo de maior vulto.» O assunto foi rematado com 
um “remoque”: «A agência que durante cinco anos lutou com uma vida 
atribulada, no ano findo não sofreu um único prejuízo.»

Neste ano de 1882 faleceu o Agente da Fidelidade no Maranhão, o Sr. 
Joaquim Marques Rodrigues, o mais antigo que a Companhia tinha no 
Brasil, pois remontava à fundação da Agência, aliás a primeira, em 1848. 
Não consta que a Companhia tenha tido outro Agente que pudesse 
superar estes 34 anos de serviço. Foi substituído pela «respeitável casa dos 
Srs. Manoel José da Silva & C.ª, de quem temos a esperar todo o zelo e 
solicitude já manifestado no curto espaço de tempo em que a agência está 
a seu cargo», apesar do neto do anterior Agente se ter candidatado. Não 
parece, porém, que as informações comerciais colhidas pelos Directores 
da Fidelidade fossem fidedignas, porque esta firma se dissolveu no final 
desse ano, sendo dela cessionários Carvalho, Santos & Irmão, agentes 
da Companhia desde 1883, que logo no ano seguinte comunicaram não 
poder continuar a ocupar-se da Agência, pelo que a Direcção resolveu 
extingui-la, como explicou no respectivo Relatório anual: «Esta nossa 
resolução foi motivada pelo pequeno movimento daquela agência; o 
seu nenhum futuro por causa da concorrência com companhias da 
localidade e estranhas; e ainda pelo aumento constante de tributos gerais 
e provinciais». Assim, o ano de 1884 assistiu à extinção da mais antiga 
agência que a Fidelidade tinha no Brasil58, do mesmo modo que, tendo 
sido «propício», se estabeleceu novo máximo de dividendos: 57 mil réis 
por acção, ou 69,483 contos de réis, no total59.

NO ANO DO CINQUENTENÁRIO, OS 
MAIORES LUCROS DESDE A FUNDAÇÃO

O cinquentenário da Companhia, em que se festejava uma existência 
respeitada por todos «que no seu bom nome e na seriedade nunca 

58 AHCSF. Relatório da Direcção da Companhia de Seguros Fidelidade (1885), Lisboa, 1886, p. 5, esclarece que a aceitação 
de seguros marítimos só cessou em Junho de 1885 e que, no termo daquele exercício, «aguardamos as contas da final 
liquidação».

59 Alves Caetano 2002, 660 e 688.
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desmentida com que sempre tem procedido nas suas transacções, vêem 
uma prova irrefragável de segurança para os valores que confiam à sua 
salvaguarda», coincidiu com o ano da maior receita até então (quase 226 
contos de réis) e, porque a taxa de sinistralidade se quedou nos 33%, 
também o ano de distribuição de novo máximo de dividendo: 62 mil 
réis por acção, ou 75,6 contos de réis, no total. Em termos de valores 
constantes (Índice de Preços na base dos de 1914) este foi, também, o 
maior dividendo até então distribuído, correspondendo a 100,8 contos de 
réis. Quanto a Agências, a questão Joviniano Manta, em Pernambuco60 
ficou finalmente resolvida a favor da Fidelidade e a Agência do Maranhão, 
que deixara de tomar e renovar seguros terrestres em Outubro de 1884, 
cessou com os marítimos em Junho de 1885, como já foi referido. A 
Direcção rematou o competente capítulo neste Relatório: «Todos os 
nossos agentes são dignos de louvor, pelo empenho e boa vontade com 
que se têm dedicado às agências a seu cargo.»

A ÚLTIMA AGÊNCIA (PERNAMBUCO) 
EXTINGUIU-SE NA VIGÊNCIA DA REPÚBLICA 
BRASILEIRA
Se a dependência do Maranhão quase só conheceu um Agente, o 
Sr. Joaquim Marques Rodrigues, que assegurou – e com relevo – a 
representação da Companhia por trinta e quatro anos, e duas firmas que, 
na realidade, mais não fizeram que liquidar o trabalho anterior, a Agência 
de Pernambuco teve muita gente diferente à sua testa, como já sublinhado: 
desde 1854 que os interesses da Fidelidade foram salvaguardados por 
Directores da seguradora local Utilidade Publica, ainda que agindo a título 
pessoal. É certo que Feliciano José Gomes, com aquele cargo em 1863, 
assegurou a representação da Companhia portuguesa quase até à sua 
morte, em 1875, ainda que já não Director da seguradora pernambucana. 
Depois, o Agente passou a ser Miguel José Alves, que seria importante 
negociante do Recife e se manteve até ao seu falecimento. A Direcção 
decidiu, então, extinguir a representação. Mas recuemos um pouco61.

A firma Joviniano Manta & C.ª é citada, pela primeira vez, em carta do 
Agente, que dá conta de terem terminado as diligências judiciais «sobre 
o incêndio do estabelecimento comercial» daquela firma e de estar 
em curso «a avaliação, por peritos nomeados por ambas as partes, das 
mercadorias salvas, que estão sob a guarda de um depositário para que 
o segurado possa dispor delas como lhe convier»62. O assunto continua 
a ocupar o Agente, no ano seguinte, em resposta a qualquer observação 
feita pelos Directores acerca da tendência da Companhia para evitar 
questões judiciais, considerando essa postura louvável, porém, não 
aplicável àquele caso, em que era manifesto ter havido fogo posto: o 
crédito da Fidelidade ficaria abalado se houvesse qualquer «composição» 
com o segurado e seria «estigmatizada pela opinião mais sensata desta 
terra», a qual tem impedido que muitos desses possam «ver coroados 
os seus infames desejos, pela atitude digna e honrosa que têm tomado 
contra essas torpezas os poderes públicos, algumas Companhias e toda a 
gente de conceito e probidade»63.

60 Será abordada, de seguida.

61 Alves Caetano 2002, 773/5.

62 AHCSF. Agência de Pernambuco. Correspondência e outra – Carta do Agente, de 30 de Julho de 1875.

63 Ibidem,  Carta do Agente, de 29 de Fevereiro de 1876.
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Em Dezembro desse ano (1876), a Companhia recorreu para a Relação 
da sentença desfavorável, em que o juiz, segundo o Agente, não tinha 
prestado «a atenção devida aos documentos e razões apresentadas e 
juntas aos autos por parte desta Agência»64. Em Junho de 1880, há notícia 
de que tinha havido dois acórdãos da Relação favoráveis à Fidelidade, mas 
que os autos de liquidação – a cargo do juiz vencido da primeira sentença – 
tinham sido elaborados de forma incorrecta, e «o nosso advogado agravou 
prontamente»65. O arrastar desta questão, só ao nível da diferença de 
poucos centos de mil Réis no montante da liquidação, levou a Direcção a 
exortar o Agente a pagar o que o Tribunal estipulara, em carta de 29 de 
Abril de 1881, só recebida no Recife em 25 de Maio, o que, a avaliar pela 
reacção do Agente – única carta que figura no Arquivo Histórico – já era 
a sua intenção, tendo procedido à liquidação em 2 de Junho66. Porém, 

64 Ibidem,  Carta do Agente, de 11 de Dezembro de 1876.

65 Ibidem, Carta do Agente, de 18 de Junho de 1880.

66 Ibidem,  Carta do Agente, de 9 de Junho de 1881.
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AHCSF - «Companhia de Seguros 
Phoenix Pernambucana» - Carta (1ª 

página), em 31 de Agosto de 1894, 
quando se iniciou o relacionamento 

de resseguro com a «Fidelidade», aqui 
elogiada como “Companhia de Seguros 

Marítimos e Terrestres de Crédito 
e Confiança”. A «Fidelidade» foi 

resseguradora da «Phoenix» até 1902, 
quando legislação brasileira proibiu a 

cedência de seguros ao exterior.



logo no mês seguinte o segurado Joviniano Manta escreveu à Direcção 
da Fidelidade a ameaçar com nova acção, que intentou, «rescisória da de 
liquidação em que esta Agência foi judicialmente obrigada a pagar-lhe a 
quantia ordenada»67. Com o decurso do tempo percebeu-se que Manta 
fora pressionado por um credor a quem não conseguia pagar – o antigo 
segurado estava em muito má situação, sem crédito na Praça – para 
intentar esta nova acção, que a Companhia ganhou na 1.ª Instância e na 
Relação, recorrendo Manta para o Supremo, no Rio de Janeiro, em Março 
de 188568, o que não chegou a efectivar-se, dado não ter apresentado, no 
prazo legal de oito meses, «o recurso de revista». Assim, o Agente, depois 
de denunciar manobras entretanto perpetradas através de dois influentes 
«deputados gerais» para desembolsos em troca da desistência do recurso, 
congratulou-se, com a Direcção, «pelo acabamento desta trabalhosa lide, 
começada há dez anos por tão insidioso contentor, e honrosamente 
terminada com o melhor conceito para a Comp.ª “Fidelidade”»69.

Embora a descrição do caso, que durou dez anos, tenha ficado mais 
extensa do que seria desejável, está reduzida ao mínimo que a torne 
inteligível, para salientar o cuidado exigido na liquidação dos sinistros, 
que, sendo milhares, só em casos singulares eram levados a Tribunal.

O Sr. Miguel José Alves era respeitado pelas sucessivas Direcções pela 
forma como defendia os interesses da Companhia e pelo modo como 
procurava, apesar das limitações impostas na aceitação de seguros, 
fazer prosperar o negócio da Fidelidade. Houve um momento em que 
a Direcção (em 1884) terá referido, de modo menos simpático, os 
maus resultados da Agência, esquecida da sã filosofia explanada pelos 
Colegas de dois anos antes. A forma como respondeu evidenciava o seu 
domínio da actividade seguradora e que os aspectos menos agradáveis 
tinham resultado de conjunturas adversas, em termos de sinistralidade, 
em quatro anos, mau grado o alargamento do volume de prémios e o 
seu empenhamento: «Na parte mais grave e importante como é a dos 
interesses reais dessa Comp.ª, tenho consciência de os ter constantemente 
zelado, afrontando mesmo a conveniência bem entendida de relações 
amigáveis, contra os botes de diversos exteriores, como V. S.ªs sabem, 
é notório e consta da minha correspondência para as Ilustres Direcções, 
e por essa mesma correspondência V. S.ªs hão-de saber que tenho dado 
sempre as explicações e informes atinentes ao movimento e interesses 
desta Agência, como V. S.ªs têm ordenado ou é necessário»70.

Depreende-se da correspondência seguinte que nunca mais houve qualquer 
manifestação de aquela ser a «Agência que mais tem inquietado as Ilustres 
Direcções», antes acatamento dos seus pareceres, como o referente à 
capacidade do Serviço de ataque a incêndios, quando a Direcção de 
1887 admitiu extinguir a Agência. Só pelo seu falecimento, em 1894, 
foi decidido encerrar o último bastião da Fidelidade no Brasil, o que foi 
comunicado aos Associados nos seguintes termos: «Tendo falecido em 30 
de Junho o nosso honrado agente, o Sr. Comendador Miguel José Alves, 
resolvemos liquidá-la [a Agência de Pernambuco], para o que tivemos 
a boa fortuna de alcançar, em condições reciprocamente vantajosas, 
a cooperação da Companhia Phoenix Pernambucana, companhia de 
seguros de Pernambuco muito importante e muito considerada, a qual, 
logo que pelos Srs. Amorim Irmãos & C.ª lhe foram substabelecidos os 
nossos poderes, entrou em acção».

67 Ibidem,  Carta do Agente, de 14 de Dezembro de 1882

68 Ibidem, Carta do Agente, de 24 de Março de 1885.

69 Ibidem,  Carta do Agente, de 28 de Novembro de 1885.

70 Ibidem,  Carta do Agente, de 25 de Fevereiro de 1884.
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A forma harmoniosa como decorreu o fecho das contas – inclusive com 
os herdeiros do Agente – e o entendimento perfeito com os dirigentes da 
Companhia Phoenix Pernambucana, permitiu que se iniciasse, então, uma 
fase muito interessante de relacionamento da seguradora lisboeta com 
a do Recife, que lhe cedia resseguros e adquiria e geria títulos da Dívida 
Pública Brasileira. Mas isso já decorreu fora do âmbito das Agências da 
Fidelidade no Brasil.
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III FÓRUM DO SECTOR SEGURADOR 
E FUNDOS DE PENSÕES

O Instituto de Seguros de Portugal participou, através do seu Presidente, 
no III Fórum do Sector Segurador e Fundos de Pensões, realizado no dia 4 
de Março, em Lisboa,

O seminário, cuja sessão de abertura foi presidida pelo Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social, José Vieira da Silva, contou com intervenções de 
vários especialistas da área seguradora e de fundos de pensões.

A intervenção do Presidente do Instituto de Seguros de Portugal 
centrou-se nas prioridades da autoridade de supervisão para o ano em 
curso, no sentido de garantir o bom funcionamento do mercado segurador 
e de fundos de pensões e contribuir para o reforço da protecção dos 
tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS RECEBE 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGUROS DE PORTUGAL

O Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, 
foi recebido, em Março, pela Comissão de Orçamento e Finanças da 
Assembleia da República, no quadro das audições anuais aos supervisores 
do sector financeiro.

Na sua exposição, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros 
e de Fundos de Pensões salientou as principais alterações ocorridas no 
mercado durante o ano 2007, nomeadamente na área legislativa e 
regulamentar, tendo apresentado os indicadores mais relevantes do sector 
e destacando as prioridades do ISP para o ano em curso.



VISITA DE UMA DELEGAÇÃO
DO INSTITUTO DE SEGUROS 
DE PORTUGAL À ARGÉLIA
No quadro do Protocolo de Cooperação e Assistência no sector financeiro, 
assinado, em 10 de Abril de 2007, entre a República Portuguesa e a 
República Democrática e Popular da Argélia, realizou-se, entre 8 e 11 de 
Março, uma acção de cooperação que envolveu a deslocação de uma 
delegação do Instituto de Seguros de Portugal a Argel. 

Durante a visita foi cumprido um programa de trabalho previamente 
consensualizado e que incluiu a realização de um conjunto de reuniões 
e conferências, com diferentes interlocutores, entre os quais altos 
representantes das autoridades argelinas, quadros dirigentes de empresas 
de seguros, técnicos com competências na supervisão de seguros, agentes 
do mercado e académicos.

As apresentações e os debates centraram-se em temas prioritários – estrutura  
e evolução do mercado segurador, estrutura de governação da autoridade 
de supervisão, mecanismos de supervisão e papel dos actuários –, tendo 
tido lugar no Ministério das Finanças e no Conseil National des Assurances. 
É ainda de realçar a realização de uma Conferência no Institut Algérien 
des Hautes Etudes Financières, em que foi abordado, pela delegação do 
ISP, o projecto “Solvência II”. 

A delegação do Instituto de Seguros de Portugal era composta pelo 
Director-Geral da Direcção de Desenvolvimento e Relações Institucionais, 
Gabriel Bernardino, pelo Adjunto do Director-Geral da Direcção de 
Supervisão, Luís Nunes, e pelo técnico de desenvolvimento especialista,  
Francisco Cruz Alves.

Neste contexto, é de notar que o Instituto de Seguros de Portugal tinha já 
recebido uma delegação argelina em Lisboa, no último trimestre do ano 
passado, no âmbito de uma primeira acção de cooperação bilateral no 
domínio segurador. 
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ISP ASSINA PROTOCOLO
COM INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL

O ISP estabeleceu um protocolo com o Instituto Nacional de Medicina 
Legal, com vista à prestação de serviços no domínio da sua actividade 
pericial ao Fundo de Garantia Automóvel.

O Ministro da Justiça, Alberto Costa, presidiu à cerimónia de assinatura que 
decorreu no salão Nobre do Ministério da Justiça, na Praça do Comércio, 
em Lisboa.

O protocolo foi assinado pelos responsáveis máximos de ambas as 
instituições, Fernando Nogueira, Presidente do ISP, e Duarte Nuno Vieira, 
Presidente do INML.

O protocolo estabelece que o Fundo de Garantia Automóvel requisitará 
ao Instituto Nacional de Medicina Legal o serviço de avaliação de dano 
corporal e/ou perícias complementares nas áreas de ortopedia, neurologia 
e psicologia, através do modelo agora aprovado. 
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SECTOR SEGURADOR PREPARA 
ENTRADA EM VIGOR DO NOVO 
REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 
DE SEGURO

O Instituto de Seguros de Portugal realizou, no passado dia 7 de Maio, 
uma sessão de trabalho com os responsáveis das seguradoras, com o 
objectivo de apresentar as iniciativas regulamentares a levar a cabo pela 
Autoridade de Supervisão, no sentido de garantir a aplicabilidade plena 
das soluções jurídicas incluídas no Novo Regime Jurídico do Contrato 
de Seguro, bem como a identificação das áreas que irão exigir esforços 
adicionais de adaptação por parte dos operadores autorizados. 

A iniciativa contou com a presença do Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças, Carlos Costa Pina, que presidiu à abertura dos trabalhos, e com 
o Professor Pedro Martinez, coordenador do grupo de trabalho  de revisão 
do novo regime jurídico do contrato de seguro.

Ao Presidente do Instituto de Seguros de Portugal coube a apresentação 
das iniciativas regulamentares a levar a cabo pela Autoridade de Supervisão 
e a identificação das áreas que irão exigir esforços adicionais de adaptação 
por parte das empresas de seguros.

Sobre esta matéria, Fernando Nogueira referiu que articulação entre o 
Instituto de Seguros de Portugal e a Associação Portuguesa de Seguradores 
neste processo se fará de forma privilegiada no âmbito de um grupo de 
trabalho constituído expressamente para o efeito de acompanhamento, 
quer da regulamentação, quer da implementação dos sistemas e 
procedimentos necessários ao cumprimento integral e adequado dos 
deveres resultantes do regime jurídico do contrato de seguro.

O Presidente do ISP destacou ainda que, em matéria de regulamentação, 
torna-se essencial rever as apólices uniformes e as condições mínimas 
respeitantes a seguros obrigatórios emitidas pelo Instituto de Seguros de 
Portugal, por forma a serem consistentes com o novo regime jurídico do 
contrato de seguro. 
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AUTORIDADE DE SUPERVISÃO 
PROMOVE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Um grupo de alunos do Curso Profissional de Banca e Seguros da Escola 
Secundária de Forte da Casa visitou, em Abril, as instalações do Instituto 
de Seguros de Portugal, uma iniciativa que visa promover a educação 
financeira entre os mais jovens.

Durante o encontro, os alunos tiveram oportunidade de recolher 
informações sobre o mercado segurador e de fundos de pensões e 
manifestaram particular interesse sobre as competências e atribuições da 
autoridade de supervisão portuguesa.

O Presidente do ISP, Fernando Nogueira, teve oportunidade de dar as 
boas-vindas ao grupo e aos professores que os acompanharam, tendo 
referido que o ISP assumiu publicamente o compromisso, no seu plano 
estratégico para o triénio 2007-2009, de incentivar a cooperação com 
instituições de diferentes níveis de ensino, por forma a contribuir para o 
reconhecimento da importância da actividade seguradora e de fundos de 
pensões na sociedade portuguesa. 

Os participantes, com idades compreendidas entre os 16 e os 23 
anos, frequentam o Curso Profissional de Banca e Seguros da Escola 
Secundária de Forte da Casa, que procura dotar os alunos de ferramentas 
e metodologias que os preparem para o mercado de trabalho na área 
financeira.



O INSTITUTO DE SEGUROS 
DE PORTUGAL REFORÇA 
COOPERAÇÃO COM A 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

O Instituto de Seguros de Portugal recebeu, em Abril, a visita de uma 
delegação da China Insurance Regulatory Comission(CIRC), a autoridade 
de supervisão de seguros da República Popular da China, interessada em 
conhecer as políticas e experiências de Portugal no domínio dos seguros 
agrícolas e partilhar informações sobre temas de interesse mútuo.

À referida delegação, composta por altos funcionários da CIRC e chefiada 
pelo seu Presidente, Senhor Wu Dingfu, foi apresentada uma panorâmica 
da evolução do seguro agrícola em Portugal e mostrada a importância que 
o mesmo detém relativamente ao conjunto do sector segurador nacional. 
A realidade do seguro agrícola na República Popular da China, muito 
distinta da portuguesa, foi igualmente dada a conhecer ao Instituto de 
Seguros de Portugal.

O ISP aproveitou, ainda, a visita da representação chinesa para prestar 
informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos do projecto Solvência 
II, tendo-se colocado à disposição daquela autoridade para facilitar os 
contactos com o CEIOPS com vista ao aprofundamento da matéria.
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ACTIVIDADE SEGURADORA 
AVALIA IMPACTO DO PROJECTO 
SOLVÊNCIA II

Cerca de uma centena de gestores e quadros superiores de empresas de 
seguros supervisionadas pelo Instituto de Seguros de Portugal participaram, 
no dia 14 de Maio, numa sessão de trabalho com a Autoridade 
de Supervisão, com o objectivo de efectuar um ponto de situação 
relativamente ao estádio de desenvolvimento do projecto Solvência II e, 
em especial, quanto ao estudo de impacto quantitativo desse projecto no 
sector segurador português.

Recorde-se que o projecto Solvência II visa uma revisão global e profunda 
do modelo de solvência aplicável ao sector segurador europeu, estando 
a decorrer, até ao próximo dia 7 de Julho, o quarto Estudo de Impacto 
Quantitativo (Quantitative impact study 4 – QIS4).

Este estudo tem por principal objectivo testar uma possível especificação 
do modelo de solvência, com especial destaque para áreas como a 
calibragem da fórmula standard de cálculo dos requisitos de capital de 
solvência (SCR - Solvency capital requirement), a utilização de metodologias 
simplificadas, o impacto sobre os grupos de seguros, a comparação dos 
resultados da fórmula standard com os produzidos por modelos internos 
totais ou parciais e o desenho e calibragem do cálculo do requisito de 
capital mínimo (MCR - Minimum capital requirement).





Informações
estatísticas

95



EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade

2006 2007

VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL

TOTAL 40 382 28 450 42 423 32 497

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO 14 23 7 44 15 26 7 48

Sociedades Anónimas 14 21 7 42 15 24 7 46

Empresas de Seguros 14 21 6 41 15 24 6 45

Empresas de Resseguro 0 0 1 1 0 0 1 1

Mútuas 0 2 0 2 0 2 0 2

SUCURSAIS DE EMP. SEG. ESTRANGEIRAS 7 20 2 29 7 25 3 35

Sediadas na União Europeia 7 20 1 28 7 24 2 33

Sediadas noutros países 0 0 1 1 0 1 1 2

EM REGIME DE LIVRE P. DE SERVIÇOS 19 339 19 377 20 372 22 414

EMPRESAS DE SEGUROS DE DIREITO PORTUGUÊS a operar no estrangeiro
U: Quantidade

2006 2007

VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL VIDA NÃO VIDA MISTAS TOTAL

TOTAL 6 4 4 14 6 6 4 16

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO 1 1 2 4 1 1 2 4

EM REGIME DE LIVRE P. DE SERVIÇOS 5 3 2 10 5 5 2 12
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CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob controle do ISP1

U: Milhares de euros

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS

PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO

Seguro  Directo Resseguro  Aceite

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

TOTAL GERAL 12 616 765,47 13 173 891,30 4,42%  189 663,52  332 673,38 75,40%  755 980,53  930 491,28 23,08%

RAMO VIDA 8 503 079,83 9 066 242,18 6,62%  13 847,74  16 418,84 18,57%  130 172,57  154 237,72 18,49%

SEGURO DE VIDA 4 603 912,82 5 165 231,10 12,19%   68,43  1 026,60 1400,27%  126 421,86  138 846,51 9,83%

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO 3 188 561,68 3 023 456,97 -5,18%  13 779,31  15 392,24 11,71%  3 750,71  15 391,21 310,35%

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO  710 605,34  877 554,11 23,49%   0,00   0,00 -   0,00   0,00 -

RAMOS NÃO VIDA 4 113 685,63 4 107 649,12 -0,15%  175 815,78  316 254,54 79,88%  625 807,96  776 253,55 24,04%

ACIDENTES E DOENÇA 1 281 601,06 1 304 826,53 1,81%  81 961,50  203 988,01 148,88%  150 491,10  283 159,24 88,16%

ACIDENTES  885 416,94  877 415,72 -0,90%  5 476,28  5 647,33 3,12%  50 563,63  67 923,39 34,33%

ACIDENTES DE TRABALHO  745 748,80  731 912,18 -1,86%  5 397,92  5 061,55 -6,23%  14 364,65  19 493,69 35,71%

ACIDENTES PESSOAIS  124 299,01  133 044,39 7,04%   78,36   585,78 647,60%  35 800,42  47 925,09 33,87%

PESSOAS TRANSPORTADAS  15 369,13  12 459,15 -18,93%   0,00   0,00 -   398,56   504,61 26,61%

DOENÇA  396 184,11  427 410,81 7,88%  76 485,22  198 340,69 159,32%  99 927,48  215 235,85 115,39%

INCÊNDIO E OUTROS DANOS  638 899,02  650 902,39 1,88%  6 114,44  11 334,62 85,37%  247 656,14  257 427,96 3,95%

INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA  31 831,51  27 453,01 -13,76%   763,55   461,26 -39,59%  13 526,73  11 396,00 -15,75%

OUTROS DANOS EM COISAS  607 067,51  623 449,38 2,70%  5 350,88  10 873,36 103,21%  234 129,41  246 031,95 5,08%

AUTOMÓVEL 1 941 861,78 1 881 640,82 -3,10%  29 825,91  20 810,01 -30,23%  101 358,94  104 167,45 2,77%

MARÍTIMO E TRANSPORTES  22 366,06  27 289,31 22,01% -  10,69   25,94 -  13 061,23  18 300,19 40,11%

AÉREO  20 303,89  17 915,78 -11,76%   6,16 -  2,49 -  19 402,94  16 948,76 -12,65%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS  31 009,42  32 344,94 4,31%   419,22   648,77 54,76%  15 829,57  17 289,20 9,22%

RESPONSABILIDADE  CIVIL GERAL  82 290,95  90 038,24 9,41%  1 285,06  1 210,87 -5,77%  22 480,40  23 132,84 2,90%

DIVERSOS  95 353,45  102 691,12 7,70%  56 214,18  78 238,80 39,18%  55 527,64  55 827,93 0,54%

CRÉDITO  23 309,85  24 831,84 6,53%  1 391,31 -  112,08 -  10 337,78  10 822,37 4,69%

CAUÇÃO  6 086,11  6 098,26 0,20%   823,06   302,03 -63,30%  3 071,77  2 417,81 -21,29%

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS  14 169,08  13 475,50 -4,90%   506,59   373,47 -26,28%  11 168,11  10 690,66 -4,28%

PROTECÇÃO JURÍDICA  10 792,79  13 215,81 22,45%  4 424,68  5 455,48 23,30%  2 318,74  3 233,98 39,47%

ASSISTÊNCIA  40 936,74  45 035,12 10,01%  49 062,60  72 219,90 47,20%  28 631,24  28 639,52 0,03%

SEGUROS DIVERSOS   58,88   34,58 -41,26%   5,94   0,00 -100,00%   0,00   23,60 -
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1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.



ESTRUTURA DA CARTEIRA 2006

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA 2006

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA 2006
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ESTRUTURA DA CARTEIRA 2007

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA 2007

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA 2007



PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO empresas sob controle do ISP1

U: Milhares de euros

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO

2006 20072 TAXA DE CRESCIMENTO

TOTAL 12 616 765,47 13 173 891,30 4,42%

SEGURADORAS VIDA 4 781 868,69 5 120 254,34 7,08%

AXA Vida  179 402,09  205 573,84 14,59%

BES Vida 1 316 796,67 1 563 870,35 18,76%

BPI Vida  937 756,68  796 125,04 -15,10%

CA Vida  146 807,35  140 995,56 -3,96%

Eurovida  125 766,83  126 928,79 0,92%

Finibanco Vida   0,00  15 850,51 -

Generali Vida  19 536,24  19 555,42 0,10%

Global Vida  39 929,23  35 982,32 -9,88%

Groupama Vida  116 325,95  66 113,03 -43,17%

Lusitania Vida  148 164,32  129 432,67 -12,64%

Ocidental Vida 1 458 362,74 1 740 394,78 19,34%

Real Vida  135 696,61  88 795,59 -34,56%

T Vida  28 758,52  78 000,72 171,23%

Victoria Vida  56 960,14  53 237,26 -6,54%

Zurich Vida  71 605,32  59 398,46 -17,05%

SEGURADORAS NÃO VIDA 2 130 527,65 2 161 658,41 1,46%

ACP Mobilidade   126,91   708,46 458,25%

AXA Seguros  380 679,29  381 264,77 0,15%

BES Seguros  62 188,22  73 171,13 17,66%

CA Seguros  65 442,02  68 515,86 4,70%

Cares   289,05   126,94 -56,08%

Cosec  26 754,72  28 661,37 7,13%

Elvia   0,00  1 480,15 -

Europ Assistance  6 272,69  5 534,30 -11,77%

Global Seguros  145 895,84  143 932,55 -1,35%

Groupama Seguros  16 124,07  17 745,62 10,06%

Lusitania Seguros  147 349,96  154 897,21 5,12%

Mapfre Gerais  97 803,00  98 535,53 0,75%

Médis  2 438,12  7 257,16 197,65%

Multicare   0,00   1,19 -

Mútua dos Pescadores  8 048,51  7 680,60 -4,57%

Mutuamar  2 102,73  2 092,67 -0,48%

Ocidental Seguros  165 135,45  166 604,82 0,89%

Popular   35,86   857,17 2290,64%

Real Seguros  123 584,28  125 638,76 1,66%

Sagres  48 807,75  49 119,94 0,64%

Seguro Directo  25 342,16  27 982,65 10,42%

Tranquilidade  360 668,15  361 259,01 0,16%

Via Directa  34 279,31  37 784,32 10,22%

Victoria Seguros  106 016,18  96 731,47 -8,76%

Zurich Seguros  305 143,38  304 074,77 -0,35%

SEGURADORAS MISTAS 5 704 369,12 5 891 978,56 3,29%

Açoreana  537 122,10  536 951,92 -0,03%

Allianz  384 465,12  398 029,63 3,53%

American Life  68 762,39  67 511,46 -1,82%

Fidelidade - Mundial 2 480 077,09 2 901 421,23 16,99%

Império Bonança  659 034,64  634 823,58 -3,67%

Liberty  174 170,49  187 775,19 7,81%

Santander Totta Vida 1 400 737,30 1 165 465,53 -16,80%

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.
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CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob controle do ISP1

U: Milhares de euros

CUSTOS COM SINISTROS

PARTE DOS RESSEGURADORES

Seguro Directo Resseguro Aceite

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

TOTAL GERAL 7 404 153,01 9 294 436,86 25,53%  119 202,60  228 650,00 91,82%  329 188,58  355 298,73 7,93%

RAMO VIDA 4 664 304,75 6 637 202,55 42,30%   336,74  3 013,53 794,92%  54 050,89  53 054,99 -1,84%

SEGURO DE VIDA 3 233 429,40 4 141 904,98 28,10%   80,20   789,96 884,99%  53 794,36  50 831,42 -5,51%

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO  935 742,67 1 867 426,28 99,57%   256,54  2 223,57 766,76%   256,54  2 223,57 766,77%

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO  495 132,68  627 871,30 26,81%   0,00   0,00  -   0,00   0,00 -

RAMOS NÃO VIDA 2 739 848,26 2 657 234,31 -3,02%  118 865,86  225 636,47 89,82%  275 137,68  302 243,74 9,85%

ACIDENTES E DOENÇA  980 730,42  995 747,85 1,53%  54 041,81  146 675,18 171,41%  62 981,20  162 614,54 158,20%

ACIDENTES  664 017,94  662 434,42 -0,24%  2 017,46  2 572,94 27,53%  11 599,48  25 499,68 119,83%

ACIDENTES DE TRABALHO  622 518,42  624 451,52 0,31%  2 028,62  2 558,12 26,10%  7 905,30  19 640,88 148,45%

ACIDENTES PESSOAIS  40 134,71  38 503,28 -4,06% -  11,15   14,87 -  3 702,48  5 864,73 58,40%

PESSOAS TRANSPORTADAS  1 364,82 -  520,37 - -  0,01 -  0,04 -345,12% -  8,30 -  5,93 28,61%

DOENÇA  316 712,48  333 313,43 5,24%  52 024,34  144 102,24 176,99%  51 381,72  137 114,86 166,86%

INCÊNDIO E OUTROS DANOS  317 109,69  261 475,19 -17,54%  2 126,52  8 342,96 292,33%  109 758,80  75 705,25 -31,03%

INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA  13 721,63  9 566,30 -30,28% - 1 329,90   54,05 -  7 277,29  4 129,09 -43,26%

OUTROS DANOS EM COISAS  303 388,06  251 908,89 -16,97%  3 456,42  8 288,91 139,81%  102 481,51  71 576,16 -30,16%

AUTOMÓVEL 1 319 530,33 1 289 025,39 -2,31%  19 645,46  12 014,58 -38,84%  45 916,08  27 186,65 -40,79%

MARÍTIMO E TRANSPORTES  11 368,63  10 729,01 -5,63%   114,94   68,64 -40,28%  6 104,42  5 688,10 -6,82%

AÉREO  25 606,39  1 295,57 -94,94%   634,18   148,02 -76,66%  27 001,80   316,37 -98,83%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS  13 181,86  20 205,83 53,29%   740,33   93,83 -87,33%  5 772,49  11 094,63 92,20%

RESPONSABILIDADE  CIVIL GERAL  39 919,79  34 876,60 -12,63%   675,74 - 1 348,66 -  4 693,53  4 326,87 -7,81%

DIVERSOS  32 401,16  43 878,88 35,42%  40 886,89  59 641,91 45,87%  12 909,36  15 311,33 18,61%

CRÉDITO  18 194,77  26 319,69 44,66%   436,29 -  751,51 -  5 810,22  10 570,89 81,94%

CAUÇÃO  1 333,85 -  67,82 -   276,95   451,46 63,01%   173,61 -  41,42  -

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS  7 216,25  9 878,15 36,89%   236,24   180,31 -23,68%  6 159,47  3 920,22 -36,35%

PROTECÇÃO JURÍDICA   174,37   617,21 253,96%  2 040,90  2 104,46 3,11%   11,82   41,46 250,82%

ASSISTÊNCIA  5 471,92  7 127,54 30,26%  37 853,74  57 680,33 52,38%   754,24   820,15 8,74%

SEGUROS DIVERSOS   9,99   4,10 -58,93%   42,78 -  23,12 -   0,00   0,03  -

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.
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COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS 
DAS PROVISÕES TÉCNICAS - VIDA

U: Milhares de euros

  

Vida1

2006 20072 Tx. Cresc. 
06/07

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 38 512 849 41 583 411 8,0%

    Títulos da Dívida Pública 7 974 878 7 964 028 -0,1%

    Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 22 967 717 25 815 967 12,4%

    Acções e Títulos de Participação 1 499 684 1 672 580 11,5%

    Unidades de participação em Fundos de Investimento 2 996 133 3 496 893 16,7%

    Terrenos e edifícios  190 876  126 277 -33,8%

    Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI  893 724 1 182 204 32,3%

    Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas 1 992 253 1 356 438 -31,9%

    Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários  11 542  7 458 -35,4%

    Outros activos aceites - 13 958 - 38 435 175,4%

Total das Provisões Técnicas 37 517 221 40 510 963 8,0%

1  Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
2  Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA 2006

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA 2007
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COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS 
DAS PROVISÕES TÉCNICAS - NÃO VIDA

U: Milhares de euros

  Não Vida

2006 20071 Tx. Cresc. 
06/07

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 7 323 749 7 640 165 4,3%

    Títulos da Dívida Pública 2 072 656 2 038 575 -1,6%

    Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 2 300 377 2 481 915 7,9%

    Acções e Títulos de Participação  419 830  375 881 -10,5%

    Unidades de participação em Fundos de Investimento  358 909  513 518 43,1%

    Terrenos e edifícios  871 461  856 521 -1,7%

    Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI  245 311  255 163 4,0%

    Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas  510 608  473 684 -7,2%

    Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários  21 255  18 989 -10,7%

    Outros activos aceites  523 342  625 919 19,6%

Total das Provisões Técnicas 6 298 372 6 555 522 4,1%

1  Informação provisória

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA 2006

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA 2007
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NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS

2007

Total 25 947

Ligados 11 812

Tipo I 11 801

Singulares 11 674

Colectivos  127

Tipo II  11

Singulares  3

Colectivos  8

Não Ligados 14 135

Agentes 14 036

Singulares 12 773

Colectivos 1 263

Corretores de Seguros  99

Singulares  99

Colectivos  0

Resseguro  0

REMUNERAÇÕES
U: Milhares de euros

2007

Total  637 184

Ramo Vida  224 171

Ligados  202 979

Tipo I  86 538

Tipo II  116 441

Não Ligados  21 192

Agentes  17 864

Singulares  7 931

Colectivos  9 933

Corretores de Seguros  2 751

Singulares   2

Colectivos  2 749

Resseguro   0

Não Categorizados   577

Ramos Não Vida  409 673

Ligados  54 420

Tipo I  42 268

Tipo II  12 152

Não Ligados  355 253

Agentes  265 013

Singulares  132 459

Colectivos  132 555

Corretores de Seguros  83 703

Singulares   3

Colectivos  83 699

Resseguro   0

Não Categorizados  6 537

Fundos de Pensões  3 340

Ligados  3 280

Tipo I  3 280

Tipo II   0

Não Ligados   59

Agentes   51

Singulares   37

Colectivos   14

Corretores de Seguros   9

Singulares   0

Colectivos   9

Resseguro   0

Não Categorizados   0
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REMUNERAÇÕES POR TIPO DE MEDIADOR - 2007

REMUNERAÇÕES POR RAMO DE SEGUROS / FUNDOS DE PENSÕES
2007

MEDIADORES INSCRITOS - 2007
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FUNDOS DE PENSÕES

U: Quantidade

2006 20071

EMPRESAS DE 
SEGUROS

SOC. GESTORAS 
DE F.P.

TOTAL
EMPRESAS DE 

SEGUROS
SOC. GESTORAS 

DE F.P.
TOTAL

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES 58 169 227 51 173 224

    Fechados 48 125 173 40 128 168

      em co-gestão 0 6 6 0 5 5

    PPR, PPR/E e PPE 2 18 20 2 18 20

    PPA 2 2 4 2 2 4

    Outros Abertos excepto PPR, PPR/E, PPE e PPA 6 24 30 7 25 32

N.º ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES 14 13 27 14 13 27

ENTIDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES
MONTANTES GERIDOS

U: Milhares de euros

MONTANTES GERIDOS TAXA DE 
CRESCIMENTO2006 20071

TOTAL 21 184 992 22 356 037 5,53%

Allianz SGFP  32 661  33 481 2,51%

American Life  19 187  16 736 -12,77%

AXA Vida  50 025  47 260 -5,53%

Banif Açor Pensões  243 255  264 737 8,83%

BBVA Fundos  359 284  366 606 2,04%

BES Vida  139 338  8 617 -93,82%

BPI Pensões 3 494 406 3 513 920 0,56%

BPI Vida  12 239  10 912 -10,84%

CA Vida   96  32 189 33483,07%

CGD Pensões 1 252 663 1 452 289 15,94%

ESAF 2 373 226 2 678 699 12,87%

Eurovida  85 044  97 739 14,93%

Fidelidade - Mundial  99 927  85 414 -14,52%

Futuro 1 158 598 1 150 958 -0,66%

Global Vida  10 474  12 488 19,23%

Groupama Vida  5 082  5 183 1,97%

Liberty  7 760  7 064 -8,96%

Lusitania Vida  16 579  17 014 2,62%

Pedro Arroja   175   209 19,30%

PensõesGere 6 815 824 7 428 057 8,98%

Previsão 2 158 705 2 236 315 3,60%

Real Vida  82 433  98 971 20,06%

Santander Pensões 1 448 200 1 488 088 2,75%

SGF  90 870  97 134 6,89%

SGFP do Banco de Portugal 1 208 550 1 183 275 -2,09%

Victoria Vida  19 336  21 603 11,73%

Zurich Vida  1 057  1 080 2,15%

1  Informação provisória

1  Informação provisória
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CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

2006 20071 TAXA DE CRESCIMENTO

VALOR DOS 
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES 
VALOR DOS 

FUNDOS
CONTRIBUIÇÕES 

VALOR DOS 
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES 

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES 21 184 992 1 650 004 22 356 037 1 008 820 5,5% -38,9%

    Fechados 20 014 945 1 441 396 21 089 960  870 509 5,4% -39,6%

    PPR, PPR/E e PPE  484 886  53 950  502 411  42 142 3,6% -21,9%

    PPA  19 590  1 589  19 451  1 730 -0,7% 8,9%

    Outros Abertos ex. PPR, PPR/E, PPE e PPA  665 570  153 069  744 215  94 438 11,8% -38,3%

COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS DOS FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

  
VALOR POR TIPO DE ACTIVOS

2006 20071 Tx. Cresc. 06/07

Composição dos activos dos Fundos de pensões 21 184 989 22 356 037 5,5%

Títulos da Dívida Pública 4 526 295 3 808 399 -15,9%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 2 756 043 4 372 741 58,7%

Acções e Títulos de Participação 6 228 504 5 660 450 -9,1%

Unidades de participação em fundos de investimento 4 734 777 5 357 050 13,1%

Terrenos e edifícios 1 655 412 1 598 335 -3,4%

Depósitos, Certificados de Depósito, aplicações 
no Mercado Monetário Interbancário e Numerário

1 007 392 1 114 361 10,6%

Outros Activos  276 565  444 701 60,8%

1  Informação provisória

1  Informação provisória

ESTRUTURA DE ACTIVOS 2006

ESTRUTURA DE ACTIVOS 2007
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Legislação
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DIPLOMAS 

RELATIVOS À ACTIVIDADE

SEGURADORA

OUTUBRO DE 2007 A MAIO DE 2008



2007

Portaria n.º 1340/2007, de 11 de Outubro

D.R. n.º 196, I Série Regulamenta o seguro obrigatório de acidentes pessoais dos 
mergulhadores.

Portaria n.º 1364/2007, de 17 de Outubro

D.R. n.º 200, I Série Regulamenta o seguro obrigatório de responsabilidade civil para as 
empresas de aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos.

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2007/A, de 23 de Outubro

D.R. n.º 204, I Série Aprova o Regulamento da Actividade Marítimo-Turística dos Açores 
(RAMTA). Revoga o Decreto Legislativo Regional n.º 7/2000/A, de 17 
de Abril.

Artigo 27.º - Seguro de responsabilidade civil dos operadores 

Artigo 31.º - Falta de seguro obrigatório

Anexo – Seguro de responsabilidade civil dos operadores marítimo-
turísticos a que se refere o artigo 27.º do Regulamento.

Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro

D.R. n.º 204, I Série Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, 
de 30 de Setembro, e aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação da 
Incapacidade em Direito Civil.

Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro

D.R. n.º 210, I Série,
2.º Suplemento

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 25/2007, de 18 
de Julho, altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, o Código dos Valores Mobiliários, o Código das Sociedades 
Comerciais, o regime jurídico das sociedades corretoras e financeiras de 
corretagem, o regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário, 
o regime jurídico dos organismos de investimento colectivo, o 
Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho, o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 
17 de Abril, e o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros (DMIF).

Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de Outubro

D.R. n.º 20, I Série, 
2.º Suplemento

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 25/2007, de 
18 de Julho, estabelece o regime jurídico aplicável às sociedades que 
têm por objecto exclusivo a prestação do serviço de consultoria para 
investimento em instrumentos financeiros e a recepção e transmissão de 
ordens por conta de outrem relativas àqueles, transpondo parcialmente 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros («DMIF»)
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2007

Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro

D.R. n.º 211, I Série Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que 
estabelece o regime jurídico do acesso e do exercício da actividade de 
mediação de seguros ou de resseguros.

Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro

D.R. n.º 213, I Série Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, 
estabelecendo a obrigatoriedade de disponibilização do livro de 
reclamações em todos os estabelecimentos onde se forneçam bens e se 
prestem serviços aos consumidores..

Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, de 6 de Novembro

D.R. n.º 213, I Série Aprova medidas de descongestionamento dos tribunais judiciais.

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro

D.R. n.º 219, I Série Aprova a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, 
Revisão 3.

Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro

D.R. n.º 222, I Série Cria o dever de informação do segurador ao beneficiário dos contratos de 
seguros de vida, de acidentes pessoais e das operações de capitalização 
com beneficiário em caso de morte, bem como cria um registo central 
destes contratos de seguro e operações de capitalização.

Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro

D.R. n.º 231, I Série Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, que regula os 
pedidos de licenciamento de combustíveis..

Portaria n.º 1092/2007 (2.ª Série), de 18 de Dezembro

D.R. n.º 243, II Série, 
Parte C, de 18 
de Dezembro de 2007

Fixa as taxas a favor do Instituto de Seguros de Portugal para 2008.
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Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina 
aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.



2008

Decreto-Lei n.º 1/2008, de 3 de Janeiro
D.R. n.º 2, I Série Procede à 12.ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 
Dezembro, no sentido de atribuir ao Banco de Portugal competências 
no domínio da supervisão comportamental daquelas entidades.

Decreto-Lei n.º 5/2008, de 8 de Janeiro
D.R. n.º 5, I Série No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 57/2007, 

de 31 de Agosto, estabelece o regime jurídico de acesso e exercício 
da actividade de produção de electricidade a partir da energia das 
ondas.

Artigo 46.º - Seguro

Decreto-Lei n.º 11/2008, 17 de Janeiro
D.R. n.º 12, I Série Estabelece o regime de execução do acolhimento familiar previsto na 

lei de protecção de crianças e jovens em perigo

Artigo 11.º - Competências:

1 - Compete, em geral, às instituições de enquadramento:

i) Celebrar contratos de seguros de acidentes pessoais para cobertura 
dos riscos a que fiquem sujeitas as crianças e jovens

Decreto-Lei n.º 13/2008, de 18 de Janeiro
D.R. n.º 13, I Série No uso da autorização legislativa concedida pelo n.º 1 do artigo 1.º da 

Lei n.º 65-A/2007, de 26 de Novembro, altera o Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, de modo 
a prorrogar o regime fiscal especial aplicável às entidades que se 
licenciem para operar na Zona Franca da Madeira, no período entre 1 
de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, com o objectivo de 
promover o desenvolvimento regional.

Portaria n.º 74/2008, de 24 de Janeiro
D.R. n.º 17, I Série Procede à actualização anual das pensões de acidentes de trabalho.

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
D.R. n.º 20, I Série Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina 

aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.



2008

Portaria n.º 122/2008, de 13 de Fevereiro
D.R. n.º 31, I Série Estabelece que o valor mínimo de garantia do seguro obrigatório 

de responsabilidade civil a celebrar pelas entidades instaladoras de 
redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos de gás, a 
que se refere o n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto anexo ao Decreto-Lei 
n.º 263/89, de 17 de Agosto, seja fixado em (euro) 566 270,60, para 
o ano civil de 2008. 

Portaria n.º 123/2008, de 13 de Fevereiro
D.R. n.º 31, I Série Estabelece, para o ano civil de 2008, o valor mínimo do seguro de 

responsabilidade civil a celebrar pelas entidades exploradoras das 
armazenagens e das redes e ramais de distribuição de gás a que se 
refere o n.º 2 do artigo 9.º do Estatuto das Entidades Exploradoras das 
Armazenagens e das Redes e Ramais de Distribuição de Gás, aprovado 
pela Portaria n.º 82/2001, de 8 de Fevereiro. 

Portaria n.º 124/2008, de 13 de Fevereiro
D.R. n.º 31, I Série Estabelece que o valor mínimo do seguro de responsabilidade civil a 

celebrar pelas entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição 
e instalações de gás, a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º do Estatuto das 
Entidades Inspectoras das Redes e Ramais de Distribuição e Instalações 
de Gás, aprovado pela Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho, seja 
fixado em (euro) 1 490 185,76 para o ano civil de 2008.

Decreto-Lei n.º 26/2008, de 22 de Fevereiro
D.R. n.º 38, I Série Estabelece a regulamentação aplicável ao regime público de 

capitalização, destinada à atribuição de um complemento de pensão 
ou de aposentação por velhice.

Decreto-Lei n.º 29/2008, de 25 de Fevereiro
D.R. n.º 39, I Série Estabelece deveres de comunicação, informação e esclarecimento 

à administração tributária para prevenir e combater o planeamento 
fiscal abusivo.

Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro
D.R. n.º 39, I Série Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de 

Novembro, que estabelece os procedimentos e define as competências 
para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de 
armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento 
de combustíveis 

Artigo 19.º
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Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro
D.R. n.º 39, I Série No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2007, 

de 23 de Julho, aprova o Regulamento das Custas Processuais, 
procedendo à revogação do Código das Custas Judiciais e a alterações 
ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, ao Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, ao Código do Registo 
Comercial, ao Código do Registo Civil, ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 
28 de Agosto, à Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e aos Decretos-Leis 
nos 75/2000, de 9 de Maio, 35 781, de 5 de Agosto de 1946, e 
108/2006, de 8 de Junho.

Portaria n.º 212/2008, de 29 de Fevereiro
D.R. n.º 43, I Série Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de Certificados de 

Reforma.

Portaria n.º 211/2008, de 29 de Fevereiro
D.R. n.º 43, I Série Estabelece o modelo de adesão ao regime público de capitalização e 

a forma de cumprimento da obrigação contributiva.

Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de Março
D.R. n.º 50, I Série Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica 

interna, das obrigações decorrentes para o Estado Português do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho, relativo à transferência de resíduos, e 
revoga o Decreto-Lei n.º 296/95, de 17 de Novembro.

Resolução da Assembleia da República n.º 6/2008, de 12 de Março
D.R. n.º 51, I Série Constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao exercício 

da supervisão dos sistemas bancário, segurador e de mercado de 
capitais.

Lei n.º 14/2008, de 12 de Março
D.R. n.º 51, I Série Proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens 

e serviços e seu fornecimento, transpondo para a ordem jurídica interna 
a Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro.

Artigo 6.º - Regime geral dos contratos de seguro e outros serviços 
financeiros
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Decreto Regulamentar n.º 9/2008, de 18 de Março
D.R. n.º 55, I Série Aprova o estabelecimento de zonas de produção aquícola em mar 

aberto, bem como as condições a observar para efeitos de autorização 
de instalação e licença de exploração.

Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março
D.R. n.º 60, I Série Estabelece o regime aplicável às práticas comerciais desleais das 

empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes, durante 
ou após uma transacção comercial relativa a um bem ou serviço, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/29/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, relativa 
às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os 
consumidores no mercado interno.

Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, de 28 de Março
D.R. n.º 62, I Série, 
1.º Suplemento

Rectifica o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, do Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que aprova o Código 
dos Contratos Públicos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 
20, de 29 de Janeiro de 2008.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2008, de 1 de Abril
D.R. n.º 64, I Série Aprova a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

para o período 2008-2012.

Despacho n.º 10207/2008, de 8 de Abril
D.R. 69, II Série, Parte C, 
de 8 de Abril de 2008

Nomeação dos membros da comissão de fiscalização do Instituto de 
Seguros de Portugal.

Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de Abril
D.R. n.º 69, I Série Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 

de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 
n.º 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Setembro, relativa aos veículos em fim de vida.

Portaria n.º 286/2006, de 11 de Abril
D.R. n.º 72, I Série Altera a Portaria n.º 1211/2006, de 13 de Novembro, que regulamenta 

o Programa Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) 

Artigo 12.º - Valores pecuniários e seguro devidos aos estagiários.
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Portaria n.º 290/2008, de 15 de Abril
D.R. n.º 74, I Série Indica os documentos necessários para a identificação do veículo a 

segurar, quando não tenha ainda sido objecto de registo em Portugal, 
nem possa ser efectuada pela cópia da respectiva declaração aduaneira 
de veículo, certificada pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo.

Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril
D.R. n.º 75, I Série Estabelece o regime jurídico do contrato de seguro.

Rectificação n.º 909/2008, de 23 de Abril
D.R. n.º 80, II Série, Parte E, 
de 23 de Abril de 2008

Rectificação à Norma Regulamentar do ISP sobre Empresas de Seguros 
e Fundos de Pensões - Codificação dos activos em carteira.

Decreto-Lei n.º 78/2008, de 6 de Maio
D.R. n.º 87, II Série, I Série Estabelece um regime transitório e excepcional, até ao dia 31 de 

Dezembro de 2008, para o cancelamento de matrículas de veículos que 
não disponham de certificado de destruição ou de desmantelamento 
qualificado.

Decreto-Lei n.º 82/2008, de 20 de Maio
D.R. n.º 97, I Série Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de 

Abril, que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 97/7/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio, relativa 
à protecção dos consumidores em matéria de contratos celebrados à 
distância, regulando ainda os contratos ao domicílio e equiparados, 
bem como outras modalidades contratuais de fornecimento de bens 
e serviços.

Portaria n.º 377/2008, de 26 de Maio
D.R. n.º 100, I Série Fixa os critérios e valores orientadores para efeitos de apresentação 

aos lesados por acidente automóvel de proposta razoável para 
indemnização do dano corporal.







NORMAS

REGULAMENTARES

DO ISP

OUTUBRO DE 2007 A MAIO DE 2008



2007

Norma n.º 14/2007 - R, de 11 de Outubro
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices 
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento 
no 1.º trimestre de 2008.

(Regulamento n.º 283/2007, Diário da República n.º 205, II Série, de 24 
de Outubro de 2007)

Norma n.º 15/2007 - R, de 25 de Outubro
Operacionaliza o regime de processamento e pagamento das contribuições 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-lei n.º 
291/2007, de 21 de Agosto.

(Regulamento n.º 313/2007, Diário da República n.º 221, II Série, Parte E, 
de 16 de Novembro de 2007)

Norma n.º 16/2007 - R, de 20 de Dezembro
Regulamenta o novo regime de regularização de sinistros no âmbito do 
seguro automóvel aprovado pelo Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de 
Agosto.

(Diário da República n.º 20, II Série, de 29 de Janeiro de 2008)

Norma n.º 17/2007 - R, de 31 de Dezembro
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices 
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento 
no 2.º trimestre de 2008.

(Regulamento n.º 12/2008, Diário da República n.º 3, II Série, Parte E, de 
10 de Janeiro de 2008)

Norma n.º 18/2007 - R, de 31 de Dezembro
Estabelece as condições mínimas a que deve obedecer o seguro obrigatório 
de responsabilidade civil dos mediadores de seguros.

(Regulamento n.º 18/2008, Diário da República n.º 8, II Série, Parte E, de 
11 de Janeiro de 2008)

Norma n.º 19/2007 – R, de 31 de Dezembro
Altera a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, que 
regulamentou o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que define 
o regime jurídico do acesso e do exercício da actividade de mediação de 
seguros e de resseguros.

(Regulamento n.º 19/2008, Diário da República n.º 8, II Série, Parte E, de 
11 de Janeiro de 2008)

Norma n.º 20/2007 – R, de 31 de Dezembro
Altera a Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, que 
estabeleceu o regime contabilístico aplicável às empresas de seguros 
sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal.

(Regulamento n.º 35/2008, Diário da República n.º 13, II Série, Parte E, de 
18 de Janeiro de 2008)
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Norma n.º 1/2008 - R, de 17 de Janeiro

Altera os anexos 1 e 2.2 da Norma Regulamentar n.º 14/2003-R, de 17 
de Julho, relativa à codificação dos activos que constituem as carteiras 
de investimento das empresas de seguros e o património dos fundos de 
pensões.

(Diário da República n.º 69, II Série, de 8 de Abril de 2008)
Nota: Este diploma foi publicado primeiramente em Diário da República como “Norma Regulamentar n.º 4/2008-R”, tendo 
sido posteriormente rectificado para “Norma Regulamemtar n.º  1/2008-R”, pelo Rect. 909/2008, de 23 de Abril.

Norma n.º 2/2008 - R, de 31 de Janeiro

Altera a Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, relativa às 
estruturas de governação dos fundos de pensões, no que se refere à 
matéria do relatório do actuário responsável.

(Diário da República n.º 44, II Série, de 3 de Março de 2008)

Norma n.º 3/2008 - R, de 6 de Março

Altera a Norma Regulamentar n.º 4/2005-R, de 28 de Fevereiro, relativa 
à publicação dos documentos de prestação de contas das empresas de 
seguros.

(Diário da República n.º 56, II Série, de 19 de Março de 2008)

Norma n.º 4/2008 - R , de 19 de Março 

Regula alguns meios de prova do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil automóvel, complementares do certificado internacional de seguro.

( Diário da República n.º 81, II Série, de 24 de Abril de 2008)

Norma n.º 5/2008 - R, de 10 de Abril

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices 
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento 
no 3.º trimestre de 2008.

(Diário da República n.º 79, II Série, de 22 de Abril de 2008)

Norma n.º 6/2008 – R, de 24 de Abril

Estabelece regras aplicáveis aos seguros de vida com coberturas de morte, 
invalidez ou desemprego associados a contratos de mútuo.

(Diário da República n.º 89, II Série, de 8 de Maio de 2008)
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2007

Parecer n.º 227/06/REG/DSP de 13 de Março de 2007

Requisitos de 
idoneidade e 
qualificação adequada 
dos membros dos 
órgãos sociais das 
empresas de seguros

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho, 
veio alterar o disposto no artigo 51.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 
94-B/98, de 17 de Abril, estabelecendo-se novos critérios para efeitos 
de verificação dos requisitos de idoneidade e qualificação adequada 
dos membros dos órgãos sociais das empresas de seguros. 

Por outro lado, o supra-referido Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 
de Julho, procedeu, também, ao aditamento ao Decreto-Lei n.º 
94-B/98, de 17 de Abril, do artigo 172.º-H, o qual prevê a aplicação 
do mencionado artigo 51.º deste último diploma legal aos membros 
dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades gestoras de 
participações no sector dos seguros. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 51.º, n.º 5, do Decreto-Lei 
n.º 94-B/98, de 17 de Abril, para efeitos de verificação dos requisitos 
de idoneidade e de qualificação adequada dos membros dos órgãos 
sociais das empresas de seguros e das sociedades gestoras de 
participações no sector dos seguros, o ISP deverá: 

- Consultar o Banco de Portugal, caso a empresa-mãe da seguradora 
ou da sociedade gestora de participações no sector dos seguros 
em causa seja uma instituição de crédito ou uma empresa de 
investimento autorizada em Portugal;

- Consultar o CMVM, para além da consulta a realizar ao Banco 
de Portugal, caso a empresa-mãe da seguradora ou da sociedade 
gestora de participações em causa seja uma instituição de crédito 
ou empresa de investimento autorizada em Portugal, cujo objecto 
social compreenda alguma actividade de intermediação de valores 
mobiliários; 

- Consultar as autoridades de supervisão de outros Estados-
membros, caso a empresa-mãe da seguradora ou da sociedade 
gestora de participações em causa seja uma entidade sediada 
noutro Estado-membro sujeita à supervisão financeira das 
Autoridades deste último; 

- Caso a seguradora em causa seja detida por uma sociedade 
dependente de uma terceira sociedade dominante (estrutura em 
“cascata”), consultar a autoridade responsável pela supervisão do 
detentor primeiro e do último da participação social. 

Parecer n.º 34/07/REG/S/DSP, de 20 de Março de 2007

Alienação de 
participação qualificada 
de empresa de seguros 
– Lei Quadro das 
Privatizações

A alienação de participação qualificada numa empresa de seguros deve 
ser tratada no âmbito do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, bem 
como do Código das Sociedades Comerciais,  não tendo relevância a 
Lei n.º 11/90, de 5 de Abril – Lei Quadro das Privatizações, quando 
a empresa adquirente da referida seguradora seja uma sociedade 
anónima de capitais exclusivamente públicos, de que só o Estado 
possa ser detentor.



2007

Parecer n.º 21/07/REG/M/DSP, de 30 de Março de 2007

Angariadores de 
seguros, trabalhadores 
de corretores

Os antigos angariadores de seguros, trabalhadores de corretores, 
poderão continuar a colaborar com estas suas entidades patronais fora 
da sua relação laboral (como faziam anteriormente), não assumindo 
todavia o estatuto de mediadores de seguros (conforme faziam ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro), mas de pessoas 
directamente envolvidas na actividade de mediação de seguros ao 
serviço de um corretor. 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, os antigos 
angariadores de seguros trabalhadores de corretores não tinham 
carteira de mediação de seguros própria, uma vez que, salvo em casos 
excepcionais, os contratos por si colocados integravam a carteira do 
corretor. 

O estatuto das pessoas directamente envolvidas na actividade de 
mediação de seguros é incompatível com o registo como mediador de 
seguros, nos termos do artigo 14.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, não tendo, a suspensão do registo de mediador 
determinada por essa incompatibilidade, um prazo de tempo máximo, 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea b), do mesmo diploma. 

O artigo 46.º, n.º 3, da Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, veio 
clarificar, como consequência necessária do facto dos trabalhadores 
das entidades bancárias que já antes comercializavam seguros não 
poderem perder direitos laborais adquiridos que, em alternativa à 
qualificação adequada exigível nos termos do citado artigo 12.º, n.º 
1, do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, é relevante para a 
aferição da sua qualificação adequada enquanto pessoas directamente 
envolvidas na actividade de mediação de seguros, a experiência obtida 
enquanto trabalhadores envolvidos na actividade de comercialização 
de seguros desenvolvida até à data de entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 144/2006 (regra também prevista para os demais mediadores de 
seguros). 

Os trabalhadores das entidades bancárias contratados após 27 
de Janeiro de 2007, data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
144/2006, para poderem assumir a função de pessoa directamente 
envolvida na actividade de mediação de seguros, deverão obter 
formação nos mesmos termos em que o farão os trabalhadores dos 
demais mediadores de seguros contratados após essa data. 

A intermediação de seguros de acidentes pessoais e doença enquanto 
seguros complementares dos seguros de vida, nos termos do artigo 
124.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, 
poderá ser feita por mediadores de seguros autorizados ao exercício 
da actividade para o ramo “Vida”, com a adequada formação.

A intermediação de seguros de acidentes e doença explorados 
autonomamente dos contratos “Vida” deverá ser feita por mediadores 
de seguros autorizados a exercer a sua actividade no ramo “Não 
Vida”, com a adequada formação. 

Falecendo um angariador após a entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 144/2006, de 31 de Julho, mas sem que celebrasse um contrato 
de mediação de seguros com a seguradora, poderá haver lugar ao 
pagamento de indemnização de clientela, por aplicação analógica do 
artigo 45.º, do Decreto-Lei n.º 144/2006.

Trabalhadores das 
entidades bancárias

Intermediação de 
seguros de acidentes 
pessoais e de doença

Morte de antigo 
angariador, após a 
entrada em vigor do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho
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Parecer n.º 37/07/REG/S/DSP, de 09 de Abril de 2007

Autorização para 
a exploração de 
operações de gestão de 
fundos colectivos por 
empresas de seguros

As autorizações dadas pelo Instituto de Seguros de Portugal para 
a exploração de operações de gestão de fundos de pensões, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 85/86, de 7 de Maio, entretanto revogado, 
correspondem à autorização para a exploração de operações de 
gestão de fundos colectivos de reforma, conforme a classificação 
prevista pelos n.ºs 5 e 6 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, 
de 17 de Abril.

Parecer n.º 34/07/REG/M/DSP, de 16 de Abril de 2007

Conceito de registo 
oficioso no Decreto-Lei 
n.º 144/2006, de 31 de 
Julho

Embora em abstracto o conceito de acto oficioso pudesse indiciar um 
procedimento concreto desencadeado pelo Instituto de Seguros de 
Portugal, nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 
31 de Julho, tal conceito de registo oficioso refere-se antes a um registo 
que ocorre ope legis, sem necessidade de qualquer procedimento 
administrativo.

Em sede da regulamentação do Decreto-Lei n.º 144/2006, na Norma 
n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, foi também esse o entendimento, 
ao ser consagrado o dever dos mediadores de seguros comunicarem 
ao Instituto de Seguros de Portugal as informações necessárias à 
confirmação do seu registo, independentemente de serem interpelados 
pelo Instituto de Seguros de Portugal para tanto.

A verificação pelo Instituto de Seguros de Portugal do preenchimento 
dos requisitos legalmente exigíveis aos mediadores de seguros para a 
confirmação do registo em concreto de cada mediador de seguros, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, não obriga a um acto de 
confirmação de registo, obrigando contudo a iniciar um procedimento 
de cancelamento nos termos dos artigos 56.º e 57.º do mesmo diploma, 
dos mediadores que não cumpram nos prazos regulamentares os 
requisitos agora legalmente exigíveis, ou de verificação da caducidade 
do registo dos antigos angariadores de seguros, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 102.º.
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Parecer n.º 32/07/REG/M/DSP, de 23 de Abril de 2007

Entidades promotoras 
de cursos de mediação 
de seguros

Os cursos de formação de mediadores de seguros, previstos na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 12.º do  Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, 
não estão limitados à formação profissional ministrada no quadro do 
Decreto-Lei n.º 401/91 e do Decreto-Lei n.º 405/91. 

No Decreto-Lei n.º 144/2006, o legislador não cuidou de regular as 
entidades que ministram os cursos de formação de mediadores, mas 
apenas os cursos em si mesmos, só relevando as entidades formadoras 
e a sua natureza jurídica, na medida em que estejam aptas a garantir 
o funcionamento desses cursos. A ausência de tipificação legal das 
entidades promotoras de cursos de formação de mediadores não 
constitui uma lacuna. 

Apenas será possível a limitação do acesso à qualidade de entidades 
promotoras de cursos de mediação de seguros, a determinados tipos 
de pessoas, nos termos em que a natureza dessas pessoas possa 
obstar a que disponham de meios humanos, técnicos e logísticos 
adequados. 
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Parecer n.º 39/07/REG/M/DSP, de 16 de Maio de 2007

Modo de contagem dos 
prazos legais

O prazo de 180 dias previsto no artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, para os mediadores de 
seguros ligados, registados oficiosamente ao abrigo do regime 
transitório, para celebrarem contratos de mediação com as empresas 
de seguros, constitui um prazo substantivo e não procedimental, pelo 
que deve ser contado nos termos do artigo 279.º do Código Civil, 
não se suspendendo a contagem aos sábados, domingos e feriados, 
consequentemente.

O artigo 107.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 144/2006 obriga as entidades 
anteriormente autorizadas a comercializar contratos de seguro fora 
do quadro legal do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, à 
apresentação de um pedido de registo junto do ISP como mediadores 
de seguros, no prazo de 180 dias após a entrada em vigor deste 
diploma.

Trata-se de um prazo procedimental, na medida em que determina 
apenas o início de um procedimento administrativo, cuja contagem se 
suspende aos sábados, domingos e feriados, pelo que termina em 16 
de Outubro de 2007.

Parecer n.º 55/07/REG/S/DSP de 08 de Maio de 2007

Encerramento da 
Sucursal Financeira 
Exterior

O Secretário de Estado do Tesouro autorizou, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 163/86, de 26 de Julho, uma empresa de seguros a constituir na 
Zona Franca da Região Autónoma da Madeira uma Sucursal Financeira 
Exterior, tendo por objecto a realização de operações financeiras 
internacionais com não residentes em Portugal, verificando-se que 
durante a vigência desta sucursal financeira exterior, o Decreto-Lei n.º 
163/86 foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 10/94, de 13 de Janeiro. 

Para o encerramento da Sucursal Financeira Exterior, tendo em conta 
a alteração legislativa supramencionada e a racio do novo diploma, 
e em analogia com o regime aplicável às sucursais de empresas com 
sede em Portugal, estabelecidas noutros territórios da U.E, bastaria 
uma notificação da seguradora dirigida ao ISP e às autoridades 
competentes do Governo Regional da Madeira a informar que 
pretendiam encerrar a sucursal. 

Parecer n.º 44/07/REG/S/DSP, de 14 de Maio de 2007

Conceito de 
participações 
qualificadas indirectas

Para efeitos do disposto nos artigos 43.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 94-B/98, de 17 de Abril, o conceito de participações qualificadas 
indirectas pressupõe o controlo ou domínio de uma sociedade com 
uma participação directa numa empresa de seguros ou sociedade 
gestora de fundos de pensões ou/e a possibilidade de imputação de 
direitos de voto nestas sociedades, tendo em conta os critérios de 
equiparação aos direitos de voto, previstos nas subalíneas da alínea 2) 
do artigo 3.º do D.L. n.º 94-B/98, de 17 de Abril.

A atribuição de uma participação qualificada numa empresa de 
seguros ou sociedade gestora de fundos de pensões, com base na 
influência significativa na gestão, pressupõe necessariamente a 
imputação, directa ou indirecta, do capital ou dos direitos de voto da 
entidade participada.
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A análise dos requisitos de idoneidade dos mediadores de seguros 
pelo Instituto de Seguros de Portugal deve ter em conta os seguintes 
princípios:

a) Mesmo que alguém tenha sido condenado por qualquer dos factos 
indicados na lei como indiciador de inidoneidade, tal não obsta a 
que a autoridade de supervisão possa concluir pela idoneidade da 
pessoa;

b) As circunstâncias terão de ser aferidas em função do conceito 
subjacente à idoneidade dos mediadores de seguros, que se prende 
com a capacidade para “apresentar ou propor um contrato de 
seguro ou praticar outro acto preparatório da sua celebração, em 
celebrar o contrato de seguro, ou em apoiar a gestão e execução 
desse contrato, em especial em caso de sinistro”, conceito esse 
que terá uma aplicabilidade diferente a cada uma das categorias de 
mediadores de seguros;

c) Podem existir outras circunstâncias atendíveis para indiciar a 
inidoneidade e que não estejam mencionadas no artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 144/2006, mas essas circunstâncias devem 
atender ao facto de a enumeração legal apenas incluir referências 
a condenações por sentenças judiciais ou por autoridades 
administrativas transitadas em julgado.

Os mediadores inscritos antes de Agosto de 2000, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 388/91, que no período transitório pretendam mudar 
de categoria, estão dispensados de fazer prova do preenchimento dos 
requisitos de idoneidade.

A verificação dos requisitos de idoneidade, no período transitório 
(como fora dele) terá de se fazer para todos os administradores das 
sociedades de mediação, por assim o determinar o artigo 43.º, n.º 1, 
alínea c), do Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro.

Não há qualquer impedimento a que as sociedades de mediação se 
constituam através do método “empresa na hora”, sem prejuízo do 
objecto social das sociedades de mediação registadas com a categoria 
de corretor de seguros apenas poder incluir actividades do sector 
financeiro.

Estão em relação de acessoriedade para efeitos da subalínea i) da alínea 
b) do n.º 1 do artigo 16.º da Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, 
as actividades que se mostrem indispensáveis ou convenientes ao 
exercício da actividade principal, bem como as actividades que, segundo 
os usos comuns, acompanham a exploração de dada modalidade de 
comércio ou de indústria, assumindo a actividade acessória sempre um 
papel secundário face à actividade principal.

Tendo por referência este conceito de acessoriedade, o facto de o 
mediador exercer esta actividade de forma secundária, tendo uma 
outra profissão autónoma não permite que se qualifiquem essas duas 
actividades numa relação de acessoriedade.

Se o trabalhador de seguros não puder intermediar contratos através 
da sua entidade patronal (porque esta não quer, porque o trabalhador 
não tem habilitações para intermediar nos ramos em que a sua 
seguradora está autorizada, ou por qualquer outro motivo), não se 
poderá registar como mediador de seguros. 

Se o mediador tiver celebrado um contrato de trabalho com uma 
seguradora e tiver uma relação contratual análoga a uma relação 
laboral com outra seguradora, qualquer destas empresas pode propor 
o seu registo como mediador de seguros ligado e assumir a posição 
de entidade responsável pelo seu registo. 

Critérios para avaliação 
dos requisitos de 
idoneidade
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Clarificação do conceito 
de actividade de 
mediação acessória de 
uma actividade principal

Possibilidade de o 
trabalhador de uma 
empresa de seguros, 
com capacidade para 
actuar apenas em ramos 
não explorados pela 
sua entidade patronal, 
se registar junto do 
ISP como mediador de 
seguros

“Possibilidade das sociedades 
de mediação de seguros 
se poderem constituir na 
modalidade empresa na 
hora”



Parecer n.º 105/07/DSF/DSP, de 25 de Junho de 2007

Reembolso aos 55 anos 
nas adesões individuais

Não existe fundamento legal para a previsão, nas adesões individuais, 
do reembolso quando atingidos os 55 anos, tanto mais que em planos 
de pensões similares, como os planos de poupança reforma, o limite 
etário previsto são os 60 anos (cfr alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 158/20002, de 2 de Junho).
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Parecer n.º 72/07/REG/M/DSP, de 29 de Junho de 2007

Taxas de mediação de 
seguros

Não é devida pelos mediadores de seguros ligados qualquer taxa pela 
emissão de certificado de mediador, nos termos da alínea l) do Anexo 
VI à Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro. 

Parecer n.º 72/07/REG/M/DSP, de 29 de Junho de 2007

Âmbito do 
reconhecimento dos 
cursos de formação

Cursos adequados ao 
registo como mediador 
de seguros ligado

Reconhecimento de 
disciplinas ou módulos 
de formação

Notificação do início 
da oferta dos cursos 
de formação para 
mediadores de seguros

Os cursos reconhecidos às entidades proponentes, como adequados 
ao exercício da actividade de mediação de seguros nos termos da 
alínea a), do n.º 1, do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 
de Julho, são apenas aqueles que foram efectivamente reconhecidos 
pelo Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, nos 
precisos termos e condições em que esse reconhecimento tenha 
lugar, uma vez que o objecto do reconhecimento são os cursos e não 
as entidades formadoras. 

Assim, para que possam ser ministrados cursos adequados ao registo 
de mediadores de seguros ligados cuja actividade seja acessória da 
actividade principal, terá de existir um acto expresso de reconhecimento 
desses mesmos cursos. 

A frequência com aproveitamento num curso adequado ao registo 
como mediador de seguros ligado (Vida ou Não vida) nos termos 
da subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Norma n.º 
17/2006-R, de 29 de Dezembro, permite que o titular dessa formação 
exerça funções como mediador de seguros ligado com a actividade 
de mediação de seguros acessória de uma outra actividade principal 
(desde que nos ramos correspondentes).

O artigo 16.º, n.º 6, da Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, prevê 
que “as entidades promotoras, salvaguardando o cumprimento das 
exigências horárias e formativas legal e regulamentarmente previstas, 
podem reconhecer aos seus formandos, no âmbito dos cursos que 
ministrem, a formação em disciplinas ou módulos formativos por 
estes frequentados com aproveitamento noutros cursos adequados 
à qualificação para ramos ou produtos específicos diferentes 
reconhecidos nos termos da presente Secção, desde que esses cursos 
sejam aptos à obtenção da qualificação adequada à mesma categoria 
ou subcategoria de mediador de seguros ou resseguros”.

Nos demais casos esse reconhecimento de disciplinas ou módulos de 
formação não será possível. 

A obrigação de notificar o início da oferta dos cursos de formação para 
mediadores de seguros, mencionada nos actos de reconhecimento nos 
termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, 
refere-se a cada curso reconhecido.



A equiparação dos requisitos relativos ao cumprimento da carga horária 
mínima exigida aos cursos de formação das pessoas directamente envolvidas 
na actividade de mediação de seguros, com aqueles necessários para os 
cursos de formação dos mediadores de seguros, conforme previsto no n.º 
5 do artigo 16.º da Norma n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, abarca 
todas as pessoas directamente envolvidas na actividade de mediação de 
seguros em cada uma das categorias de mediadores, não se encontrando 
na norma regulamentar ou no decreto-lei que regulam o acesso e exercício 
a esta actividade fundamento jurídico para excepcionar esse princípio.

Requisitos relativos ao 
cumprimento da carga 
horária mínima exigida 
aos cursos de formação 
dos mediadores de 
seguros

Parecer n.º 90/07/DSF/DSP, de 12 de Julho de 2007

Foro competente Não sendo eleito como exclusivamente competente o foro do local em 
que a obrigação deveria ser cumprida, não existe violação do disposto 
nos artigos 100.º, n.º 1, 110.º, n.º 1, alínea a), e 74.º, n.º 1, do Código 
de Processo Civil, embora o autor apenas possa optar por aquele foro 
quando o réu seja pessoa colectiva ou quando, situando-se o domicílio do 
autor na área metropolitana de Lisboa ou do Porto, o réu tenha domicílio 
na mesma área metropolitana.
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Parecer n.º 75/07/DSF/DSP, de 19 de Julho de 2007

Legitimidade para 
designação dos 
membros na comissão de 
acompanhamento
do plano de pensões  

1. No caso do fundo, população e associado serem os mesmos, e houver 
dois planos de natureza diversa (benefício definido e contribuição 
definida) ou com benefícios distintos, poder-se-á entender que a lei se 
refere genericamente ao “plano de pensões da empresa” e, como tal, 
nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, 
exige-se uma única comissão, não se aplicando o artigo 36.º, n.º 1, da 
Norma 7/2007-R (acordo para a constituição de uma única comissão). 
Contudo, há que diferenciar:

a1) ambos os planos resultam de negociação colectiva ou ambos os planos 
não resultam de negociação colectiva: no 1.º caso, os sindicatos escolhem 
os representantes, no segundo, estes são designados por eleição;

a2) um dos planos resulta de negociação colectiva e o outro não: de 
acordo com o artigo 53.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 12/2006, os 
sindicatos apenas têm legitimidade para designar os representantes dos 
participantes abrangidos pelo plano resultante de negociação colectiva, 
pelo que, relativamente ao outro plano, deve haver eleição, devendo, 
no caso de apenas poder haver um representante, exigir-se o acordo 
dos representantes escolhidos para a nomeação de um deles como 
representante único, sob pena de se deverem constituir 2 comissões 
(o associado poderá sempre obviar a esta solução, se prescindir do 
representante único e decidir por dois representantes); 

2. No caso de fundo, população e associado serem os mesmos e houver 
um único plano resultante de negociação colectiva, cujos benefícios 
são “melhorados” pelo associado (por ex., em vez da tabela salarial 
da convenção colectiva, aplica-se a tabela salarial do associado), neste 
caso, a lei exige uma única comissão, devendo os representantes dos 
participantes ser designados exclusivamente pelos sindicatos;

3. Igualmente, no caso do fundo, população e associado, serem os 
mesmos e houver um único plano, em que parte da população abrangida 
é-o em virtude de negociação colectiva e outra parte em virtude de acto 
unilateral do associado, a lei exige que haja apenas uma única comissão 
(artigo 53.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 12/2006), devendo os representantes 
dos participantes ser designados exclusivamente pelos sindicatos, atento 
o fundamento da regra de legitimidade prevista no artigo 53.º, n.º 4, do 
Decreto-Lei n.º 12/2006.
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Parecer n.º 146/07/DSF/DSP, de 14 de Setembro de 2007

Limites à portabilidade A exigência de autorização do associado para, em caso de cessação 
do vínculo laboral do participante, este poder transferir o valor 
correspondente às contribuições do associado (o qual constitui seu 
direito adquirido nos termos do contrato), viola o artigo 9.º, n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, devendo a cláusula 
ser alterada em conformidade. Por outro lado, a transferência em 
causa apenas pode ser efectuada para um fundo de pensões, que não 
necessariamente um fundo de pensões de poupança reforma (fundo 
que financie um plano de poupança reforma).

Parecer n.º 83/07/DSF/DSP, de 27 de Setembro de 2007

Reembolso em planos 
cujas contribuições 
tenham sido entregues 
por outrém que não o 
participante

1. A referência feita no artigo 8.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 12/2006, 
de 20 de Janeiro, a “planos contributivos”, aplicando-se aos planos 
de pensões profissionais referidos no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-
Lei n.º 12/2006, refere-se igualmente a quaisquer planos que pela sua 
natureza devam ser qualificados de contributivos, como é o caso dos 
planos de pensões objecto de adesão individual;

2. Contudo, tratando-se de contribuições para adesões individuais 
resultantes da transferência/extinção de adesão colectiva, nesse 
caso, e apenas nesse caso, será de interpretar o disposto no n.º 
4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006 como não devendo 
aplicar-se àquelas contribuições, por as mesmas, em rigor, não 
terem resultado do cumprimento de um plano contributivo, o qual, 
para ser qualificado como tal (e conferir determinados direitos), 
pressupõe que haja coincidência entre o momento da realização das 
contribuições e o momento da aquisição da sua titularidade pelos 
respectivos beneficiários;

3. Por outras palavras, o n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
12/2006 equipara os participantes contribuintes de planos de pensões 
profissionais aos participantes de planos de pensões individuais, 
conferindo a todos o direito ao reembolso nas situações de desemprego 
de longa duração, doença grave ou incapacidade permanente para o 
trabalho, mas apenas o reembolso do valor que resulte das contribuições 
que, no momento da sua realização, pertençam imediatamente aos 
participantes, como sejam as “chamadas” contribuições próprias e as 
que a tal devam ser equiparadas.

Parecer n.º 148/07/DSF/DSP, de 28 de Setembro de 2007

Eleição pelos sindicatos 
do representante 
dos participantes 
e beneficiários 
na comissão de 
acompanhamento

1. Impondo a lei a realização de uma eleição como critério solucionador 
das situações em que não haja acordo dos sindicatos (artigo 53.º, n.º 
4, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro), não podem à mesma 
deixar de se aplicar as regras genericamente previstas em outros 
lugares do ordenamento jurídico para as situações em que deva haver 
uma deliberação de um órgão colegial, desde logo, a regra da maioria 
para o quorum e para a deliberação;
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2. Deste modo, embora não expressamente referido na lei, deve 
considerar-se válida a nomeação dos representantes dos participantes 
e dos beneficiários na comissão de acompanhamento de um plano 
de pensões resultante de negociação colectiva, efectuada através 
de eleição, na qual participaram apenas três dos cinco sindicatos 
subscritores da convenção colectiva, tendo sido convocados e estado 
presentes na reunião os restantes sindicatos.

Parecer n.º 183/07/DSF/DSP, de 9 de Novembro de 2007

Plano de pensões 
discriminatório

1. Consideramos discriminatório condicionar a concessão da pensão 
de invalidez à não aplicação de uma sanção disciplinar ao trabalhador 
que sofreu a incapacidade, não sendo esta situação, contudo, 
inteiramente coincidente com uma outra, a do plano não conferir 
direitos adquiridos a quem seja despedido por justa causa, quando 
estas prestações, atribuídas a título de mera liberalidade, devam ser 
equiparadas mais a prémios do que a suplementos remuneratórios;

2. Com efeito, não é de admitir a discriminação dos beneficiários por 
motivos ilegítimos, sendo que, no caso, trata-se sobretudo de fazer 
acrescer à sanção disciplinar uma outra, a não atribuição de uma 
pensão de invalidez, quando o Código do Trabalho sujeita as sanções 
disciplinares aos princípios da tipicidade e da proporcionalidade.

Parecer n.º 213/07/DSF/DSP, de 21 de Dezembro de 2007

Fundo de pensões 
fechado constituído 
para financiar um plano 
de pensões de empresa 
gestora de participações 
sociais que apenas tem 
um colaborador, sendo 
o plano de pensões 
(contributivo) financiado 
exclusivamente pelos 
participantes, sem 
contribuições do 
associado

Para além da não definição dos critérios em função dos quais se 
define o montante das contribuições – situação que não deve ser 
admitida  –, o facto de se tratar de plano de pensões de empresa 
gestora de participações sociais, cujo objecto social implica a não 
necessidade de trabalhadores que justifiquem a existência de um 
plano de pensões profissional (a não ser que se trate de plano aplicável 
aos trabalhadores das sociedades participadas), induz à conclusão 
de que, em rigor, não estamos perante qualquer plano de pensões 
profissional, objecto necessariamente de um fundo de pensões 
fechado ou de uma adesão colectiva a um fundo aberto, mas, e tendo 
ainda em conta que o plano se aplica a apenas um trabalhador e que 
não há quaisquer contribuições da empresa, de um plano de pensões 
de natureza individual, o qual, para ser financiado por um fundo de 
pensões, só poderá sê-lo através de uma adesão individual.
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Parecer n.º 5/08/DSP/DSP, de 23 de Janeiro de 2008

Contrato de seguro 
e representação sem 
poderes

1 – As sociedades por quotas são administradas e representadas por 
um ou mais gerentes, sendo esse ou esses que, actuando em nome 
da sociedade e dentro dos poderes que a lei lhes confere, a vinculam 
perante terceiros, em actos escritos, apondo a sua assinatura com 
indicação dessa qualidade. 

2 – No entanto, uma proposta de seguro em que uma sociedade por 
quotas conste da mesma como tomador, mas que pela gerência desta 
não foi subscrita, antes o tendo sido por uma pessoa sem poderes de 
representação, não é facto impeditivo para o início de produção de 
efeitos do contrato que com aquele documento se pretendeu celebrar, 
desde que esse negócio seja ratificado, nos termos e com os efeitos do 
artigo 268.º do Código Civil.

Parecer n.º 184/07/DSF/DSP, de 23 de Janeiro de 2008

Recusa do associado em 
constituir a comissão de 
acompanhamento

Dispondo a lei que cabe à entidade gestora instar a comissão de 
trabalhadores ou os sindicatos para designarem os representantes 
na comissão (n.º 5 do artigo 53.º do Decreto-Lei 12/2006, de 20 
de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 180/2007, de 9 
de Maio), e que, caso estes não designem, deve haver eleição 
organizada pelo associado ou pela entidade gestora (regra igual nos 
casos em que deve logo haver eleição; cfr n.º 5 do artigo 53.º do 
Decreto- Lei 12/2006), deve a entidade gestora, em caso de recusa 
do associado em promover a eleição, assumir essa responsabilidade, 
informando, desde logo, os participantes e beneficiários, aquando do 
cumprimento do artigo 33.º, n.º 1, da Norma 7/2007-R, de 17 de 
Maio, de que deve existir a comissão, quais as suas funções e quais as 
regras de designação dos seus membros (vide ainda artigo 34.º, n.º 
2, da citada Norma), devendo ainda, no caso de dever haver eleição 
e o associado se recusar em estabelecer essas regras, aplicarem-se à 
eleição as regras supletivas previstas na citada Norma (vg., quorum 
necessário à deliberação), decidindo a entidade gestora sobre o prazo 
para apresentação de candidaturas, a data da realização da eleição 
e o local da mesma (à partida, na sede ou delegação da entidade 
gestora), bem como sistema de voto.

Parecer n.º 234/07/REG/S/DSP, de 23 de Janeiro de 2008

Inibição do direito de 
conduzir

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 192.º do 
Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, o risco de inibição do direito 
de conduzir, em virtude da prática de um ilícito, não é passível de 
ser coberto por um contrato de seguro, por ser contrário à ordem 
pública. 
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Parecer n.º 216/07/REG/S/DSP, de 25 de Janeiro de 2008

Escritório de 
representação de 
resseguradora

A actividade do escritório de representação de resseguradora em 
Portugal pode enquadrar-se no regime de livre prestação de serviços, 
se não estiverem preenchidos todos os critérios, para que o escritório 
de representação seja considerado como direito de estabelecimento. 
Com efeito, uma empresa de resseguros pode, no Estado-membro de 
acolhimento onde actue em livre prestação de serviços, dotar-se de uma 
certa infra-estrutura sem ficar sujeita às regras do estabelecimento. 

A actividade do escritório de representação de uma resseguradora 
poder-se-á enquadrar no âmbito da mediação de resseguros, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, se o escritório 
for uma entidade independente relativamente à resseguradora.

Parecer n.º 6/08/DSF/DSP, de 29 de Janeiro de 2008

Benefício em caso de 
morte, durante o tempo 
de serviço, correspondente 
ao valor actual das 
responsabilidades por 
serviços passados do 
participante no início do 
ano em que ocorreu o 
falecimento, pago em 
capital

1. Pese embora tal não esteja explicitado no Decreto-Lei n.º 12/2006, 
de 20 de Janeiro, a atribuição de benefícios por morte em planos 
financiados por fundos de pensões apenas pode assumir a forma de 
pensões de sobrevivência ou de “subsídios”, devendo estes últimos 
a) ter carácter residual e acessório (o que pressupõe tratar-se de 
montantes não elevados) face aos benefícios previstos no plano de 
pensões e b) ser determinados de acordo com circunstâncias (por ex. 
remunerações) alheias ao financiamento dos benefícios de reforma, 
invalidez ou sobrevivência previstos no plano de pensões;

2. No caso em apreço, o que se estabelece não pode ser qualificado 
como “subsídio”, assumindo antes a forma de pagamento de um 
capital determinado em função das contribuições entregues, em 
substituição do pagamento de uma pensão de sobrevivência calculada 
com base naquelas contribuições, devendo o pagamento desse capital 
obedecer às exigências constantes dos n.º 1, 2 e 3 do artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 12/2006 n.º 12/2006.
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Parecer n.º 175/07/DSF/DSP, de 7 de Fevereiro de 2008

Publicação do valor 
das unidades de 
participação

Devendo o valor das unidades de participação ser divulgado diariamente 
nos locais e meios de comercialização das mesmas (cfr. artigo 23.º, 
n.º 4, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro), deve o mesmo 
ser igualmente publicado diariamente no sítio da entidade gestora 
na internet, considerado este um meio adequado de divulgação para 
efeitos do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 12/2006.



2008

Parecer n.º 81/07/DSF/DSP, de 8 de Fevereiro de 2008

Constituição de uma 
única comissão de 
acompanhamento para 
diferentes fundos de 
pensões financiados 
pelo mesmo associado 
e geridos por entidades 
gestoras diferentes 

1. Em consonância com o disposto no artigo 53.º, n.º 13, do 
Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, o n.º 1 do artigo 36.º da 
Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, exige que haja 
acordo entre os associados e os representantes dos participantes 
e beneficiários para a constituição de uma única comissão de 
acompanhamento no caso de “planos de pensões financiados por 
um ou mais associados, através de fundos de pensões fechados ou 
adesões colectivas a fundos de pensões abertos distintos, desde 
que entre os associados exista um vínculo de natureza empresarial, 
associativo, profissional ou social”, sem referir a necessidade de tais 
fundos pertencerem todos à mesma entidade gestora, o que significa 
que nada na lei impede a constituição de uma única comissão de 
acompanhamento para planos de pensões financiados através 
de fundos geridos por entidades gestoras diferentes, desde que 
pertencentes ao mesmo associado ou a vários unidos por um vínculo 
de natureza empresarial, associativo, profissional ou social;

2. E, na verdade, não vemos como tal poderá brigar com os direitos 
das entidades gestoras, em particular, com o direito à “protecção do 
negócio”, de modo a legitimar as entidades gestoras a invocarem 
sigilo ou conflito de interesses no sentido de negarem a prestação 
da informação que, nos termos dos n.º 9 e 10 do artigo 53.º 
do Decreto-Lei n.º 12/2006, na redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio, deve ser prestada à comissão de 
acompanhamento, havendo apenas que tutelar que os vários contratos 
de gestão e/ou de adesão colectiva estejam em consonância uns com 
os outros e que as várias entidades gestoras se entendam quanto 
aos deveres de instar as entidades a quem cabe a designação dos 
representantes na comissão, bem como quanto aos deveres previstos 
no artigo 33.º da Norma Regulamentar N.º 7/2007-R.

Parecer n.º 140/07/DSF/DSP, de 8 de Fevereiro de 2008
Fundo de pensões 
só com beneficiários: 
obrigatoriedade ou não 
de extinção do fundo

1. Da lei (artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro) não 
decorre a obrigatoriedade de extinção do fundo quando o mesmo 
apenas tenha beneficiários, desde, naturalmente, que cumpridos os 
mínimos de financiamento exigidos para as situações de pensões em 
pagamento, devendo a fixação desses mínimos ser suficientemente 
prudente de modo a não pôr em causa os direitos dos beneficiários ao 
recebimento das pensões devidas nos termos do plano;

2. O facto de a lei não exigir a extinção do fundo de pensões quando 
o mesmo apenas tenha beneficiários não equivale, no entanto, a 
admitir que um fundo possa ab initio ser constituído para financiar 
um plano de pensões só com beneficiários, decorrendo esta última 
proibição do exposto no artigo 12.º, mas também no artigo 8.º, n.º 6, 
ambos do Decreto-Lei n.º 12/2006;

3. Com efeito, uma coisa são os termos em que um determinado 
tipo contratual pode ser celebrado, outra, o cumprimento normal do 
contrato até à sua realização integral, até este esgotar o seu objectivo, 
sendo que, se os planos de pensões financiados por fundos de pensões 
devem sê-lo em regime de capitalização (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
12/2006) – tal impedindo que um fundo possa ab initio ser constituído 
para financiar um plano só com beneficiários –, o cumprimento do plano 
pode determinar que o fundo, a dada altura, tenha apenas beneficiários, 
cujas pensões, em cumprimento do plano, terão sido financiadas em 
regime de capitalização.
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Parecer n.º 18/08/REG/M/DSP, de 11 de Fevereiro de 2008

Fusão com criação 
de nova sociedade 
de mediação

 De acordo com o disposto no artigo 112.º do Código das Sociedades 
Comerciais, no que se refere à transmissão de direitos e obrigações 
por força da fusão, não é feita qualquer distinção entre fusão por 
incorporação e fusão com criação de nova sociedade, pelo que, quer 
num caso quer noutro, serão transmitidos os direitos das sociedades 
que se extinguiram em consequência da fusão, assumindo a nova 
sociedade ou a sociedade incorporante todas as posições jurídicas 
anteriormente detidas pelas sociedades incorporadas ou fundidas. 

Com a fusão extinguem-se as sociedades incorporadas ou fundidas, 
deixando as mesmas de existir. Porém, o seu património, tanto 
activo como passivo, não desaparece, mas muda de titularidade, não 
ocorrendo a dissolução da sociedade, mas sim a sua extinção sem 
dissolução. 

Como tal, não será de aplicar o disposto no artigo 56.º n.º 1, alínea b) 
do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, uma vez que não ocorre 
qualquer dissolução, pelo que não decorre da existência de uma fusão 
o imediato cancelamento do registo. 

Porém, se a nova sociedade passar a ser a detentora dos registos de 
mediadores das duas sociedades extintas pela fusão, verificar-se-á 
uma incompatibilidade, que deverá ser solucionada por uma escolha 
a efectuar pela nova sociedade. Como tal, esta deverá seleccionar 
qual o registo que pretende manter junto do Instituto de Seguros 
de Portugal, operando-se o cancelamento de apenas um dos registos 
e com fundamento nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Decreto-Lei n.º 144/2006. 

Parecer n.º 31/08/REG/M/DSP, de 14 de Fevereiro de 2008
Comprovativo 
de residência de 
mediadores de seguros

Aquando da instrução do pedido de registo como mediador de cidadão 
estrangeiro, de modo a comprovar o requisito de residência em 
Portugal exigido pelo artigo 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos 
comprovativo de residência:

- Cidadão estrangeiro de país terceiro em relação à União Europeia:

i. Título de residência temporária ou permanente, emitido 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;

- Cidadão da União Europeia:

i. Certificado de registo de cidadão da União Europeia, 
emitido pela Câmara Municipal da área da residência;

ii. Cartão de residência permanente, emitido pelo Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras;

- Familiar de Cidadão da União Europeia nacional de país terceiro 
em relação à União Europeia (de acordo com o conceito de familiar 
delimitado no artigo 2.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto):

i. Cartão de residência, emitido pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras;

ii. Cartão de residência permanente, emitido pelo Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras.
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Parecer n.º 19/08/REG/M/DSP, de 18 de Março de 2008

Actividade qualificável 
como mediação de 
seguros

A apresentação ao comprador de automóveis, pelos concessionários, 
de brochuras contendo as condições gerais e as propostas de adesão, 
consubstancia o exercício de uma actividade qualificável como 
mediação de seguros, tal como definida na alínea c) do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho.

Parecer n.º 9/08/DCM/DSP, de 26 de Março de 2008

Seguro de acidentes 
de trabalho para 
trabalhadores por conta 
de outrem: obrigação 
de envio da folha de 
retribuições

1 – O n.º 1 da Condição Especial 01 da Apólice Uniforme do Seguro 
de Acidentes de Trabalho para Trabalhadores por Conta de Outrem 
estabelece o âmbito contratual dos seguros a prémio variável, 
contemplando os trabalhadores da unidade produtiva identificada 
nas condições particulares, de acordo com as folhas de retribuições 
periodicamente enviadas à empresa de seguros. É a folha de retribuições 
e não qualquer outro documento ou declaração que delimita o alcance 
da responsabilidade infortunística transferida. 

2 – A não inserção de um trabalhador nessa folha ou a inclusão tardia do 
mesmo provoca a sua não cobertura, sem que haja qualquer repercussão 
na validade do contrato ou no quantum do prémio. 

3 – Distinta é a situação da recepção tardia pela empresa de seguros da 
folha de retribuições respeitante a todo o pessoal, por incumprimento 
por parte do tomador do seguro da obrigação de envio. Com efeito, 
este facto não afasta os trabalhadores do âmbito contratual, antes 
concede à empresa de seguros a possibilidade de resolver o contrato 
e de cobrar um prémio não estornável equivalente a 30% do prémio 
provisório anual, podendo ainda exigir o complemento do prémio que 
se apurar ser devido em função das retribuições que realmente deviam 
ter sido declaradas (n.º 4 da Condição Especial 01 da Apólice Uniforme 
do Seguro de Acidentes de Trabalho para Trabalhadores por Conta de 
Outrem). 

Parecer n.º 57/08/REG/M/DSP de 8 de Abril de 2008

Responsabilidade 
do mediador de 
seguros e das pessoas 
directamente envolvidas 
na actividade de 
mediação de seguros

O mediador de seguros será civilmente responsável pelos factos 
praticados pela pessoa directamente envolvida na sua actividade de 
mediação, nos termos do artigo 800.º n.º 1 do Código Civil.

No que se refere à responsabilidade contra-ordenacional, o mediador 
pessoa colectiva é responsável pelos actos dos seus colaboradores 
e representantes, quando os factos tenham sido praticados em seu 
nome e no seu interesse e no âmbito dos poderes e funções em que 
hajam sido investidos – artigo 70.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho. As pessoas directamente envolvidas são responsáveis 
quando actuam em representação e no interesse do mediador ainda 
que não sejam dotadas da qualidade de mediador.

As pessoas directamente envolvidas são responsáveis pelos actos 
praticados em representação do mediador pessoa singular, que 
consubstanciem contra-ordenações  – artigo 70.º n.º 7 do Decreto-Lei 
n.º 144/2006.
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Parecer n.º 69/08/REG/M/DSP, de 14 de Abril de 2008

Extensão da actividade 
do mediador de seguros 
ligado

Tendo o mediador de seguros ligado sido registado inicialmente 
ao abrigo do regime transitório, previsto no artigo 107.º n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho e artigo  46.º da Norma 
n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, será esse o regime aplicável ao 
alargamento da actividade a novo ramo.

A Seguradora que pretende proceder à extensão da actividade do 
mediador de seguros ligado para o ramo Não Vida, nos termos do 
artigo 46.º n.º 4 da Norma n.º 17/2006-R, é a responsável por aferir 
quais os trabalhadores que comprovadamente estavam envolvidos na 
actividade de mediação de seguros.

Procedendo-se à extensão da actividade ao abrigo do regime transitório 
– caso à data da entrada em vigor do novo regime legal as pessoas 
directamente envolvidas na actividade de mediação fossem dotadas 
de experiência profissional enquanto trabalhadoras de entidade 
autorizada a comercializar contratos de seguro (no que se refere às 
pessoas directamente envolvidas) ou incluíssem entre as matérias 
sujeitas ao seu pelouro a actividade de comercialização de seguros (no 
que se refere aos membros do órgão de administração responsáveis 
pela actividade de mediação) e já desempenhassem efectivamente 
funções no âmbito dos ramos Não Vida (no que refere a ambos os 
casos) – considera-se que o requisito de qualificação adequada está 
devidamente preenchido, sem outras exigências formativas.
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Droit des Assurances de Personnes:
Aspects Civils, Techniques et Sociaux
Jean-Marc Binon
Bruxelles
De Boeck & Larcier
2007
Desc. Fís.: 505 p.
ISBN 978-2-8044-2457-2

As Taxas de Regulação Económica em Portugal
Sérgio Vasques (Coordenação)
Coimbra
Edições Almedina
2008
Desc. Fís.: 482 p.
ISBN 978-972-40-3457-7

Especialista do direito de seguros, Jean-Marc Binon é professor de Direito 
europeu, de Direito da regulação dos seguros e de direito dos seguros de 
pessoas na Universidade Católica de Lovaina. É autor de numerosos artigos 
e publicou, em 1996, L’assurance groupe en Belgique, em colaboração 
com Marie-Anne Crijns.

Marcel Fontaine, o mais reconhecido dos especialistas belgas em matéria 
de direito dos seguros, autor do Précis de droit des assurances, prefacia 
a obra. No prefácio, Fontaine escreve: “O envelhecimento da população 
e a crise dos sistemas de segurança social colocaram o seguro de vida 
no centro da problemática das pensões, o seguro de grupo e o seguro 
de vida individual assumindo respectivamente os papéis de “segundo” 
e “terceiro pilares”. Nas empresas, os seguros colectivos participam na 
política do pessoal. O seguro de vida conserva o seu papel de garantia de 
crédito, particularmente em relação às aquisições imobiliárias.” E, mais 
adiante, referindo-se especificamente à dimensão da obra em análise, 
afirma ainda: “(...) um soberbo instrumento de trabalho e de estudo que 
o autor põe à disposição de técnicos e de investigadores”.

A obra abre com uma longa introdução e aparece estruturada em quatro 
partes, cada uma subdividida em títulos, capítulos e secções:

Partie 1:  Régime juridique général des assurances de personnes
Partie 2: L’assurance vie individuelle
Partie 3: L’assurance groupe
Partie 4: Les assurances maladie et accident

Como auxiliares de pesquisa e leitura é apresentada uma extensa 
bibliografia e um bem elaborado índice remissivo.

Obra colectiva coordenada por Sérgio Vasques, Professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, e editada pela Almedina, As taxas 
de regulação económica em Portugal debruça-se sobre onze sectores 
económicos distintos e inventaria e analisa as taxas de regulação cobradas 
pelos respectivos institutos públicos e autoridades reguladoras.

Um dos temas tratados neste trabalho colectivo diz respeito à regulação 
económica no sector dos seguros, contando, neste capítulo, com a 
colaboração de Rogério M. Fernandes Ferreira, actual Presidente da 
Associação Fiscal Portuguesa, e João R. B. Parreira Mesquita, membro da 
mesma Associação.

Em nota prévia ao trabalho colectivo lê-se: “(...) os textos que aqui se 
recolhem assentam em larga medida numa estrutura comum, com os 
desvios sempre ditados pelo particularismo de uma ou outra figura, 
procurando fixar com rigor o enquadramento institucional de cada 
sector, as normas aplicáveis do direito comunitário e nacional, os 
elementos constitutivos destas taxas de regulação e dar conta também da 
jurisprudência produzida sobre as mesmas. Com isto, pretende-se facultar 
a estudantes e profissionais do direito uma panorâmica sobre estas figuras 
tributárias, avançar argumentos para a análise e comparação crítica e 
fornecer também pistas para a sua melhor concepção legislativa”.

O trabalho, sistematizado, apresenta, por ordem alfabética, as várias 
análises sectoriais, antecedidas pela apresentação dos autores e uma 
introdução a cargo do coordenador do trabalho, Sérgio Vasques.



Principles of Risk Management and Insurance
George E. Redja
10ª Edição
Boston
Pearson International Edition
2008
Desc. Fís.: 748 p.
ISBN 978-321-46857-4

El Seguro de Caución:
Una Aproximación Práctica
Carlos Hoyos Elizalde
Madrid
Editorial Mapfre
2008
Desc. Fís.: XVIII, 353 p.
ISBN 978-84-9844-041-6

Este manual, já na 10ª edição, foi desenhado como texto de referência 
para os que iniciam uma formação académica específica em seguros e em 
gestão do risco.

Trata-se, sem dúvida, de um trabalho exaustivo e actualizado com um 
tratamento pormenorizado dos grandes temas do seguro e da gestão do 
risco. Inclui a discussão de conceitos básicos relativos ao risco e ao seguro, 
temas introdutórios à gestão do risco, operações técnicas e financeiras 
dos seguradores, princípios legais, seguros de vida e de saúde, seguros 
de danos e de responsabilidade, “employee benefit plans” e seguros 
sociais. Simultaneamente coloca grande ênfase na relação seguradoras/
consumidores de seguros.

O manual encontra-se estruturado em seis partes, subdivididas em vinte e 
sete capítulos cada um deles com resumos finais, termos e conceitos-chave, 
questionários e exercícios, recursos na Internet, referências bibliográficas 
e notas. 

A organização temática das partes é a seguinte:

Part one: Basic concepts in risk management and insurance
Part two: The private insurance industry
Part three: Legal principles in risk and insurance
Part four: Life and health risks
Part five: Personal property and liability risks
Part six: Commercial property and liability risks

Quatro apêndices (exemplares de apólices), um glossário e um índice de 
matérias encerram o manual.

O autor, George E. Redja, foi presidente da American Risk and Insurance 
Association, é professor e investigador na área do seguro privado e do 
seguro social, além de coordenador editorial de várias revistas, entre elas 
The Journal of Risk and Insurance.

El Seguro de Caución: una aproximación práctica, da autoria de Carlos 
Hoyos,  publicado pela Fundação Mapfre, aanalisa o seguro de caução de 
um ponto de vista pragmático. Torna-se, desse modo, um instrumento de 
grande utilidade para todos os que se dedicam a esta actividade. Segundo 
refere o autor, na introdução, esta obra “(...) tiene en su mayor parte un 
enfoque eminentemente práctico, y está dirigido no tanto a estudiosos del 
seguro desde un punto de vista jurídico, sino a potenciales empleados de 
compañías de seguros e caución.”

O livro, que se encontra dividido em dezassete capítulos, foi realizado 
com a colaboração de vários autores. Permite conhecer quando é 
necessário um seguro de caução; as garantias emitidas e a sua utilidade; 
a sua comercialização; os potenciais clientes e como captá-los; como se 
analisam e subscrevem os riscos; a análise do balanço; o “fronting”; o 
sinistro e a sua gestão; as provisões, etc.

Filomeno Mira, vice-presidente da Fundación Mapfre, refere, no prólogo, 
que este livro ”(...) refleja en suma los conocimientos y experiencia 
adquiridos por Carlos Hoyos a lo largo de su dilatada vida profesional 
desde un punto de vista práctico y los relaciona con los de otros autores, 
de forma complementaria y permite, de alguna manera, cerrar un hueco 
importante – el de la «praxis» - en la bibliografía existente sobre este 
seguro en lengua española.”
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A Qualidade de Serviço dos Seguros:
Do Modelo Tradicional ao Ambiente Digital
Miguel Silveira
Estoril
Principia
2008
Desc. Fís.: 167 p.
ISBN 978-989-3131-11-9

A publicação aqui presente, da autoria de Miguel Silveira, é adaptada 
da sua Dissertação de Mestrado em Gestão de Operações – Seguros 
em Ambiente Digital – Cadeia de Fornecimento e Qualidade de Serviço, 
concluída em 2005, na Universidade de Aveiro.

Segundo refere o autor na introdução, este estudo “(...) tem como 
objectivo analisar o impacto da utilização das tecnologias de informação e 
comunicação, em particular da Internet, na redefinição da cadeia de valor 
e na cadeia de operações nos negócios de seguros.”

O livro encontra-se estruturado em seis capítulos: 

- Introdução
- O serviço
- A qualidade de serviço
- O serviço das seguradoras e a sua evolução para o e-service
- A qualidade de serviço nas seguradoras em ambiente digital
- Conclusões

Nesta obara, o autor começa por abordar a questão dos serviços, o 
conceito, as características, os processos e operações. De seguida, ocupa-
se do tema da qualidade do serviço, da diferença entre qualidade de 
serviço e satisfação do cliente, dos custos, da medição e seus modelos. 
O quarto capítulo é dedicado ao estudo da evolução, quota de mercado, 
canais de distribuição e as tecnologias de informação no sector segurador. 
Apresentando, também, o modelo de negócio dos seguros e a sua 
dinâmica com recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, 
com vista a uma maior integração na cadeia “e-supply chain”. Por fim, 
é apresentado o estudo do questionário dirigido à rede de mediadores 
associados da APROSE (Associação Portuguesa de Produtores Profissionais 
de Seguros), que procurou medir os níveis de qualidade dos serviços que 
as seguradoras prestam junto da rede de mediação, em ambiente digital.

Segundo palavras de António Bagão Félix, no prefácio da obra, o autor 
“(...) exprime com método, clareza e criatividade um tema do presente e 
do futuro numa actividade (a seguradora) onde a noção de qualidade, o 
primado da centralidade das pessoas, a natureza do serviço, a convivência 
nem sempre fácil de canais de distribuição clássicos e virtuais e ainda 
elevada vulnerabilidade do cliente face às tecnicalidades do negócio são 
traços por que passa a sua história e, sobretudo, o seu futuro.” Acrescenta 
ainda que o livro “ (...) é um excelente contributo para a aprendizagem 
da mudança que se impõe em nome dos desafios da competitividade e da 
qualidade dos serviços”.









Av. de Berna • 19
1050-037 Lisboa
Portugal

Telefone: 21 790 31 00
Telefax: 21 793 85 68
Endereço electrónico: isp@isp.pt
www.isp.pt

Preço: 10,00 Euros (Inclui IVA)


	Capa
	SUMÁRIO
	EDITORIAL
	ARTIGOS E DOCUMENTOS DE TRABALHO
	NOVO REGIME JURÍDICODO CONTRATO DE SEGURO
	BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃODO NOVO REGIME JURÍDICO DAMEDIAÇÃO DE SEGUROS
	A COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADEE AS SUAS AGÊNCIAS NO BRASIL

	ACTUALIDADES
	INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
	Actividade Seguradora
	Mediação
	Fundos de Pensões

	LEGISLAÇÃO
	DIPLOMAS RELATIVOS À ACTIVIDADESEGURADORA
	NORMAS REGULAMENTARES DO ISP
	PARECERES

	BIBLIOGRAFIA

