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O desenvolvimento do projeto Solvência II tem exigido do Instituto de
Seguros de Portugal (ISP) uma constante atenção com a gradual e progressiva
preparação dos operadores para as exigências do novo regime, tendo esta
autoridade de supervisão procurado assegurar um envolvimento, tão grande
quanto possível, do mercado segurador nacional nos estudos de impacto
quantitativo (QIS).
Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver neste âmbito, o
Dr. Carlos Guiné avalia nesta edição da Revista Fórum os resultados do exercício
QIS5 relativamente ao mercado nacional, num artigo em que é efetuada a
análise comparativa da informação reportada pelos diversos operadores.
Merece destaque a forte adesão do mercado a este exercício, com os ramos
Não Vida a atingir os 100% e o ramo Vida situando-se em números também
próximos dessa percentagem.
Num artigo em que analisa as perspetivas presentes e futuras do regime jurídico
da discriminação aplicável aos seguros, o Dr. Francisco Luís Alves traz-nos o
seu contributo para uma matéria da maior sensibilidade, cujas implicações não
se resumem unicamente à análise de risco por parte das seguradoras, para se
manifestarem igualmente ao nível dos direitos dos cidadãos, no que se refere
ao seu acesso a determinados bens essenciais.
A atuação do Instituto de Seguros de Portugal na definição de padrões de
conduta a observar pelos operadores do mercado português, bem como
no que se refere à gestão direta de reclamações e pedidos de informação
submetidos por particulares e organismos oficiais constitui o tema central de
um trabalho desenvolvido pelos Drs. Rui Fidalgo e Francisco Alves.
[continua]

É igualmente disponibilizada aos leitores da Fórum a apresentação da iniciativa
promovida pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares
de Reforma (EIOPA), que colocou em consulta pública, em 9 de novembro
de 2011, a Proposta de Orientações sobre Tratamento de Reclamações por
Empresas de Seguros (EIOPA-CP-11/010a) e o Projeto de Relatório sobre Boas
Práticas das Empresas de Seguros no Tratamento de Reclamações (EIOPA-CP11/010b).
Dando continuidade e complementaridade a estas mesmas matérias, o
Dr. Rui Fidalgo faz uma análise quantitativa e qualitativa das reclamações
apresentadas por clientes de seguradoras junto do Instituto de Seguros de
Portugal, durante o ano 2010.
Compreender as razões que levam um cliente a reclamar pode proporcionar
às empresas um maior conhecimento do seu negócio, tanto ao nível dos
processos como dos produtos, contribuindo ao mesmo tempo para construir
uma relação mais duradoura e de maior proximidade com os seus clientes.
Neste contexto, a atividade regulatória e de supervisão do ISP no sentido de
um reforço da proteção dos consumidores e de uma maior confiança dos
mesmos no setor segurador e dos fundos de pensões adquire, naturalmente,
grande atualidade.
Esperamos que os conteúdos apresentados nesta edição da revista Fórum
correspondam ao interesse dos nossos leitores.

Artigos e documentos
de trabalho

Sala das Mangas. Painel de Azulejos  Palácio Nacional de Queluz
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SOLVÊNCIA II – RESULTADOS DO EXERCÍCIO QIS5
CARLOS GUINÉ 1

1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência do ISP

1. OS ESTUDOS DE IMPACTO QUANTITATIVO (QIS)
No contexto do desenvolvimento do projeto Solvência II, os estudos de impacto
quantitativo (QIS1) assumem um papel de grande importância, na medida
em que permitem testar os efeitos expetáveis das especificações propostas
em cada momento sobre o mercado segurador europeu, contribuindo
decisivamente para o aperfeiçoamento do novo regime. O QIS5, em particular,
constituiu uma importante fonte de informação para a finalização das medidas
de implementação de Nível 2 que irão colocar em prática os princípios
estabelecidos pela Diretiva de Nível 1 (Diretiva 2009/138/CE, de 25 de novembro,
do Parlamento Europeu e do Conselho).
Atento à relevância do Solvência II para o mercado segurador nacional, o
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) procurou desde cedo assegurar um
envolvimento tão abrangente quanto possível do mercado, em particular no
que se refere aos exercícios QIS, no contexto de uma estratégia de preparação
gradual dos operadores para o grau de exigência introduzido pelo novo regime.

Importa ainda salientar que, à semelhança de QIS anteriores, também neste
caso o exercício foi desenvolvido numa lógica de melhor esforço por parte dos
operadores participantes, e sujeito a fortes restrições temporais (o exercício
decorreu entre agosto e novembro de 2010, com referência à data de 31 de
dezembro de 2009). O ISP, em colaboração com a Associação Portuguesa
de Seguradores (APS), desenvolveu um conjunto de iniciativas ao longo do
período de realização do exercício, procurando dar suporte à participação das
entidades envolvidas. Apesar dessas iniciativas, dado o contexto anteriormente
descrito, a utilização de simplificações, a ausência de clareza das especificações
em algumas áreas (particularmente nos aspetos inovadores face aos QIS
antecedentes), bem como a falta de tempo e/ou recursos para a realização
de determinados elementos solicitados terão contribuído para uma certa falta
de comparabilidade nos resultados obtidos, o que afeta, por vezes de forma
material, as conclusões que deles se retiraram.

2. RESULTADOS AGREGADOS
Neste capítulo, pretendem abordar-se sucintamente os principais resultados
do exercício QIS5, relativamente ao mercado nacional. A análise efetuada
assenta, sobretudo, na comparação dos elementos reportados pelos diversos
operadores, através do estudo das respetivas distribuições. Atendendo às
condicionantes que envolvem a realização dos exercícios QIS, conforme já se
referiu no capítulo anterior, assim como o reflexo que as especificidades de
cada operador têm sobre os resultados obtidos, aconselha-se prudência e
1

Da terminologia anglo-saxónica, Quantitative Impact Studies
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De acordo com a mais recente calendarização conhecida para implementação
do Solvência II, o QIS5 deverá ter sido o derradeiro exercício com um cariz
europeu, antes da entrada em vigor do novo regime. Ainda assim, é previsível
que alguns países desenvolvam novos exercícios por forma a avaliarem o
impacto das alterações posteriormente introduzidas. De facto, os resultados
obtidos no QIS5, em conjugação com os rápidos desenvolvimentos que têm
vindo a afetar os mercados financeiros, no contexto da crise internacional que
se atravessa, deram origem à introdução de alterações relevantes nas propostas
das medidas de implementação de Nível 2, que deverão ser tornadas públicas
pela Comissão Europeia a curto prazo, face às especificações testadas no QIS5.

uma análise mais detalhada dos seus dados individuais, antes da realização
de qualquer extrapolação das conclusões aqui apresentadas para casos
concretos. Num regime sensível aos riscos efetivamente incorridos pelas
empresas, como é o caso do Solvência II, a divergência de um operador face às
médias ponderadas do mercado poderá ser aceitável e justificável, em face das
suas características individuais. Acresce o facto de que, nos resultados finais,
poderão persistir erros de cálculo ou de reporte cuja identificação e eliminação
não foi possível, podendo, eventualmente, introduzir elementos atípicos nas
distribuições analisadas (em particular, nos extremos das mesmas).

2.1. Nível de participação
Depois das excelentes taxas de participação verificadas em exercícios anteriores,
no QIS5 o mercado segurador português aderiu de forma maciça, tendo a
taxa de participação atingido os 100% no que se refere aos ramos Não Vida e
Acidentes e Doença2, e ficando muito próxima desse valor no que concerne ao
ramo Vida.
No exercício QIS4 bis, o nível de participação situou-se num patamar inferior,
embora ainda bastante satisfatório, o que é justificado pelas características
específicas dessa iniciativa (âmbito nacional, sem a correspondente realização
europeia, o que pode ter influenciado a decisão de participação no caso
particular dos operadores integrados em grupos internacionais), assim como
pelo contexto macroeconómico, fortemente desfavorável, existente durante
o período em que o mesmo teve lugar (o ano 2009 ficou marcado pela
materialização do impacto da crise financeira sobre a economia real, resultando
em taxas de crescimento do produto negativas na generalidade dos países
desenvolvidos).
Desta forma, participaram no QIS5 43 operadores, a quase totalidade das
entidades sujeitas à supervisão do ISP. Em termos de quotas de mercado,
medidas com base na produção de seguro direto dos operadores
supervisionados pelo ISP, constatou-se uma cobertura integral (100%) dos
ramos Não Vida e Acidentes e Doença, tendo essa percentagem sido de 98,7%
relativamente ao ramo Vida.
Figura 1 – Quota de mercado dos participantes no QIS4, QIS4 bis e QIS5
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2 No contexto dos estudos de impacto quantitativo os ramos de Acidentes e Doença são tratados
separadamente dos restantes ramos Não Vida.

2.2. Estrutura patrimonial
Um dos princípios basilares do regime Solvência II é a avaliação dos ativos e
passivos a valores que refletem a realidade dos mercados, dando origem a um
balanço económico e consistente.
Ao nível do Ativo, o conceito de base a utilizar é o do justo valor, que tem por
base os princípios estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade.
Em algumas situações (por exemplo, no tratamento do goodwill) foram
introduzidos desvios a este princípio, atendendo ao facto de que o objetivo
subjacente é a análise da solvência dos operadores e o valor económico desses
ativos não é considerado adequado para esse efeito. Nos casos em que os
valores de mercado não se encontrem disponíveis, impõe-se aos operadores o
recurso a outras metodologias de avaliação (mark-to-model), de modo a obter
o valor económico desses elementos patrimoniais.

O primeiro caso respeita aos passivos em que é possível encontrar um conjunto
de instrumentos financeiros transacionados em mercados (líquidos, profundos
e transparentes) cujos cash-flows replicam com exatidão, em todos os cenários
futuros possíveis, os montantes a pagar para honrar esses compromissos,
assumindo-se o valor dessa carteira de ativos como representativo do valor das
respetivas responsabilidades. Note-se que esta correspondência é efetuada
meramente para efeitos de avaliação, não sendo exigível às empresas de
seguros que, efetivamente, invistam na carteira identificada (embora, na
prática, tal possa ser tido como aconselhável, do ponto de vista da gestão de
riscos da empresa).
Em termos práticos, não existem muitos casos em que a avaliação das
responsabilidades como um todo possa ser feita, já que não é possível
encontrar nos mercados financeiros ativos com as características desejadas
que repliquem, por exemplo, os cash-flows que incorporam riscos específicos
de seguros. Nas situações em que tal é aplicável (geralmente, produtos
unit-linked), o valor das responsabilidades resultante do portfolio de ativos
detidos deve ser complementado com a avaliação, numa lógica de melhor
estimativa adicionada da margem de risco, das componentes relativas às
despesas suportadas e encargos cobrados no futuro, de modo a espelhar a
globalidade das responsabilidades inerentes a esses contratos.
Na larga maioria dos casos, a abordagem anteriormente descrita não se afigura
como adequada, pelo que o valor das provisões técnicas obter-se-á a partir
do cálculo explícito de dois elementos: a melhor estimativa, que deve refletir,
grosso modo, o valor atual esperado das responsabilidades, e a margem de
risco, componente que visa tornar claro o custo do risco tal como percecionado
pelo mercado, e que é calculado segundo a metodologia cost-of-capital,
assegurando consistência e comparabilidade entre empresas e mercados.
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Em relação aos elementos que compõem o Passivo, pretende-se que os
operadores apliquem princípios de avaliação idênticos aos referidos para o
Ativo, o que, no entanto, apresenta dificuldades práticas evidentes no caso
das provisões técnicas. Neste caso, o objetivo é a determinação do valor pelo
qual as responsabilidades poderiam ser transferidas para outra entidade. À
semelhança de exercícios anteriores, na estimação das provisões técnicas os
participantes dispunham de duas metodologias: cálculo como um todo ou
avaliação explícita da melhor estimativa e da margem de risco.

Em termos globais, constata-se que as bases de avaliação aplicadas aos ativos
no contexto do exercício não diferiam, de modo significativo, das que eram
efetivamente utilizadas pelas empresas à data em sede contabilística, razão
pela qual não se observam variações relevantes ao nível do montante do
Ativo total (-0,5%, em valor absoluto, considerando todos os participantes).
No entanto, nos elementos individuais que compõem este agregado é
possível, em certas situações, observar alguma variabilidade, que se ficou a
dever sobretudo à reclassificação de elementos patrimoniais, em resultado da
aplicação do princípio do look through aos fundos de investimento, ou seja, da
decomposição destes nos ativos individuais que os constituem.
Já no que se refere ao Capital Próprio e Passivo, verifica-se um aumento do
peso do primeiro (+1,2%) na estrutura de financiamento dos operadores, para
o mercado como um todo. Tal decorre das variações, em sentidos opostos,
dos dois agregados (crescimento de 16,7% no caso do primeiro, que compara
com uma redução de 1,8% para o segundo, ambos analisados em valor
absoluto, para a totalidade dos participantes). O principal elemento subjacente
a esta alteração é o conjunto de mudanças introduzidas nas metodologias de
avaliação das provisões técnicas, com destaque para a eliminação do grau de
prudência embebido no cálculo e a utilização generalizada do desconto das
responsabilidades.
Deste modo, constata-se que as provisões técnicas no balanço Solvência II
(soma da melhor estimativa e margem de risco, ou provisão técnica calculada
como um todo) apresentam um montante global inferior em 1,3% face ao
valor reportado relativo ao regime Solvência I. Destaca-se, a este respeito,
o facto de a amplitude de redução das provisões técnicas e do consequente
incremento dos Capitais Próprios serem significativamente menores do que os
constatados nos exercícios anteriores (QIS4 e QIS4 bis). Tal deveu-se sobretudo
à introdução de alterações na metodologia de cálculo da melhor estimativa,
com um impacto material nos resultados finais, e que serão discutidas com
maior detalhe na secção dedicada à temática das provisões técnicas.
Figura 2 – Evolução da estrutura patrimonial: Solvência I vs. QIS5
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2.3. Provisões técnicas
Conforme já se referiu, as provisões técnicas registaram no balanço Solvência
II um decréscimo global de 1,3% (cerca de 631 milhões de euros), quando
comparadas com os valores calculados nas bases atuais (Solvência I). Esta
evolução era expectável, atendendo às diferenças nas abordagens de cálculo
utilizadas nos dois regimes já mencionadas (em particular, a remoção da

prudência embebida no cálculo e a introdução generalizada do efeito de
desconto). De facto, um dos resultados práticos da implementação do regime
Solvência II deverá ser a determinação das provisões técnicas dos operadores
de forma a traduzir a melhor estimativa (valor esperado) das responsabilidades
em que a empresa irá incorrer no futuro, sendo os riscos reconhecidos de forma
explícita nos requisitos de capital.
A maior divergência que se constatou entre o exercício QIS5 e os exercícios
anteriores, nesta área, foi a expressiva diminuição da amplitude de variação das
provisões técnicas, na comparação entre os regimes Solvência I e Solvência II
(a título de exemplo, refira-se que no exercício QIS4 bis a redução do valor das
provisões técnicas foi de 3,9%, o que se refletiu num incremento superior a 50%
dos Capitais Próprios disponíveis). Esta situação ficou a dever-se, sobretudo, às
modificações introduzidas no QIS5 ao nível dos boundaries dos contratos de
seguros considerados na projeção dos cash-flows das responsabilidades.

Em sentido oposto, e atendendo ao contexto de crise que se verificava à data
de realização do exercício, registou-se no QIS5 a introdução de um elemento
contracíclico na avaliação das provisões técnicas, através da adição de um
prémio de iliquidez de 53 basis points à estrutura temporal de taxas de juro
sem risco utilizadas. A incorporação deste prémio foi efetuada com base num
conjunto de critérios apoiados no grau de previsibilidade das responsabilidades,
tendo sido definidas um conjunto de percentagens preestabelecidas: 50%, 75%
e 100%. Considerando o nível reduzido das taxas de juro à data de realização
do QIS5, a inclusão deste prémio deverá ter resultado num incremento não
negligenciável do efeito de desconto sobre as responsabilidades.
À semelhança dos exercícios anteriores, as áreas mais complexas no
âmbito do cálculo das provisões técnicas continuaram a ser a avaliação das
responsabilidades decorrentes dos mecanismos de participação nos resultados,
assim como o custo estimado das opções e garantias embebidas nos contratos.
A necessidade de utilização de metodologias de cálculo sofisticadas, em virtude
da complexidade inerente a estes mecanismos, constituiu a razão pela qual esta
se mantém como uma das áreas a requerer algum esforço de desenvolvimento
por parte de muitos operadores.
O efeito agregado das alterações anteriormente identificadas foi um movimento
generalizado de diminuição das provisões técnicas, em termos médios, embora
se constate uma variabilidade significativa entre as diversas linhas de negócio
e, dentro destas, entre os vários operadores. Esta heterogeneidade é justificada
pelo impacto distinto sobre cada portfolio específico e, em menor escala, pelas
divergências de interpretação e de cálculo assumidas por cada operador, em
consonância com a lógica de best effort que caraterizou o exercício.
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Efetivamente, o âmbito destas projeções passou a ser bastante mais limitado
no QIS5, face aos exercícios anteriores, podendo apenas considerar-se os
prémios futuros até à data em que formalmente a empresa de seguros
tenha a capacidade para proceder a uma alteração unilateral de prémios ou
benefícios, rejeitar os prémios ou cancelar o contrato. Esta mudança teve um
impacto muito significativo, em particular no cálculo das responsabilidades do
ramo Vida, já que nos exercícios QIS anteriores era permitida a projeção de
prémios futuros dos contratos em vigor, em consonância com uma perspetiva
económica de continuidade, o que de um modo global deu origem a fortes
reduções do montante das responsabilidades e, em situações específicas
(projeções de áreas de negócio com rácios combinados relativamente baixos
por horizontes temporais alargados), resultou em provisões técnicas com
valores negativos.

Constataram-se taxas médias de redução mais acentuadas nos ramos Não
Vida, face ao ramo Vida, o que pode ser explicado pela incorporação de um
maior grau de prudência nas estimativas, no cálculo atual, e pela introdução do
desconto, o que não é admissível em Solvência I. Já no ramo Vida, constata-se
uma tendência, em termos médios, para a manutenção dos montantes das
provisões técnicas em níveis idênticos aos atuais, em resultado do recurso a
pressupostos de cálculo semelhantes. O baixo nível de taxas de juro, à data
a que se reporta o exercício, terá também contribuído para este efeito, dado
que em muitos casos estas situaram-se abaixo das taxas técnicas utilizadas no
cálculo atual.
Figura 3 – Distribuição do valor das provisões técnicas brutas de resseguro: QIS5 vs.
Solvência I
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Uma área em que foram introduzidas inovações significativas com o exercício
QIS5, e que se reveste de particular importância para o mercado nacional, foi o
tratamento da modalidade de Acidentes de Trabalho. No QIS5, foi incorporado
o requisito de segmentação explícita, em balanço, das componentes
Vida (Assistência Vitalícia e Pensões) e Não Vida (Sinistros Gerais) das
responsabilidades, o que criou diversos problemas ao nível da interpretação
das especificações e da sua aplicação em termos práticos, tendo-se constatado
alguma falta de harmonização nas abordagens utilizadas pelas empresas
participantes que exploram este segmento em Portugal.
A correta realização da segmentação exigida reveste-se de uma elevada
importância para a obtenção de resultados que efetivamente reflitam a
realidade das empresas, atendendo ao peso destas responsabilidades no
mercado nacional. As classificadas como Vida e Não Vida, para além de serem
mensuradas com base em metodologias distintas, encontram-se expostas a
riscos totalmente distintos, pelo que a desadequação na alocação aos módulos
de risco poderá originar uma sub ou sobrestimação acentuada dos requisitos
de capital da empresa.
O QIS5 permitiu concluir, para as empresas que exploram a modalidade, que
a componente Vida constitui a parte mais relevante das responsabilidades de
Acidentes de Trabalho. Este facto está em linha com o esperado, uma vez que o
longo prazo que carateriza este tipo de responsabilidades e as metodologias de
avaliação utilizadas conduzem a volumes de provisões técnicas significativos,
face aos compromissos da componente Não Vida.
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Figura 4 – Peso das provisões técnicas brutas de resseguro das anuidades nas
provisões técnicas brutas de resseguro totais de Acidentes de Trabalho
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2.4. Requisitos de capital

De um modo geral, assistiu-se a um incremento da complexidade de cálculo
da fórmula-padrão, podendo a este respeito destacar-se os módulos de riscos
catastróficos Não Vida e Doença (calculado numa lógica similar a Não Vida), nos
quais foi exigida às empresas a aplicação de um conjunto alargado de cenários
de catástrofe definidos em função do seu perfil de risco específico.
Em termos gerais, o SCR tem por objetivo a determinação do Value-at-Risk
dos fundos próprios de uma empresa de seguros, com um grau de confiança
de 99,5% e com o horizonte temporal de 1 ano. Para o atingir, procedeu-se à
calibragem de cada módulo individual com base nesta medida, sendo estes
posteriormente agregados com base em matrizes de correlação linear que
pretendem capturar as potenciais dependências entre riscos, em particular na
cauda das respetivas distribuições e em condições de stress.
Para além do SCR, às entidades foi ainda solicitado o cálculo do requisito de
capital mínimo (MCR3), com base numa fórmula relativamente simplificada,
cujo resultado é, numa segunda fase, corrigido de forma a assegurar que o
MCR se situa sempre no intervalo compreendido entre 25% e 45% do SCR.
A definição destes dois requisitos constitui um elemento fundamental para
a aplicação da chamada supervisory ladder of intervention, ou seja, o que se
pretende é a definição de um nível crescente de intervenção regulatória, a partir
do momento em que se regista um incumprimento do SCR e à medida que
os fundos próprios disponíveis se aproximam do nível mínimo definido pelo
MCR. Este último requisito constitui o menor valor admissível pelas autoridades
de supervisão, traduzindo uma barreira a partir da qual se considera que a
3
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No QIS5, foi inserido um conjunto muito significativo de alterações na fórmula
padrão de cálculo do SCR, resultando quer na introdução de novos módulos e
submódulos de risco, quer na utilização de novas calibragens e parametrizações
para alguns dos já existentes. Em particular, e em linha com os aspetos focados
na secção anterior relativamente ao tratamento da modalidade de Acidentes
de Trabalho, refira-se a profunda reestruturação do risco específico de seguros
Doença, que passou a contar com três componentes distintas (Vida, Não
Vida e catastrófica), de modo a promover um alinhamento explícito entre o
reconhecimento dos riscos e a segmentação das responsabilidades aquando
do cálculo das provisões técnicas.

defesa dos interesses dos tomadores de seguros e beneficiários se encontra
em sério risco, pelo que se os níveis de capital não forem repostos de imediato
serão adotadas medidas mais severas que poderão culminar na revogação da
autorização para exploração da atividade.
Figura 5 – Estrutura modular do SCR testada no QIS5
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Sendo uma das premissas do regime Solvência II, conforme já se referiu
anteriormente, o reconhecimento explícito de todos os riscos quantificáveis
a que a empresa se encontra exposta nos requisitos de capital (mais
concretamente, no SCR), é expectável que, para o mercado como um todo, se
constate o incremento deste requisito, face à margem de solvência exigida no
regime Solvência I.
Efetivamente, no QIS5 constatou-se um aumento material do SCR face à atual
margem de solvência exigida, para todos os tipos de empresas considerados,
oscilando entre subidas médias de 38,3%, no caso das empresas que exploram
exclusivamente o ramo Vida, e 104,4%, para os operadores especializados nos
ramos Não Vida.
Figura 6 – Comparação dos requisitos de capital: QIS5 vs. Solvência I
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Relativamente ao peso do SCR sobre as provisões técnicas, constatam-se
diferenças acentuadas nos vários tipos de operadores, condizentes com as
especificidades dos respetivos negócios. No caso das empresas que se dedicam
exclusivamente ao ramo Vida, o caráter de longo prazo das responsabilidades
dá origem a volumes elevados de provisões técnicas que, comparadas com
o requisito de capital (que pretende capturar os riscos com um horizonte
temporal de 1 ano, conforme já se mencionou), acabam por resultar em rácios
inferiores (4,1%). No que concerne aos ramos Não Vida, a maior proximidade
entre o horizonte temporal do SCR e o run-off das responsabilidades traduz-se
em média em rácios significativamente mais elevados (32,1%).
Figura 7 – Peso do SCR nas provisões técnicas brutas de resseguro
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O requisito de capital de solvência resulta da soma de três componentes
distintas:
1. O requisito de capital de base (BSCR4), que resulta da agregação através
de matrizes de correlação linear de um conjunto de módulos de risco,
definidos de modo a capturar a generalidade dos riscos quantificáveis
pelas empresas de seguros;
2. O requisito de capital para o risco operacional, que pretende quantificar
o risco de perdas decorrentes de falhas ou inadequação do sistema de
controlo interno, pessoas ou sistemas, bem como de eventos externos;
3. Os ajustamentos ao requisito de capital, que expressam o efeito
de mitigação de perdas dos impostos diferidos e da participação
nos resultados futura discricionária, constituindo uma componente
negativa ou nula do SCR. Estes ajustamentos poderiam ser calculados
numa lógica modular, similar à do cálculo do próprio SCR, ou com
base num cenário único equivalente. Dadas as dificuldades práticas de
implementação da segunda abordagem, constatou-se que a maioria
das empresas optou pela utilização da primeira.
Analisando a decomposição do requisito de capital entre as componentes
acima identificadas, apura-se que a mesma apresenta um perfil relativamente
estável em todos os tipos de empresas considerados, sendo o BSCR o
elemento predominante em todas elas (com um peso médio a oscilar de
94,8% a 101,0% do SCR). A carga de capital do risco operacional representa,

4

Da terminologia anglo-saxónica, Basic Solvency Capital Requirement

16 | 17
Solvência II – Resultados do exercício QIS5
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50%

em média, pesos entre 10,8% e 15,5%, atingindo uma maior expressão no caso
das empresas que exploram exclusivamente o ramo Vida. É de salientar que
esta componente resulta de uma fórmula de cálculo relativamente simples,
com base nos prémios e provisões técnicas de cada empresa, encontrando-se
limitada a 30% do BSCR. A esta parcela acresce um elemento decorrente das
despesas associadas aos produtos unit-linked. Por último, contribui para o
SCR o valor dos ajustamentos, que pretendem capturar o efeito de mitigação
de perdas, em situações de stress, dos impostos diferidos e da participação
nos resultados futura discricionária (FDB5, que corresponde aos valores não
garantidos para os tomadores à data de avaliação).
Conforme já mencionado, este ajustamento deverá ser negativo ou nulo,
pelo que concorre para a redução do SCR. De modo a facilitar a visualização
dos resultados, em termos gráficos, optou-se por incluir nos mesmos o
valor simétrico do ajustamento real, sendo tal identificado com a referência
“SYM6”. Em termos médios, o efeito de redução dos ajustamentos sobre o
SCR atinge níveis elevados, permitindo praticamente anular a carga de
risco operacional. Em alguns casos, os ajustamentos assumem proporções
muito relevantes (num máximo de 65,4% do SCR), o que, conjugado com
a complexidade inerente ao seu cálculo e a necessidade de garantir uma
abordagem harmonizada entre todos os operadores, tornam imprescindível
que no futuro se dediquem recursos significativos à análise e validação das
metodologias e pressupostos de cálculo utilizados pelos mesmos.
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O valor do BSCR, conforme já se referiu anteriormente, é fruto da agregação
através de matrizes de correlação linear dos módulos e submódulos de risco
que constituem a estrutura do SCR. Deste modo, o valor do requisito aplicável
a cada operador é por regra inferior à mera soma das cargas de capital dos
módulos e submódulos individuais, traduzindo os benefícios de diversificação
que emergem da gestão simultânea de um conjunto alargado de riscos e que
constituem um dos elementos fundamentais para a própria existência do
mercado segurador.

5 Da terminologia anglo-saxónica, Future Discretionary Bonuses
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Figura 8 – Composição do SCR

Atendendo ao facto de o Solvência II ser um regime de solvência sensível
aos riscos efetivamente incorridos pelas empresas de seguros, o BSCR está
construído de modo a refletir esses mesmos riscos, pelo que tenderá a
apresentar um perfil distinto nos vários operadores, em função do seu negócio,
da sua política de investimento ou de subscrição, entre muitos outros fatores.
Esse é, de resto, um dos grandes desafios introduzidos pelo novo regime, face
ao atual Solvência I, para as empresas de seguros.
Num contexto como o acima descrito, afigura-se como fundamental para
a sobrevivência da empresa a aquisição de um profundo conhecimento do
impacto que as decisões da gestão, aos mais diversos níveis, vão ter em matéria
de necessidades de capital, podendo em várias situações identificar-se diversas
alternativas para a obtenção de um dado objetivo, com consequências
materialmente distintas sobre o volume de capital necessário (e.g. investimento
em títulos de idêntica maturidade e risco – rating –, num único emitente ou
assegurando uma elevada dispersão, de modo a manter os requisitos de capital
do risco de concentração em níveis mínimos ou mesmo nulos).

1. Efeitos de diversificação (SYM) – nesta coluna, inclui-se o montante de
redução da carga de capital por via da diversificação entre os módulos
de risco, fruto das matrizes de correlação consideradas (exclui o risco
dos ativos intangíveis, que é somado ao resultado da agregação dos
restantes módulos, ao nível do BSCR). Uma vez mais, tratando-se de
valores negativos estes são mostrados em termos simétricos (SYM), para
facilidade de visualização no gráfico;
2. Impacto da participação nos resultados futura discricionária – esta
coluna pretende evidenciar, nos casos em que é aplicável, o efeito de
redução das cargas de capital pela via da diminuição da participação
nos resultados discricionária a pagar no futuro, num cenário de
materialização dos choques analisados. Em termos práticos, nos
submódulos de risco identificados aquando da apresentação da
estrutura do SCR, é solicitado aos operadores o cálculo dos requisitos de
capital sob dois pressupostos distintos: a manutenção da participação
nos resultados futura discricionária nos níveis considerados no cálculo
da melhor estimativa e a possibilidade de redução desses montantes
futuros. Os dois conjuntos de cargas, brutas e líquidas, são agregados
de forma paralela, sendo o efeito de mitigação traduzido pela diferença
entre elas.
No gráfico, observa-se o rácio entre as cargas líquidas (nBSCR7) e brutas
(BSCR) do efeito de mitigação, ou seja, este será tanto mais relevante
quanto o valor do rácio se afaste de 100%. Refira-se ainda que, embora
esta análise seja apresentada ao nível de cada módulo de risco, o cálculo
do efeito é executado apenas uma vez, considerando o BSCR como um
todo.

7

A introdução da letra “n” refere-se ao net BSCR, estabelecendo a diferença para o BSCR bruto
deste efeito
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Nos gráficos que se seguem, importa clarificar a interpretação das várias colunas,
de modo a garantir uma correta perceção dos resultados do exercício. Para
além dos pesos de cada um dos módulos de risco no requisito total, calculados
em percentagem do BSCR, são apresentadas duas colunas que carecem de
cuidados de análise adicionais:

No caso das empresas que exploram apenas o ramo Vida, o caráter de longo
prazo das responsabilidades, conforme já se referiu, origina elevados montantes
de provisões técnicas, aos quais correspondem volumes de ativos sob gestão
significativos. Deste modo, os riscos de mercado constituem, por larga margem,
a componente mais expressiva do BSCR.
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Figura 9 – Composição do BSCR – Empresas que exploram exclusivamente o ramo
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No caso dos operadores que exploram exclusivamente os ramos Não Vida,
o risco específico de seguros Não Vida assume-se como a componente mais
representativa do BSCR, seguindo-se os riscos de mercado e o risco específico
de seguros de Acidentes e Doença, com posições bastante próximas, em
termos médios.
Neste agregado, constataram-se algumas respostas inesperadas, pelo facto de
incorporarem um efeito de ajustamento negativo, visível pelos resultados da
última coluna do gráfico. De um modo geral, tratou-se de situações decorrentes
de erros da folha de reporte do QIS5 ou de falhas na introdução dos dados, sem
impactos significativos sobre os resultados do exercício.
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Figura 10 – Composição do BSCR – Empresas que exploram exclusivamente os
ramos Não Vida
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Por último, as empresas mistas conjugam os dois perfis de riscos anteriormente
analisados, pelo que, embora os riscos de mercado apresentem uma posição
de maior relevo, os riscos específicos de seguros também representam parcelas
significativas do BSCR.

Figura 11 – Composição do BSCR – Empresas mistas
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Dos gráficos anteriores, resulta claramente a imaterialidade do módulo de risco
dos ativos intangíveis, para a generalidade dos operadores que participaram
no exercício. Esta situação decorre do facto de que, em praticamente todos os
casos, as empresas atribuíram um valor nulo ou muito reduzido a estes ativos,
no balanço Solvência II, o que se traduz numa carga de capital com pouca
expressão.
No que se refere aos riscos individuais, que constituem o terceiro nível da
estrutura modular do SCR, constata-se uma tendência geral para a manutenção
das componentes com um maior contributo para a formação do requisito de
capital, medidas em percentagem do BSCR.
No módulo de risco de mercado, os riscos mais relevantes são, no caso das
empresas que exploram exclusivamente o ramo Vida, o risco de spread (51,5%),
seguido do acionista e de taxa de juro, com pesos relativamente próximos
(19,4% e 17,9%, respetivamente). No que se refere às empresas que operam
nos ramos Não Vida, os riscos mais importantes são o acionista (13,2%),
imobiliário (11,6%) e de spread (10,9%), enquanto no caso das empresas mistas
o destaque vai para o de spread (31,0%) e o de concentração (21,7%). Em
todos os tipos de empresas, o risco cambial é o menos material, registando
pesos sempre inferiores a 0,8% do BSCR. A carga de iliquidez, introduzida pela
primeira vez no exercício QIS5, como forma de capturar o risco de redução do
prémio de iliquidez utilizado no desconto das provisões técnicas, teve a sua
maior expressão, como seria expetável, no caso das empresas que exploram
exclusivamente o ramo Vida, representando 14% do BSCR.
Depois das importantes alterações inseridas neste módulo no contexto do
exercício QIS4 bis, o risco de crédito da contraparte não sofreu alterações
expressivas no exercício QIS5, mantendo-se a separação entre o cálculo de
cargas de capital, com base em metodologias distintas, para as exposições
classificadas como tipo 1 e tipo 2. A relevância deste módulo de risco no requisito
total, conforme se pode constatar dos 3 gráficos anteriormente apresentados,
oscila entre 7,3%, no caso das empresas que operam unicamente nos ramos
Não Vida, e 14,2%, relativamente aos operadores que exploram apenas o ramo
Vida.
No que respeita ao risco específico de seguros de Vida, quer para as empresas
que exploram exclusivamente o ramo Vida, quer para as empresas mistas, o
risco de descontinuidade apresenta-se como o mais importante (18,2% e
7,4%, respetivamente), seguindo-se o catastrófico (5,1% e 6,3%). O menos
significativo foi o de invalidez, para ambos os tipos de empresas (0,9% e 0,5%,
respetivamente).
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No que concerne ao risco específico de seguros Não Vida, o risco de prémios e
provisões é claramente dominante, face ao catastrófico, quer para as empresas
que operam apenas nos ramos Não Vida, quer para as mistas (51,1% e 28,9%,
respetivamente). Dentro deste último risco, a carga relativa a fenómenos
sísmicos representa a parcela mais relevante (5,3%), face à resultante de eventos
catastróficos de ação humana (2,7%).
Por último, no caso do risco específico de seguros de Acidentes e Doença,
foram introduzidas alterações muito significativas, em termos da estrutura do
cálculo, passando a ser requeridas três componentes distintas: uma relativa ao
negócio explorado numa base técnica similar aos ramos Não Vida (curto prazo),
outra correspondente ao negócio numa lógica mais próxima do ramo Vida
(longo prazo) e, por último, uma parcela relativa aos riscos catastróficos. Esta
nova estrutura pretende assegurar um maior alinhamento face ao tratamento
das responsabilidades no cálculo das provisões técnicas, e uma consistência
acrescida entre riscos de natureza semelhante, independentemente do
negócio no qual são originados.
Tal mudança teve um impacto material, em particular na forma como são
calculadas e apresentadas as cargas de capital dos riscos da modalidade de
Acidentes de Trabalho. No QIS4 bis, a totalidade da carga correspondente
a esta modalidade, independentemente da metodologia de cálculo,
encontrava-se agregada no submódulo de Acidentes de Trabalho do módulo
de risco específico de seguros de Acidentes e Doença. Já no QIS5, os riscos
inerentes às responsabilidades com natureza Vida e Não Vida são capturados
em submódulos distintos, e agregados com cargas de capital oriundas de outros
ramos, para obter os montantes finais. Deste modo, a perceção do requisito
total da modalidade só é possível através de uma análise mais granular, por via
do cálculo detalhado dos submódulos de risco.
A um nível mais agregado, constata-se que a relevância da componente Não
Vida é bastante superior à de Vida (25,4% contra 4,3%, no caso das empresas
especializadas nos ramos Não Vida, e 7,9% versus 4,3%, no caso das empresas
mistas). A carga de capital para os riscos catastróficos de Acidentes e Doença é,
em ambos os casos, a menos representativa (2,6% e 0,9%, respetivamente, para
as empresas Não Vida e mistas). No que se refere aos submódulos de risco dentro
de cada uma das três componentes que contribuem para o risco específico de
seguros de Acidentes e Doença, o risco de longevidade assumiu-se como o
mais relevante na parcela de longo prazo (3,4% e 2,9%, respetivamente, no caso
das empresas Não Vida e mistas) e o risco de prémios e provisões agrega a quase
totalidade da carga de capital da componente de curto prazo (25,3% e 7,9%,
para os dois tipos de empresas referidos anteriormente). No que diz respeito
aos riscos catastróficos, os cenários mais materiais foram o de concentração, no
caso das empresas Não Vida (2,3%) e o do acidente em massa (arena), no que
se refere às empresas mistas (0,7%).
Ainda no contexto do cálculo do SCR, deixa-se uma última nota de relevo
relativa ao cálculo dos riscos catastróficos, nos módulos de risco específico
de seguros Não Vida e Acidentes e Doença. Efetivamente, no QIS5
introduziram-se profundas alterações na metodologia de cálculo destas cargas
de capital, passando estas a assentar num conjunto de cenários pré-definidos
e calibrados para os vários países europeus. Dada a inovação e o elevado
grau de complexidade prática, nomeadamente em termos da granularidade
da informação necessária, esta revelou-se como uma das áreas em que os
operadores apresentaram algumas dificuldades, constatando-se que em
muitos casos o cálculo dos cenários solicitados foi apenas parcial, o que acaba
por limitar a obtenção de conclusões fiáveis a partir dos resultados do exercício.

Relativamente ao MCR, não houve alterações de monta face às especificações
testadas nos QIS anteriores, para além de uma recalibragem atendendo às
modificações introduzidas no cálculo do SCR. O resultado continuou a basear-se
numa abordagem combinada, a partir de uma fórmula linear relativamente
simplificada, à qual é posteriormente aplicado um corredor, definido em função
do SCR (25% a 45%). A definição do mesmo decorre da insensibilidade do MCR
aos riscos efetivamente assumidos pelos operadores, por comparação com o
SCR, e visa assegurar uma adequada interligação entre os dois requisitos de
capital, criando um espaço de ação das autoridades de supervisão apropriado
(supervisory ladder of intervention).
Deste modo, evita-se que o MCR corresponda a valores demasiado próximos (ou
mesmo superiores) do SCR, ou montantes pouco acima de zero, o que limitaria
a ação das autoridades de supervisão, na medida em que a sua intervenção
poderia ocorrer quando já não restava quase nenhuma margem de segurança
de capital para além do valor dos ativos que garantem o cumprimento das
responsabilidades reconhecidas nas provisões técnicas.

Figura 12 – Linear MCR vs. SCR
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2.5. Fundos próprios
Ao nível dos fundos próprios, manteve-se a clara tendência de predominância
de elementos de capital elegíveis classificados como tier 1 (96,3% do total), já
observada nos QIS anteriores, sendo no entanto de salientar o aumento da
relevância dos itens de capital classificados como tier 3 (inexistentes no QIS4
bis, e que passaram a representar 2,8% do total, em termos médios). Esta
situação ficou a dever-se, exclusivamente, ao mecanismo introduzido no QIS5,
de reclassificação do diferencial entre os valores de balanço de ativos e passivos
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No total, ligeiramente menos de metade dos participantes obteve resultados
para o MCR linear dentro do corredor estabelecido, o que se traduz num pior
ajustamento da fórmula de cálculo, face ao que havia sido observado no QIS4
bis (um pouco mais de metade dos operadores dentro do corredor). Nos casos
em que o valor se situou fora do corredor, constatou-se um elevado número
de ajustamentos expressivos, o que vem contribuir para o reforço da conclusão
anterior. Por último, refira-se a existência de alguns casos em que não foi tido
em consideração no exercício o limite mínimo absoluto para o MCR, situação
que se afigura mais importante no caso de empresas de muito pequena
dimensão.

por impostos diferidos para tier 3. Ainda assim, os resultados do exercício vêm
evidenciar o elevado grau de qualidade dos elementos de capital disponíveis
nos balanços dos operadores nacionais.
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Figura 13 – Distribuição dos fundos próprios por Tiers
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No que concerne aos elementos que compõem os fundos próprios, o mais
representativo é o Capital Social (líquido de ações próprias). A este respeito,
refira-se a significativa perda de relevância face a QIS anteriores da Reserva de
Reconciliação, resultante dos ajustamentos de avaliação de ativos e passivos.
Esta situação ficou sobretudo a dever-se a dois fatores: por um lado, a já referida
alteração das regras de boundaries dos contratos de seguros para cálculo das
provisões técnicas, que veio reduzir a magnitude da variação negativa das
mesmas e, por outro, a autonomização de algumas das componentes desses
ajustamentos como rubricas autónomas (e.g. os lucros decorrentes dos
prémios futuros considerados nas provisões técnicas – EPIFP8).
Figura 14 – Decomposição dos elementos dos fundos próprios
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2.6. Resultados globais
Em termos agregados, a conjugação dos efeitos descritos nas secções anteriores
(aumento do capital disponível e incremento dos requisitos de capital),
possibilitaram a obtenção de resultados bastante positivos para a generalidade
dos participantes, ao nível do rácio de cobertura do SCR por fundos próprios
elegíveis. O grau de alavancagem presente no balanço Solvência II permite
explicar, em certa medida, os resultados obtidos, já que o diferencial na ordem
de grandeza entre os fundos próprios e as provisões técnicas leva a que
pequenas variações das segundas correspondam a libertação de montantes
significativos dos primeiros para assegurar a cobertura dos requisitos de capital,
calculados segundo uma lógica de maior abrangência.
Em média, o rácio de cobertura do SCR fixou-se em 138,6%, um valor claramente
acima da referência de 100%. Este indicador traduz a consolidação dos reportes
de todos os operadores, sendo possível observar realidades distintas em função
do tipo de empresas considerado, dadas as especificidades inerentes a cada
modelo de negócio e os impactos diferenciados daí decorrentes.
Figura 15 – Rácio de cobertura do SCR
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Conforme se pode constatar pela análise do gráfico anterior, um número muito
reduzido de participantes reportou rácios de cobertura do SCR inferiores a
100%. Estes resultados têm de ser interpretados com base no contexto global
em que os exercícios QIS5 foram realizados, bem como atendendo à lógica de
best effort que os carateriza. Importa também salientar que, ainda que o SCR
seja um requisito de capital cuja cobertura as empresas devem assegurar a
todo o momento, em caso de incumprimento tal não gera de imediato sanções
de extrema gravidade. Em caso de incapacidade para cobrir o respetivo SCR,
é concedido à empresa um período de tempo limitado para a necessária
recuperação, seja por via do aumento do capital disponível, ou pela redução
do perfil de risco a que a mesma se encontra exposta.
É expectável que o grau de intervenção das autoridades de supervisão se venha
a intensificar, depois de constatada uma quebra na cobertura do SCR, com grau
crescente de intensidade quanto maior a proximidade entre o nível de fundos
próprios disponíveis e o requisito de capital mínimo. A cobertura do MCR por
fundos próprios de elevada qualidade deve ser assegurada a todo o momento,
sendo este o nível para o qual estão previstas as sanções mais severas por
parte dos supervisores em caso de incumprimento, podendo mesmo incluir a
revogação da autorização para operar no mercado.
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No exercício QIS5, a cobertura do MCR foi observada por todos os participantes
exceto um, conforme se pode verificar pela análise do gráfico seguinte.
A situação de incumprimento, além de se situar bastante próxima de 100%,
deve-se, no entanto, a uma situação muito específica originada pela reduzida
dimensão da empresa, que resultou no registo inesperado de um MCR superior
ao SCR, sendo que a empresa em questão dispõe de fundos próprios suficientes
para a cobertura deste último requisito.
Figura 16 – Rácio de cobertura do MCR
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3. PRINCIPAIS ÁREAS DE DIFICULDADE
No exercício QIS5, verificou-se a introdução de diversas alterações de relevo,
face aos exercícios anteriores, tendo o nível de complexidade global do
exercício sido superior. Neste contexto, as limitações de tempo e recursos, bem
como a dificuldade técnica dos cálculos exigidos na realização do exercício
constituíram uma importante fonte de entropia.
Na construção do balanço Solvência II, duas das áreas de maior complexidade
identificadas foram a avaliação dos ativos e passivos por impostos diferidos,
bem como o recálculo dos recuperáveis de resseguro, numa lógica de melhor
estimativa, coerente com a metodologia utilizada para a mensuração das
responsabilidades.
No que se refere ao cálculo das provisões técnicas, a avaliação das opções
e garantias embutidas nos contratos de seguros e da componente
de participação nos resultados futura, continuaram a revelar-se como
problemáticas. Decorrendo diretamente desta questão, é igualmente de
destacar a quantificação dos efeitos de mitigação desta segunda componente
sobre o SCR, situação que se estendeu também à área dos impostos diferidos.
Verificou-se ainda alguma falta de harmonização nos critérios utilizados pelos
participantes, com impactos materiais nos resultados finais, em áreas como os
boundaries dos contratos de seguros ou as percentagens de prémio de iliquidez
a aplicar a cada tipo de negócio.
Por último, no que se refere ao cálculo dos requisitos de capital, as principais
adversidades reportadas concentraram-se na determinação do risco de
contraparte, dados os problemas de implementação prática das especificações,
e na mensuração dos riscos catastróficos, em particular para os riscos específicos
de seguros Não Vida e Acidentes e Doença, em que foram introduzidos os
novos cenários europeus estandardizados.

4. CONCLUSÕES
O exercício QIS5 foi o sexto estudo de impacto quantitativo realizado em
Portugal, tendo assumido uma particular relevância pelo facto de se prever
tratar-se do último do género, desenvolvido a nível europeu, antes da entrada
em vigor do novo regime Solvência II. Neste contexto, as propostas de
especificações técnicas testadas foram encaradas pelos participantes como
indicativas do que se poderá antecipar para o novo regime, o que justificará,
pelo menos em parte, o elevado grau de adesão verificado a nível europeu.
No entanto, a este respeito importa salientar, uma vez mais, que o QIS5 apenas
constituiu mais um passo na caminhada rumo ao Solvência II, sendo expectável
que, em função dos próprios resultados do exercício e da evolução da situação
económica e financeira dos mercados internacionais, se venham a registar
alterações significativas nos contornos finais do regime, face às propostas
testadas.

O ISP pretende continuar a desenvolver iniciativas que apoiem o processo
de preparação do mercado segurador. Para além da manutenção e
aprofundamento das medidas de progressiva adaptação do enquadramento
regulatório nacional às exigências do futuro regime, com destaque para
o cálculo e reporte anual da melhor estimativa com base em princípios
económicos, pondera-se a realização de um novo exercício QIS, em 2012,
atendendo à possibilidade de adiamento da entrada efetiva em vigor do
Solvência II, para o ano 2013 ou mesmo 2014. A realização de um novo exercício,
com base em especificações atualizadas para as mais recentes propostas da
Comissão Europeia, embora implicando um volume de trabalho adicional para
os operadores, teria a vantagem de introduzir à globalidade do mercado, de
forma faseada e com o suporte da autoridade de supervisão, as (relevantes)
alterações ocorridas após o exercício QIS5.
O conjunto de ações desenvolvidas deverão permitir às empresas antecipar,
desde já, o impacto e sensibilidade que os requisitos do novo regime de
solvência irão ter sobre os diferentes tipos de produtos, estratégias de
investimento, políticas de transferência e mitigação dos riscos e outros
aspetos de relevo que caraterizam a atividade seguradora, contribuindo para a
implementação do mesmo com sucesso.
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À semelhança de exercícios anteriores, merece particular destaque o grau
de interesse manifestado pelo setor segurador português, traduzido numa
participação quase integral do mercado, uma das mais elevadas entre todos
os países participantes. A análise cuidada dos resultados obtidos, por cada
operador e para o mercado como um todo, permitirá a extração de informações
valiosas, que contribuirão de forma decisiva para uma preparação antecipada
e atempada das empresas de seguros nacionais para as mudanças estruturais
que serão introduzidas com o novo regime.

O REGIME JURÍDICO DA DISCRIMINAÇÃO APLICÁVEL
AOS SEGUROS – PRESENTE E FUTURO
FRANCISCO LUÍS ALVES1/2

1 Diretor do Departamento de Relações com os Consumidores do ISP
2 As opiniões expressas no presente trabalho não vinculam o ISP

INTRODUÇÃO
A Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto (Lei antidiscriminação, adiante - LAD), veio
trazer uma nova realidade jurídica, a das leis antidiscriminação na contratação
de seguros, que constitui uma matéria controversa atendendo a que tem
implicações, por um lado, com os direitos dos cidadãos no acesso a bens
essenciais como a habitação e a saúde e, por outro lado, com a análise de risco
tipicamente efetuada pelas seguradoras.
A necessidade de publicar leis ordinárias sobre as concretizações do princípio
da igualdade e discriminação positiva revela que os princípios constitucionais
precisam de ser operacionalizados através de critérios objetivos de aferição da
violação dos mesmos, trazendo a Constituição (adiante CRP) à vida diária dos
cidadãos.
No sentido de contribuir para uma melhor perceção das leis que diretamente se
referem à matéria da discriminação nos seguros faremos uma análise sintética
das mesmas e do quadro jurídico comunitário que está a ser discutido.

1. A LEI N.º 46/2006, DE 28 DE AGOSTO
1.1. O âmbito de aplicação
Estão sujeitas à Lei n.º 46/2006 «todas as pessoas singulares e colectivas, públicas
ou privadas» (artigo 2.º, n.º 1), pelo que são abrangidas pelo preceito as
seguradoras, mediadores de seguros ou qualquer entidade que possa contratar
seguros com consumidores, enquanto pessoas singulares juridicamente
consideradas, ou seja, no conceito referido na Lei de Defesa do Consumidor
(Lei n.º 24/96, de 31 de julho).
Ficam abrangidas todas as entidades que contratem seguros, pois o artigo 4.º,
alínea c) coloca o enfoque no contrato, ficando também abrangidas as pessoas
com risco agravado de saúde por força da aplicação do artigo 1.º, n.º 2, da LAD.

1.2. Os conceitos
1.2.1. Discriminação direta
«Discriminação directa»1, segundo o artigo 3.º, alínea a) é «a que ocorre sempre
que uma pessoa com deficiência seja objecto de um tratamento menos favorável
que aquele que é, tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação
comparável».
1 Sobre o conceito de discriminação direta e indireta V. CATHERINE BERNARD, Gender Equality in the
EU: A balance sheet, in The EU and human rights, edição de Oxford University Press, 1999,
págs. 237 a 242; SANDRA FREDMAN e SARAH SPENCER, Age as an equality issue, Hart Publishing,
2003, págs. 82 a 84 e NEIL REES / KATHERINE LINDSAY / SIMON RICE, Australian Anti-Discrimination Law,
Federation Press, 2008, págs. 74 a 145; MICHAEL CONNOLY, Discrimination Law, Thomson, London,
2006, págs. 59 a 100 e 127 a 177.
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Tendo o legislador português sido inovador e sendo a legislação ainda recente,
existem poucos pontos de contacto com o direito comparado europeu que
permitam, pela experiência, aferir quais seriam as melhores formas de reduzir as
desigualdades das pessoas com deficiência ou risco agravado de saúde, pelo que
o tempo e a prática permitirão verificar o grau de proteção e eficácia dessas leis.

Surgem aqui duas hipóteses interpretativas para tratamento menos favorável:
a. Entender que se refere a pessoa sem deficiência; ou
b. Entender que se refere à comparação com pessoa portadora de
deficiência.
Quanto à primeira hipótese, de forma objetiva o tratamento que seja ou tenha
sido dado, em situação comparável, será o tratamento que é suposto dar à
maioria das pessoas que não tenham deficiência ou risco agravado de saúde.
Acolhe-se um conceito de homem médio e o tratamento que normalmente
todas as pessoas têm.
Relativamente à segunda hipótese, poderá também entender-se de um ponto
de vista subjetivo que “outra pessoa em situação comparável” será outra pessoa
com deficiência, mas tendo em conta o espírito legislativo que terá presidido
à aprovação da lei e a interpretação integrada que deve ser efetuada de todo
o diploma, constata-se que se pretende evitar a discriminação de todas as
pessoas com deficiência face às que não sejam portadoras de deficiência ou
risco agravado de saúde.
A interpretação mais plausível será, assim, a que leva a considerar que uma
pessoa com deficiência terá que ter o mesmo tratamento que teve uma pessoa
sem deficiência (para efeitos da Lei n.º 46/2006) na mesma situação ou que é
expectável que venha a ter.
Uma nota para o facto de por a lei prever a situação futura do tratamento que
“venha a ser dado a outra pessoa”, tal leva a que a violação da Lei n.º 46/2006 se
mantenha condicional até que outra pessoa venha a estar em situação igual ou
semelhante (com possibilidade de comparação)2.
Se um determinado tipo de seguro não havia sido contratado por ninguém,
por ser um produto novo da seguradora, será necessário aguardar que uma
segunda pessoa também o pretenda contratar para comparar o tratamento
que foi dado a cada um.
Assim, será discriminação direta a recusa de negociação do contrato de seguro,
fazendo com que a pessoa com deficiência ou risco agravado de saúde não
obtenha uma análise de risco objetiva e fundamentada tecnicamente por parte
da empresa de seguros.

1.2.2. Discriminação indireta
Vem o artigo 3.º, alínea b) referir que discriminação indireta é «a que ocorre
sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra seja
susceptível de colocar pessoas com deficiência numa posição de desvantagem
comparativamente com outras pessoas, a não ser que essa disposição, critério ou
prática seja objectivamente justificado por um fim legítimo e que os meios utilizados
para o alcançar sejam adequados e necessários».
Temos aqui um aspeto importante ao nível segurador relacionado com
práticas discriminatórias indiretas e que serve para estabelecer alguns limites à
aplicação do artigo 4.º, alínea c).

2 Terão é que naturalmente ser respeitados os prazos de prescrição.

Uma disposição, critério ou prática neutra quererá significar que se destina a
ser aplicada a todas as pessoas, sem que exista uma intenção de atingir uma
pessoa ou grupo de pessoas previamente definidos e categorizados.
Ora, por exemplo, existem disposições ou cláusulas3 que excluem do âmbito
de um contrato doenças preexistentes, que se destinam a todo um universo e
não apenas às pessoas com deficiência.
Poderíamos, por isso, considerar que uma disposição ou cláusula de tal natureza
constitui «disposição, critério ou prática (...) objectivamente justificado por um
fim legítimo», pois o fim de um contrato de seguro é assegurar o risco inerente
à alea.
No entanto, a Lei n.º 46/2006 prevendo no artigo 1.º, n.º 2, que «o disposto
na presente lei aplica-se igualmente à discriminação de pessoas com risco
agravado de saúde» vem trazer novamente o problema, pois terão sido as
pessoas com risco agravado de saúde que se quiseram excluir de um seguro
de saúde ou de um seguro de vida4.
Assim, ao nível segurador, a discriminação indireta corresponderá a uma
prática ou análise que não esteja objetivamente fundamentada na análise de
risco efetuada.

1.2.3. Pessoas com risco agravado de saúde
1.2.3.1. O artigo 3.º, alínea c) vem referir o que se entende por «pessoas com risco
agravado de saúde», referindo em concreto que são «pessoas que sofrem de
toda e qualquer patologia que determine uma alteração orgânica ou funcional
irreversível, de longa duração, evolutiva, potencialmente incapacitante, sem
perspectiva de remissão completa e que altere a qualidade de vida do portador
a nível físico, mental, emocional, social e económico e seja causa potencial de
invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida».
Face à complexidade do conceito, vamos decompô-lo para melhor perceção.
Pessoas que sofrem de toda e qualquer patologia que determine uma alteração
orgânica ou funcional
a. Irreversível;
b. De longa duração;
c. Evolutiva;

3 As cláusulas delimitativas de responsabilidade são típicas nos contratos de seguros, seja através
de cláusulas gerais de exclusão nas condições gerais ou através das condições particulares ou
especiais, restringindo coberturas gerais. Sobre a matéria V. por exemplo PEDRO ROMANO MARTINEZ,
Conteúdo do contrato de seguro e interpretação das respetivas cláusulas, II Congresso Nacional
dos Seguros (Coord. António Moreira / M. Costa Martins), Almedina, Coimbra, 2001, pág. 60;
JOÃO CALVÃO DA SILVA, Banca, Bolsa e Seguros, Tomo I Parte Geral, 2ª edição, Almedina, Coimbra,
2007, pág. 179 a 189; ANA PRATA, Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual,
Almedina, Coimbra, 1985, págs. 138 a 151; NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, Cláusulas acessórias ao
contrato: cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais, Almedina,
Coimbra, 2005, págs. 11 a 56; C. CACCAVIELLO, / G. MAISTO / A. PERCUOCO, Le assicurazioni: manuale
teorico-pratico per operatori legali, commercialisti e assicuratori, Edizioni Simone, Napoli, 1995,
págs. 134 a 138; ANTIGONO DONATI E GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni,
nona edizione aggiornata, Giuffrè Editore, Milano, 2009, págs. 125 e 126 e MARCEL FONTAINE, Droit
des Assurances, Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 245 a 293.
4 Este tipo de cláusulas também tem como propósito levar as pessoas a celebrar contratos de
seguros antes de terem as patologias.
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d. Potencialmente incapacitante;
e. Sem perspetiva5 de remissão completa;
f. Altere a qualidade de vida do portador a nível:
i.

Físico

ii. Mental
iii. Emocional
iv. Social
v. Económico
g. Seja causa potencial de invalidez precoce6 ou de significativa redução
de esperança de vida7.
Os presentes requisitos nunca são colocados na lei numa situação de alternância,
pelo que se deduz que todos eles são cumulativos ainda que os sub-requisitos
que integram a nossa alínea f) devessem ser alternativos sob pena de o preceito
não ter qualquer aplicação. Provavelmente, na nossa opinião, a jurisprudência
caminhará nesse sentido.

1.2.3.2. A existência de uma enumeração não taxativa sobre as patologias
abrangidas pela lei, bem como a identificação de situações que alterassem
a qualidade de vida facilitaria a tarefa do intérprete e aplicador. A análise por
parte de um profissional da área dos seguros é muito subjetiva se a patologia
da pessoa com risco agravado de saúde altera a qualidade de vida ao nível
físico, mental, emocional, social ou económico. Tal circunstância leva a que a
seguradora tenha sempre que recorrer a serviços médicos para apreciar o risco
e obriga-a a apreciar o risco de forma fundamentada8.
Do conjunto de elementos referidos no artigo 3.º, alínea c) resulta que não será
pessoa com risco agravado de saúde aquela cujo risco possa vir a diminuir com
o tempo, ou seja, não sendo irreversível e, por isso, de longa duração. Desta
forma, quem tenha uma patologia como a diabetes, terá um estado irreversível
face aos conhecimentos médicos atuais, mas pela presente lei, um ex-fumador
já não será uma pessoa com risco agravado de saúde, a não ser que se considere
que os danos provocados pelos anos em que fumou são irreversíveis e que
levarão a uma degradação do estado de saúde presente e futura.
Neste raciocínio, o legislador tencionou aproximar o conceito de deficiência ao
de risco agravado de saúde, para que, de facto, apenas as situações equiparadas
a deficiência tenham uma proteção acrescida.
Na prática, a dúvida da seguradora levará a que encare como pessoa com risco
agravado de saúde toda aquela que apresente uma patologia que possa relevar
5 A falta de perspetiva de remissão completa parece que ter que ser interpretado como uma
previsão feita a longo prazo.
6 Não é referida a percentagem de invalidez pelo que se tem que assumir como abrangendo
qualquer percentagem.
7 Significativa redução da esperança de vida é mais um conceito indeterminado que caberá
à jurisprudência precisar, mas que trará incerteza àqueles que estão no âmbito de aplicação
da lei. KARL ENGISCH define “conceito indeterminado” como «um conceito cujo conteúdo e
extensão são em larga medida incertos». Cfr. do autor, Introdução ao Pensamento Jurídico, 9ª Ed.,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004, pág. 208.
8 Tal leva a uma obrigação de negociação e fundamentação por parte da seguradora para que
não corra o risco de discriminar. Não pode o balcão da seguradora recusar dar seguimento a
uma proposta ou dar uma resposta negativa logo que recebe a proposta quando verifica o
questionário médico.

para um agravamento ou recusa do contrato de seguro, de acordo com a análise
de risco efetuada. Apenas após esta análise de risco, com o preenchimento do
questionário e realização de exames médicos é que a seguradora saberá se está
perante um proponente que tem um risco agravado de saúde.
Assim, se releva para a seguradora efetuar um agravamento aplicável a toda a
duração do contrato, então também haverá um risco agravado de saúde que
deverá ser apreciado e fundamentado.

1.2.4. A discriminação positiva
O artigo 3.º, alínea d) define discriminação positiva como «medidas destinadas
a garantir às pessoas com deficiência o exercício ou o gozo, em condições de
igualdade, dos seus direitos».
Para melhor se compreender o que é a “discriminação positiva” têm interesse
as palavras de ANDRÉ RAMOS TAVARES ao referir que:

Para além da alínea d) do artigo 3.º, o artigo 4.º também recorre ao princípio da
igualdade para a aferição da prática discriminatória, pelo que acolhe o princípio
da igualdade no ângulo constitucional, o qual constitui, por decorrência do
princípio da dignidade humana, um corolário do sistema constitucional
português.

1.2.5. As práticas discriminatórias
1.2.5.1. Considera o legislador, no diploma em análise, que são práticas
discriminatórias «contra pessoas com deficiência as acções ou omissões, dolosas
ou negligentes, que, em razão da deficiência, violem o princípio da igualdade,
designadamente:
(...)
c) A recusa ou o condicionamento de venda, arrendamento ou
subarrendamento de imóveis, bem como o acesso ao crédito bancário para compra
de habitação, assim como a recusa ou penalização na celebração de contratos de
seguros;».

9 Cfr. do Autor, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2003, pág. 422.
Sobre a discriminação positiva V. igualmente JOHN EDWARDS e RICHARD BATLEY, The politics of positive
discrimination, Taylor & Francis, Londres, 1980, págs. 9 a 33.
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«Só se confirmam como acções afirmativas legítimas até alcançarem o objectivo
almejado e constituírem um patamar de neutralidade relativamente a esse
grupo. Não se trata de mera acção compensatória (por perdas já ocorridas),
mas de verdadeira concessão de preferência, de benefícios (actuais e com
objectivo certo: incremento das oportunidades). (…) Não se pode deixar de
reconhecer um argumento utilitarista na base das acções afirmativas. Assim,
estas seriam legítimas na medida em que é justo qualquer arranjo que produza
maior felicidade a longo prazo para o maior número de pessoas. A maximização
do bem-estar colectivo prefere à liberdade individual (solucionando-se aquele
dilema), assim, justifica-se o modelo de acções afirmativas como ónus ou dever
social»9.

Como observa JOÃO CALVÃO DA SILVA, de um ponto de vista histórico, o artigo 4.º
da Lei n.º 46/2006 retoma o artigo 4.º da Lei n.º 134/99, de 28 de agosto, com o
pormenor da anterior lei não ter qualquer previsão específica para os seguros10.
Observamos aqui dois elementos importantes do ponto de vista segurador:
a. A violação do princípio da igualdade;
b. A previsão da recusa ou penalização na celebração de contratos de
seguros.
Veja-se que a penalização na celebração de contratos de seguros pode
ocorrer por via de agravamentos do prémio, exclusões, franquias ou limites de
indemnização11.
A previsão da celebração de contratos de seguros aparece numa disposição
conjunta com a venda, arrendamento e o acesso bancário para compra de
habitação, pelo que interessa indagar se a obrigação de segurar é apenas
neste âmbito ou se tem uma aceção generalista querendo abranger todos os
contratos de seguros.

1.2.5.2. As duas posições são sustentáveis face à indeterminação da norma
e falta de preâmbulo que seja auxiliar interpretativo, o que necessariamente
leva a uma maior confusão na aplicação da lei e dificuldades no discernir das
situações abrangidas.
JOÃO CALVÃO DA SILVA refere que a disposição do artigo 4.º, alínea c) relativa
a seguros não foi autonomizada por o legislador reconhecer a prática
generalizada dos grupos financeiros em concederem crédito bancário para
compra de habitação própria com exigência de seguro de vida do mutuário12,
pelo que teria sido este o tipo de seguro abrangido pelo artigo 4.º.

10 Cfr. do Autor, Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com deficiência ou risco agravado
de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano
136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159. O autor, mais adiante no seu estudo, na pág. 161,
coloca o enfoque da questão na necessidade da entidade de crédito exigir um seguro de vida,
o que em alguns casos prevenia alguns problemas. É, então, referido que «tudo está em saber
(…) se essa exigência de garantia especial pode ser ilimitada ou se, pelo contrário, deve ser
adequada e proporcionada ao montante da dívida a garantir. E a resposta não pode deixar de
ir no segundo sentido de a garantia especial dever respeitar a proporcionalidade, adequação
e necessidade, por forma que não haja desproporção (excesso) desrazoável, desnecessária e
injustificada entre o valor do crédito garantido e o valor do bem dado em garantia».
Sobre a ligação entre o capital em dívida e a garantia através de seguro versa o Decreto-Lei
n.º 222/2009, de 11 de setembro, onde é referido no seu preâmbulo que «é generalizada a
prática de as instituições de crédito exigirem, como condição sine qua non da concessão de
crédito à habitação, a contratação, em paralelo, por quem solicite este crédito, de um contrato
de seguro de vida que garanta àquelas o pagamento das importâncias devidas em caso de
morte e ou invalidez do devedor».
11 Neste sentido V. o entendimento do Instituto de Seguros de Portugal, publicado no Relatório
de Regulação e Supervisão de Conduta de Mercado – 2010, Lisboa, 2011, pág. 57, onde é referido
que «Encontram-se abrangidos pelo conceito de prática discriminatória, para os efeitos da Lei
n.º 46/2006 e do artigo 15.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo
Decreto--Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, tanto a recusa de celebração de contrato, como a
aplicação de condições diferenciadas que não se esgotam no mero agravamento tarifário,
abrangendo esta última situação a diferenciação ao nível das franquias e/ou dos escalões de
indemnização, dos períodos de carência e das exclusões de coberturas específicas, bem como
outros casos que impliquem uma diferenciação ou tratamento menos vantajoso face a outra
pessoa em situação comparável».
12 Cfr. Apólice “Vida Risco, Ob. Cit., pág. 160.

Consideramos que não havendo especificação, e atendendo ao princípio da
igualdade, a alínea c) do artigo 4.º abrange todos os contratos de seguros,
pois não existem razões para excluir, por exemplo, o seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel (SORCA) ou um seguro de acidentes pessoais,
sob pena de violação direta do próprio artigo 13.º da CRP.
No SORCA existem critérios objetivos que permitem aferir o valor de um prémio,
como o número de sinistros constantes no certificado de tarifação13. Num
contrato de seguro de acidentes pessoais a doença ou risco agravado de saúde
pode em nada afetar a probabilidade de ter acidentes. Nestas circunstâncias
parece-nos que o valor de prémio deverá ser o mesmo do que o de outras
pessoas sem as patologias em causa.
Acresce que o artigo 4.º, alínea c), faz referência ao contrato de seguro no plural
com a expressão “contratos de seguros”. Se o legislador apenas quisesse referir
o contrato de seguro de vida poderia ter utilizado a expressão no singular14.

1.2.5.3. Mas para aplicação do regime contraordenacional, que obedece a

1.3. O ónus da prova
Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da LAD «cabe a quem alegar a discriminação em
razão da deficiência fundamentá-la, apresentando elementos de facto susceptíveis
de a indiciarem, incumbindo à outra parte provar que as diferenças de tratamento
não assentam em nenhum dos factores indicados nos artigos 4.º e 5.º»17.
Significa isto que, num primeiro momento, cabe à pessoa com deficiência
ou risco agravado de saúde provar a discriminação, sendo suficiente o mero
“indício”. Num segundo momento, a seguradora exerce o seu direito de defesa,
pelo que caso tenha existido diferença de tratamento terá que provar que não

13 Outros critérios poderão ser o número de anos de carta de condução do condutor habitual e as
características do veículo.
14 No mesmo sentido V. LEONOR CUNHA TORRES em anotação ao artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 72/2008,
de 16 de abril, refere que a Lei n.º 46/2006 abrange não só os seguros de vida mas também os
seguros de saúde. Cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ e outros, Lei do Contrato de Seguro Anotada, 2ª
edição, Almedina, Coimbra, 2011, pág. 78.
15 Afigura-se que serão essas as contraordenações com maior probabilidade de sucesso de ser
aplicadas.
16 Cfr. do Autor, Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com deficiência ou risco agravado
de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de Legislação e Jurisprudência,
Ano 136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159.
17 Dispõe ainda o n.º 2 do preceito, que: «O disposto no número anterior não se aplica aos processos
de natureza penal e contra-ordenacional».
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um princípio de tipicidade penal e que não admite interpretações extensivas
face à objetividade necessária, parece-nos que, embora preconizemos a
aplicabilidade generalizada do artigo 4.º, alínea c), a todas tipologias de
seguros, na prática15 apenas poderão ser punidas as práticas discriminatórias
na contratação de seguros do ramo vida que se destinem a garantir contrato
de crédito que permitam o acesso à compra ou arrendamento de habitação.
É esta a leitura literal que terá em conta o elemento histórico salientado por
JOÃO CALVÃO DA SILVA16, mas que entendemos que não acolheria na plenitude o
princípio da igualdade, como veio a ser feito no artigo 15.º do Regime Jurídico
do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril
(designado por RJCS ou LCS) e que analisaremos em detalhe mais adiante.

assentou em prática discriminatória prevista na lei, ou seja, em razão da mera
deficiência ou risco agravado de saúde18.

1.4. O direito à indemnização
1.4.1. O artigo 7.º vem atribuir àquele que se sente discriminado o direito a
uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, seguindo
naturalmente os requisitos inerentes à responsabilidade civil previstos no
Código Civil.
Ora, tal previsão constitui tão-somente um reforço dos princípios gerais
constantes no Código Civil relativamente ao direito de qualquer cidadão que
sofra prejuízos, mas não deixa de ser importante porque o artigo 4.º baliza aquilo
que se pode considerar como prática discriminatória, numa interpretação do
princípio da igualdade que visa discriminar positivamente.
Estas situações de fronteira do princípio da igualdade não têm uma solução
fácil, embora o princípio seja diretamente invocável perante os tribunais, e em
particular perante o Tribunal Constitucional.

1.4.2. O conteúdo das disposições da lei em análise tem a vantagem de
fornecer os critérios da discriminação e por essa via há um auxílio na avaliação
dos critérios a atender em sede de responsabilidade civil, ou seja, a verificação
dos requisitos do artigo 483.º do Código Civil. Refere o seu n.º 1 que «aquele
que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer
disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar
o lesado pelos danos resultantes da violação»19.
18 Estas regras foram apreciadas pelo acórdão de 12-10-2010 do Tribunal da Relação do Porto,
no âmbito do Proc. 3376/09.0TBPRD.P1, com o relator Ramos Lopes, em que foi revogada a
incorreta aplicação do artigo 6.º da LAD por parte do tribunal de 1ª instância.
Pelo interesse transcreve-se parte do respetivo sumário:
«(…)
II - A causa de pedir, nas ações destinadas à obtenção de indemnização com fundamento em
práticas discriminatórias em razão de deficiência e/ou risco agravado de saúde (Lei 46/2006,
de 28 de julho) é constituída (além da matéria relativa aos demais requisitos da obrigação
de indemnizar, designadamente o dano e o nexo de causalidade entre este e o facto) pelos
elementos factuais suscetíveis de indiciar a discriminação e não já pelos factos suscetíveis
de demonstrar a existência efetiva desta, pois que é ao demandado que incumbirá alegar (e
provar) que a eventual diferença de tratamento havida não assenta em qualquer discriminação
(artigo 6.º, n.º 1 da Lei 46/2006, de 28 de agosto).
III - Mostra-se cumprido o ónus de invocação da causa de pedir, no que se refere ao facto
gerador da obrigação de indemnização, quando está alegado, de forma individualizada e
inteligível, os factos que indiciam a discriminação em razão de deficiência ou risco agravado
de saúde de que foram alvo os autores por parte das rés (alegam que uma das rés declinou a
aceitação de proposta de seguro de vida e de incapacidade em razão do seu quadro clínico,
que outra recusou a celebração de tal contrato em relação à autora mulher em razão do seu
quadro clínico e declinou contratar com o autor marido a cláusula de invalidez em razão do seu
quadro clínico e ainda que outra recusou celebrar com a autora mulher contrato que cobrisse
o risco de incapacidade e propôs, quanto ao autor marido, a exclusão da eventual evolução de
incapacidade pré-existente para o cálculo de invalidez futura, propondo ainda aplicar, para os
contratos que aceitava celebrar, uma taxa de 20 pontos por cada 1.000,00€ de capital seguro, a
adicionar à taxa base do contrato).
IV - Mostra-se também alegada a causa de pedir, no que concerne aos demais requisitos da
obrigação de indemnizar, designadamente quanto aos danos e nexo de causalidade destes
com o facto, quando os autores alegam que, em consequência da invocada atuação das rés,
se viram impedidos de aceder a crédito bancário para construção de habitação própria, por
ser condição necessária para celebração desse contrato de empréstimo bancário a subscrição
do referido contrato de seguro de vida e de incapacidade». Disponível em www.dgsi.pt
(consultado em outubro de 2011).
19 Será igualmente de se atender ao artigo 227.º do Código Civil relativamente à culpa in
contrahendo, onde estará mais em causa a responsabilidade contratual.

1.4.3. Poderia colocar-se ainda a questão se os critérios previstos no artigo 7.º,
n.º 2, da Lei n.º 46/2006 serão os únicos a tomar em consideração ou se deverão
ser cumulativos com os do Código Civil.
Por nós, entendemos que são cumulativos já que apenas serão tidos em
consideração pelo juiz se se verificar que estão cumpridos os requisitos da
responsabilidade civil.
Desta forma, quando o tribunal atende «ao grau da violação dos interesses em
causa, ao poder económico dos autores das infrações e às condições da pessoa
alvo da prática discriminatória», apenas o faz porque já decidiu atribuir uma
indemnização.
São, por isso, critérios que apenas influem no montante da indemnização.

1.4.4. O montante de indemnização por violação do artigo 4.º, alínea c) da Lei
n.º 46/2006, ou seja, pela recusa ou penalização na celebração de contrato
de seguro, terá sempre que ser analisado caso a caso com base nos prejuízos
eventualmente tidos e na afetação moral da pessoa alvo de discriminação, cujo
sofrimento é necessariamente variável atendendo às características próprias de
cada pessoa.
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culpa, pois é mencionado pelo artigo 483.º, n.º 2 que «só existe obrigação de
indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei».
Ora, como a lei não dispõe nesse sentido expressamente, tal como acontece
em outros diplomas20, consideramos que a culpa continua a ser um requisito
que é necessário provar em sede de responsabilidade civil.

1.4.6. Fica igualmente excluída a negligência, já que esta só é punida a nível
contraordenacional (artigo 9.º, n.º 3, da LAD).

1.5. Regime sancionatório
1.5.1. Para além da indemnização por eventuais danos, qualquer entidade que
pratica uma discriminação está ainda sujeita ao regime contraordenacional.
Relativamente às seguradoras, que são necessariamente pessoas coletivas,
prevê o artigo 9.º, n.º 2, que a prática de qualquer ato discriminatório por
pessoa coletiva, de direito privado ou público, constitui contra-ordenação
punível com coima graduada entre 20 e 30 vezes o valor da retribuição mínima
mensal garantida21, o que coloca o valor da coima entre 9 700 euros (20 vezes)
e 14 550 euros (30 vezes), no ano 2011.

1.5.2. Para além do procedimento contraordenacional existem sanções
acessórias que poderão revestir maior gravidade e que se encontram previstas
no artigo 10.º, n.º 122, da LAD, sendo que as que parecem apresentar maior
relevância para o setor segurador são as alíneas seguintes:
20 V. por exemplo o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de novembro, alterado pelo DecretoLei n.º 131/2001, de 24 de abril.
21 Foi fixada no valor de 485,00 € para o ano 2011, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
143/2010, de 31 de dezembro, o montante da remuneração mínima mensal.
22 Corresponde essencialmente ao artigo 21.º do Decreto-Lei 433/82, de 27 de outubro (Regime
Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social).
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1.4.5. Caberá ainda apurar se a LAD permite a indemnização mesmo sem existir

«b) Interdição do exercício de profissões ou actividades cujo exercício
dependa de título público ou de autorização ou homologação de
autoridade pública;
(...)
f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a
autorização ou licença de autoridade administrativa;
g) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás;
h) Publicidade da decisão condenatória;
i) Advertência ou censura públicas aos autores da prática discriminatória».
Ora, a interdição da atividade para uma seguradora, mediador ou corretor de
seguros terá efeitos bem mais nefastos que qualquer coima que se aplique,
tendo em conta o volume de negócios que as seguradoras apresentam.

1.5.3. No entanto, a LAD não forneceu qualquer critério tal como o que é
previsto no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social, no artigo 21.º-A23,
mas tendo em conta a aplicação supletiva do respetivo regime24, será de
atender a este preceito e aplicá-lo, já que as alíneas referidas neste preceito
têm correspondência com as alíneas mencionadas no artigo 10.º, n.º 1, da
Lei 46/2006.

1.6. Omissão de dever
1.6.1. A não contratação de seguro, existindo prática discriminatória, configura
uma omissão de um dever (artigo 14.º) pelo que, mesmo que haja aplicação
de sanção e pagamento de coima, a seguradora continua obrigada a realizar
o seguro.

23 Transcreve-se o referido preceito para melhor perceção:
Artigo 21.º-A
Pressupostos da aplicação das sanções acessórias
1 - A sanção referida na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior só pode ser decretada quando os
objetos serviram ou estavam destinados a servir para a prática de uma contra-ordenação, ou
por esta foram produzidos.
2 - A sanção referida na alínea b) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada se o agente
praticou a contra-ordenação com flagrante e grave abuso da função que exerce ou com
manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes.
3 - A sanção referida na alínea c) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a
contra-ordenação tiver sido praticada no exercício ou por causa da atividade a favor da qual é
atribuído o subsídio.
4 - A sanção referida na alínea d) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a
contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por causa da participação em feira ou mercado.
5 - A sanção referida na alínea e) do n.º1 do artigo anterior só pode ser decretada quando a
contra-ordenação tiver sido praticada durante ou por causa dos atos públicos ou no exercício
ou por causa das atividades mencionadas nessa alínea.
6 - As sanções referidas nas alíneas f) e g) do n.º1 do artigo anterior só podem ser decretadas
quando a contra-ordenação tenha sido praticada no exercício ou por causa da atividade a que
se refere as autorizações, licenças e alvarás ou por causa do funcionamento do estabelecimento.
24 Refere o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 34/2007, de 15 de fevereiro, que: «Em tudo o que não
estiver regulado no presente decreto-lei é aplicável o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro,
que estabelece o regime geral do ilícito de mera ordenação social».

Continuando a não existir contratação e por inerência continuação na prática
discriminatória, aquilo que juridicamente se pode deduzir é um agravar das
consequências nas sanções aplicadas, podendo aqui existir duas hipóteses:
a. Entender que houve reincidência no comportamento e aplicar o
artigo 11.º, o que elevaria os limites mínimos e máximos das coimas
previstas no artigo 9.º; ou
b. Aumentando a gravidade da infração pode ser aplicada sanção acessória
mais gravosa, pois refere o artigo 10.º, n.º 1, «em função da gravidade da
infracção e da culpa do agente».

1.6.2. Destas duas soluções, aquela que nos parece mais conforme com o
ordenamento jurídico, para que não se esteja a punir o mesmo facto duas
vezes, é a segunda hipótese. Acresce a esse facto que, em matéria de seguros,
permanecendo o proponente que tenha deficiência ou risco agravado de
saúde sem um contrato a ilegalidade mantém-se até que exista contratação.
Tal leva a uma obrigatoriedade de contratação de acordo com a análise de
risco efetuada.

1.7.1. O artigo 16.º prevê que compete ao Governo regulamentar a Lei n.º
46/2006, no prazo de 120 dias após a publicação, definindo as entidades
administrativas com competência para a aplicação das coimas pela prática dos
atos discriminatórios referidos no capítulo II da lei, onde se insere o artigo 4.º,
alínea c), e as entidades beneficiárias do produto das coimas.
Tal regulamentação veio considerar o Instituto de Seguros de Portugal a
entidade competente em matéria de seguros, através do Decreto-Lei n.º
34/2007, de 15 de fevereiro, referindo o seu artigo 3.º, n.º 1 que «a instrução
dos procedimentos de contra-ordenação que tenham por objecto as práticas
discriminatórias descritas nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 46/2006, de 28 de
Agosto, incumbem à inspecção-geral, entidade reguladora, ou outra entidade
com competências de natureza inspectiva ou sancionatória, cujas atribuições
incidam sobre a matéria objecto da infracção».

1.7.2. A competência sancionatória (artigo 4.º do DL 34/2007) pertence
igualmente ao ISP, nomeadamente na definição da medida e a aplicação das
coimas e sanções acessórias, de acordo com os critérios constantes do regime
geral das contraordenações.
Nos termos do artigo 5.º do diploma regulamentar, caso o Membro do
Governo que tenha a seu cargo a área da deficiência, o Instituto Nacional para
a Reabilitação, I. P., ou o Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência tomem conhecimento de factos suscetíveis de
constituírem contraordenação, enviam o processo ao Instituto de Seguros de
Portugal para a sua instrução.
Incumbe ainda à entidade que recebeu a queixa informar o queixoso sobre
todas as diligências procedimentais efetuadas (artigo 5.º, n.º 3), o que leva a que
após uma daquelas entidades remeter o processo para o Instituto de Seguros
de Portugal, este deva informar a entidade remetente sobre as diligências
efetuadas, para que no final o queixoso esteja também informado.
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1.7. Competências do Instituto de Seguros de Portugal

Parece-nos que sendo o fim último a informação ao queixoso, será indiferente
– pelo menos em matéria de seguros – a entidade que o informa sobre as
diligências tomadas. A centralização da informação sobre a entidade que
recebe a queixa só se justificará quando não seja uma única entidade a realizar
diligências no processo.

2. A LEI N.º 14/2008, DE 12 DE MARÇO
2.1. O âmbito de aplicação
A Diretiva 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de dezembro, veio a ser transposta
através da Lei n.º 14/2008, de 12 de março25, com o objetivo de «prevenir e
proibir a discriminação, directa e indirecta, em função do sexo, no acesso
a bens e serviços e seu fornecimento e sancionar a prática de actos que se
traduzam na violação do princípio da igualdade de tratamento entre homens
e mulheres» (artigo 1.º). Esta lei é aplicável tanto a entidades públicas como
privadas (artigo 2.º), incluindo-se nestas últimas as empresas de seguros e
as sociedades gestoras de fundos de pensões, desde que forneçam bens e
prestem serviços disponíveis ao público a título gratuito ou oneroso26.

2.2. A discriminação direta e indireta
O artigo 3.º vem definir o que se entende por discriminação direta e indireta
alinhando-se claramente nas definições já constantes da Lei n.º 46/2006, e a
qual já terá tido inspiração na Diretiva n.º 2004/11327 definindo os dois tipos de
discriminação da seguinte forma:
a) «Discriminação directa» todas as situações em que, em função do sexo,
uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele
que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação
comparável;
b) «Discriminação indirecta» sempre que uma disposição, critério ou prática
aparentemente neutra coloque pessoas de um dado sexo numa situação
de desvantagem comparativamente com pessoas do outro sexo, a não
ser que essa disposição, critério ou prática objectivamente se justifique
por um fim legítimo e que os meios para o alcançar sejam adequados e
necessários.

25 Sobre a discriminação em razão do género V. DULCE LOPES, Principais contributos da União
Europeia e do Conselho da Europa em matéria de não discriminação, in Revista Debater a Europa,
n.º 4, 2011, disponível em http://www.europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/ (recolhido
em outubro de 2011); CATHERINE PARIS, Le sexe, élément d’appréciation du risque?, Bulletin des
Assurances, n.º 13, Kluwer, Bruxelles, 2007 e ENRICO MARIA MASTINU, Diritto e Processo nella lottta
contro le discriminazioni di genere, CEDAM, Milano, 2010.
26 Nada impede que um segurador forneça um serviço a título gratuito por razões comerciais de
consolidação ou aumento de clientela.
27 O artigo 2.º da Diretiva já continha essas noções de discriminação direta e indireta, mas a Lei n.º
46/2006, de 28 de agosto, apesar de posterior à Diretiva, não fez qualquer menção à mesma. Em
termos históricos, mencionando de forma similar a discriminação direta e indireta poderemos
ainda observar a Diretiva 2000/43/EC, de 29 de julho de 2000, e a Diretiva 2000/78/EC, de 27 de
novembro de 2000.

2.3. O sexo como fator de cálculo do valor dos prémios
2.3.1. O legislador da Lei n.º 14/2008, ao invés do que aconteceu na
Lei n.º 46/2006, deu um tratamento autónomo28 à matéria dos seguros, em
particular no seu artigo 6.º que pode ser analisado numa dupla vertente, a saber:
A pretensa regra de que «A consideração do sexo como factor de cálculo
dos prémios e prestações de seguros e outros serviços financeiros não
pode resultar em diferenciações nos prémios e prestações» (n.º 1).

b.

A exceção de que «são todavia admitidas diferenciações nos prémios
e prestações individuais de seguros e outros serviços financeiros desde
que proporcionadas e decorrentes de uma avaliação do risco baseada
em dados actuariais e estatísticos relevantes e rigorosos» (n.º 2), obtidos
e elaborados nos termos de norma regulamentar emitida pelo Instituto
de Seguros de Portugal (n.º 3)29 30.

Se por um lado a regra do n.º 1 do artigo 6.º reflete o princípio da igualdade
constante do artigo 13.º da Constituição, e em particular o seu n.º 2 que dispõe
no sentido que «ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado,
privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou
orientação sexual», a exceção apenas terá a função de colocar em lei aquilo
que já é próprio da atividade seguradora, ou seja, a avaliação do risco.

2.3.2. O que constitui verdadeiramente inovação é a Norma Regulamentar
n.º 8/2008-R, de 6 de agosto, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal.
No caso de as empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de
pensões optarem por introduzir ou manter diferenciações nos prémios e
prestações individuais de seguros e fundos de pensões privados, voluntários
e independentes da relação laboral ou profissional, devem elaborar, atualizar e
publicar os rácios do custo do risco entre os sexos e identificar os dados em que
basearam a avaliação do risco (artigo 1.º da Norma).
Os aspetos técnicos constam do artigo 3.º da Norma e no anexo da mesma,
mas o aspeto principal parece-nos que é o reforço da transparência, já que
dispondo o seu n.º 1 que «a informação relativa à consideração do sexo como
factor de cálculo do custo do risco deve ser expressa através do rácio entre o
custo do risco para o sexo feminino e o custo do risco para o sexo masculino,
relativamente ao produto em causa ou, quando adequado, ao ramo de seguro
em que se integra», deve ser disponibilizada de forma atualizada através
de divulgação no respetivo sítio na Internet, e adicionalmente, mediante
disponibilização, a pedido, em suporte de papel [artigo 4.º, alínea d)]31.
28 O que também se justifica pelo tratamento autónomo efetuado na Diretiva.
29 Esta regra e exceção têm contornos semelhantes ao que consta no artigo I:207 dos Princípios
do Contrato de Seguro Europeu (PEICL), o qual poderá vir a constituir direito opcional e que
foi preparado pelo “Restatement of European Insurance Contract Law”. Para maior detalhe V.
Principles of Insurance Contract Law, Sellier, Munich, 2009, págs. 69 a 72.
30 V. igualmente as consequências do Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, de 1 de março de
2011, no âmbito do Processo C-236/09, publicado no jornal oficial e que será objeto de análise
mais detalhada no ponto 2.5.
31 O artigo 4.º, alínea b) tem o objetivo de que a matéria técnica seja compreensível por parte
do homem médio que não terá conhecimentos específicos de seguros pelo que dispõe que
a publicação do rácio deve «ser efetuada num formato e em linguagem inteligível para não
especialistas em seguros e fundos de pensões, em língua portuguesa, podendo assumir a forma
de tabelas, gráficos e diagramas acompanhados de explicações adequadas, nomeadamente
sobre os conceitos técnicos utilizados».
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a.

A essencialidade da expressão “custo do risco” demonstra, como refere
FRANÇOIS EWALD, que «os seguros dão um valor corrente ao risco e inscreve-o
como um custo – um prémio de seguro»32.

2.3.3. O legislador pretendeu, na sequência da Diretiva33, ainda dar um
tratamento específico à gravidez e à maternidade, pelo que no artigo 7.º
vem prever que «os custos relacionados com a gravidez e a maternidade não
podem resultar numa diferenciação de prémios e prestações dos contratos
de seguros e outros serviços financeiros», pelo que esta é a exceção da
exceção, impondo-se às seguradoras uma diluição desses riscos por entre
toda a carteira de seguros, por não ser permitida a análise do risco de
acordo com dados atuariais e estatísticos. Fica em realce a função social das
empresas de seguros e a utilização do princípio da mutualidade em prol dos
valores relacionados com a maternidade e que resultam num bem geral,
particularmente nos países ocidentais onde tem existido um decréscimo da
natalidade34.
O Instituto de Seguros de Portugal, a este propósito, emitiu um entendimento
devido ao facto da cobertura relacionada com a gravidez ou maternidade
constar das apólices tanto das mulheres como dos homens.
Referiu nomeadamente que «atendendo única e exclusivamente aos custos
relacionados com a gravidez e a maternidade, não podem as empresas de
seguros deixar de fixar uma tarifa comum aos dois géneros».
Já no que concerne às garantias, considera-se que não decorre da legislação,
comunitária ou nacional, a obrigação de o plano de coberturas de um
contrato de seguro de saúde, cuja pessoa segura seja do sexo masculino,
incluir a de parto e/ou interrupção involuntária da gravidez, mesmo
face à circunstância de o prémio correspondente ser definido tendo em
consideração, entre outros, o factor dos custos associados à gravidez e
maternidade35.

32 Cfr. A reprodução do texto por JOHN LOWRY e PHILIP RAWLINGS, Insurance Law: Cases and Materials,
Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2004, pág. 3 e do autor V. a publicação original
com possibilidade de visualização das notas em Risk in Contemporany Society, in Connecticut
Insurance Law Journal, volume 6:2, 1999-2000, págs. 365 e segs., acessível em http://www.
insurancejournal.org (consultado em outubro de 2011).
33 V. artigo 5.º, n.º 3 da Diretiva 2004/113/CE.
34 V. O Portal do Instituto Nacional de Estatística em www.ine.pt, que contém as projeções
sobre o envelhecimento da população portuguesa, nomeadamente o documento de
2009 com o título Projecções de População Residente - Portugal - 2008 – 2060, consultável em
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_
boui=65944632&PUBLICACOESmodo=2 (recolhido em outubro de 2011).
35 Refere ainda o entendimento que «Com efeito, a salvaguarda contra a discriminação em função
do sexo só se justifica perante um risco de exclusão assinalável, o que não acontecerá na situação
mencionada no anterior parágrafo, uma vez que aquela pessoa segura nunca usufruirá, direta
e pessoalmente, daquela garantia. Por outro lado, a contratualização da garantia de parto e/ou
interrupção involuntária da gravidez unicamente com o género feminino não coloca em causa
a integração social e económica do género masculino, nem contende com a sua dignidade.
Porém, em observância da liberdade contratual (artigo 11.º do regime jurídico do contrato
de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril), as empresas de seguros
poderão, efetivamente, manter um único plano de coberturas, aplicável aos dois géneros,
cabendo-lhes, então, ditar os termos da ativação de uma garantia associada à paternidade e/
ou maternidade». Cfr. em www.isp.pt, na secção “entendimentos” ou Relatório de Regulação e
Supervisão de Conduta de Mercado - 2009, Lisboa, 2010, pág. 50.

2.4. As sanções
2.4.1. A exemplo do que é previsto na Lei n.º 46/2006, também a Lei n.º 14/2008,
prevê sanções para o incumprimento das disposições relativas a práticas
discriminatórias.
O artigo 10.º confere o direito a indemnização36 ao discriminado, ainda que a
cláusula de cariz discriminatório venha a ser retirada do contrato, pelo que da
leitura do preceito resultam dois efeitos cumulativos da decisão judicial, que se
refletem diretamente na esfera jurídica do lesado, a saber:
a. Indemnização, por danos patrimoniais e não patrimoniais, a título de
responsabilidade civil extracontratual;
b. Alteração do contrato de modo que os direitos e obrigações contratuais
sejam equivalentes aos do sexo mais beneficiado.

2.4.2. A prática discriminatória em violação do artigo 6.º37 está prevista como
contra-ordenação no artigo 12.º, tendo este preceito a particularidade de
no n.º 2 esclarecer que a coima aplicada não prejudica a responsabilidade
civil ou outra sanção que ao caso couber, que a tentativa e a negligência são
puníveis (n.º 4) e que «sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de
um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da coima não dispensam o
infractor do seu cumprimento, se este ainda for possível» (n.º 5), o que se pode
traduzir numa multiplicidade de sanções para um segurador. Já fizemos alusão
a três sanções que se refletem diretamente na esfera jurídica do discriminado,
ou seja, a indemnização, a coima e a contratação sem discriminação.
Nas de caráter geral, para além da publicidade da decisão judicial de
indemnização, também há as sanções acessórias de caráter administrativo
(artigo 13.º), as quais serão passíveis de aplicação pelo Instituto de Seguros de
Portugal (artigo 14.º).
Refere o preceito das sanções acessórias, naquilo que poderá ter maiores reflexos
para os seguradores, que em função da gravidade do ato de discriminação e
da culpa do agente, podem ser aplicadas, simultaneamente com as coimas, as
sanções acessórias:
•

Interdição do exercício de profissões ou atividades que dependa de
título público ou de autorização ou homologação de autoridade pública
[alínea b)];

36 Dispõe o artigo 10.º, n.º 1, o seguinte: «A prática de qualquer acto discriminatório, por acção
ou omissão, confere ao lesado o direito a uma indemnização, por danos patrimoniais e não
patrimoniais, a título de responsabilidade civil extracontratual, nos termos gerais».
37 Será de ponderar em sede contraordenacional também a inclusão do artigo 7.º, o qual tendo
entrado em vigor apenas em 1 de dezembro de 2009, demonstra que não é um mero reflexo
do artigo 6.º, constituindo uma verdadeira exceção da regra de possibilidade de avaliação do
risco por parte dos seguradores. A diferença no valor de um prémio de seguro, quando apenas
se refira a uma cobertura como a da gravidez não atingirá valores suficientes que compensem
cada pessoa discriminada demandar judicialmente um segurador, pelo que a contra-ordenação
seria mais uma ferramenta da entidade administrativa para o cumprimento da lei.
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Existe ainda um terceiro efeito, o da publicidade da sentença, que é também
cumulativo, tem um propósito dissuasor de natureza punitiva e preventiva e
aproveita a todos os potenciais proponentes de seguro. Dispõe o artigo 10.º,
n.º 5, que «as sentenças condenatórias proferidas em sede de responsabilidade
civil são publicadas, após trânsito em julgado, a expensas dos responsáveis,
numa das publicações diárias de maior circulação do País, por extracto, do qual
devem constar apenas os factos comprovativos da prática discriminatória, a
identidade dos ofendidos e dos condenados e as indemnizações fixadas».

•

Suspensão de autorizações, licenças ou alvarás [alínea e)];

•

Publicidade da decisão sancionatória [alínea g)];

•

Advertência ou censura pública aos autores do ato discriminatório [alínea h)].

As sanções referidas nas alíneas b) e e) têm a duração máxima de dois anos
contados a partir da decisão sancionatória definitiva (artigo 13.º, n.º 2), sendo
que apenas fazem sentido quando a interdição ou suspensão se refira apenas
a algum ramo, aquele em que tiver existido prática discriminatória, já que se
as sanções inviabilizarem na totalidade o funcionamento de um segurador, tal
poderá levar a que as carteiras de seguros sejam transferidas e os trabalhadores
dispensados.

2.5. O acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
2.5.1. O Tribunal de Justiça da União Europeia apreciou em 2011 a Diretiva
2004/113/CE, de 13 de dezembro, tendo declarado inválido o seu artigo 5.º,
n.º 2, com efeitos a 21 de dezembro de 2012.
Por inerência, a disposição nacional que transpôs esse artigo sofrerá as mesmas
consequências, ou seja, o artigo 6.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2008.
Esta decisão surgiu no âmbito do Processo C-236/09 por iniciativa da Associação
Belga dos Consumidores, por considerarem que a derrogação do artigo
5.º, n.º 2, da Diretiva era contrária ao princípio de igualdade entre homens e
mulheres.
O acórdão invoca o considerando décimo oitavo da Diretiva 2004/113 em
que é reconhecido que a utilização de fatores atuariais em função do sexo era
generalizada na prestação de serviços de seguros e outros serviços financeiros
à época da adoção da diretiva em causa, para concluir que era legítimo ao
legislador da União implementar a aplicação da regra dos prémios e prestações
unissexo, gradualmente com períodos de transição adequados.
Estes períodos de transição é que não ficaram expressamente delimitados,
pois os Estados que entenderam permitir diferenciações em razão dos dados
estatísticos e atuariais podiam, na prática, perpetuar uma situação que seria de
exceção e transitória.
Assim, entendeu o Tribunal de Justiça que a derrogação colocava em causa o
objetivo da própria Diretiva e do artigo 5.º, n.º 1, em particular, sendo também
incompatível com os artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia38.

38 Dispõem estes artigos o seguinte:
Artigo 21.º Não discriminação
1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica
ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras,
pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual.
2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições específicas, é
proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade.
Artigo 23.º Igualdade entre homens e mulheres
Deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em
matéria de emprego, trabalho e remuneração.
O princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adotem medidas que prevejam
regalias específicas a favor do sexo sub-representado.

2.5.2. Embora se entendam os fundamentos do acórdão, parece-nos que
uma visão cega do princípio levará a desigualdades não pretendidas, já que a
derrogação permitia num universo tão específico como o dos seguros serem
encontradas as soluções que melhor encaixam no perfil de risco de cada um.
Na situação específica da Lei n.º 14/2008 as consequências do acórdão serão
muito reduzidas, pois já é usual a utilização de tabelas comuns para homens
e mulheres, evitando trabalho burocrático de fundamentação em que as
diferenças de risco são na verdade pequenas e ainda com menores diferenças
no prémio.
Os efeitos do acórdão também apenas serão viáveis de aplicar a novos
contratos posteriores a 21 de dezembro de 2012, pois a avaliação do risco
é feita principalmente no momento da contratação, pelo que os contratos
anteriores seguiram as regras de contratação vigentes.
Só se na vigência do contrato existir uma nova avaliação do risco é que já serão
aplicáveis as novas regras em vigor nesse momento. Parece-nos ser esta a
solução mais plausível, que segue de perto a que foi encontrada para as regras
de formação do contrato quando entrou em vigor a LCS39.

Refere esta Comunicação que o considerando 18 da diretiva pretendia evitar
reajustamentos bruscos do mercado. Assim, não definindo aquela o conceito
de «novo contrato» e havendo a necessidade de uma interpretação uniforme
para toda a União a partir da mesma data para salvaguardar a segurança
jurídica, determinou que a regra unissexo prevista no artigo 5.º, n.º 1, deve
aplicar-se sempre que:
a. Seja celebrado um acordo contratual para o qual é necessário o
consentimento de todas as partes, incluindo uma alteração a um
contrato já celebrado; e
b. A última manifestação de consentimento das partes necessária para
que o acordo seja celebrado ocorra posteriormente a 21 de dezembro
de 2012.
O objetivo principal da comunicação foi o de esclarecer que as renovações
automáticas dos contratos estão salvaguardadas, sendo de aplicar a lei antiga
com a derrogação40.
No entanto, as conclusões do acórdão não poderão ser alargadas a outros
âmbitos dos seguros41, sob pena de contrariar diversa legislação e motivar
colisão de direitos.
39 V. artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril.
40 Para mais detalhes V. o Jornal Oficial da União Europeia de 13-01-2012. Refere ainda a Comissão
Europeia que o género pode continuar a ser tomado em consideração para efeitos da
constituição de provisões e definição interna de preços, a definição dos preços dos resseguros,
marketing e publicidade, bem como atender às informações sobre o estado de saúde ou
antecedentes familiares para a subscrição de um seguro de vida ou de saúde.
41 Sobre as consequências do Acórdão V. ARNALDO OLIVEIRA ao artigo 15.º em Lei do Contrato de
Seguro Anotada, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, págs. 79 e 80. A comunicação da
Comissão Europeia a que fizemos referência também esclarece que a consideração de idade
e da deficiência continua a ser permitida nos termos de proposta de diretiva relativa a essa
matéria em que se deve atender ao princípio da igualdade para tratar de forma diferente o que
tiver uma justificação objetiva para um tratamento diferenciado.
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Esta é a interpretação que mais recentemente surgiu numa Comunicação da
Comissão Europeia, em 22 de dezembro de 2011, com orientações sobre a
aplicação ao setor dos seguros da Diretiva 2004/113/CE do Conselho, à luz do
acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia a que temos feito menção.

Com efeito, na ponderação sobre a conciliação e eventual prioridade de
direitos haverá que atender, sem prejuízo de outros, aos seguintes aspetos
legais:
•

o direito à propriedade e à justa indemnização quando esta seja afetada
(artigo 61.º da CRP);

•

a proteção do Estado aos cidadãos portadores de deficiência (artigo 71.º
da CRP);

•

a função económica e social dos seguros;

•

as caraterísticas próprias do contrato de seguro42;

•

a autonomia privada das partes43; e

•

o abuso de direito e o enriquecimento sem causa.

Será a articulação destes aspetos que permitirá encontrar a solução que não
desvirtue o contrato de seguro e respeite a Constituição44, efetuando-se uma
interpretação integrada de todo o sistema jurídico45.

3. O ARTIGO 15.º DA LEI DO CONTRATO DO
SEGURO
3.1. A proibição de discriminação
3.1.1. O novo regime jurídico do contrato de seguro deu mais um passo na
proteção de quem está numa posição desigual na contratação de seguros,
sendo que o artigo 15.º46, que tem como epígrafe “Proibição de práticas
discriminatórias”, no seu n.º 1 tem uma previsão genérica que abrange não só
a celebração do contrato mas também a execução e a cessação do contrato
de seguro, sendo proibidas as práticas que desrespeitem o artigo 13.º da
Constituição.
42 V. por exemplo C. CACCAVIELLO, / G. MAISTO / A. PERCUOCO, Le assicurazioni: manuale teorico-pratico
per operatori legali, commercialisti e assicuratori, Edizioni Simone, Napoli, 1995, págs. 132 a 141;
MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances, Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 120 e 132;
YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des Assurances, 11ª édition, Dalloz, Paris, 2001, págs. 180 a 184 e JOSÉ
VASQUES, Contrato de Seguro, Coimbra Editora, 1999, pág. 103.
43 Constitucionalmente poderá ser observado nos preceitos referentes à liberdade, igualdade e
propriedade. No Código Civil V. artigo 405.º.
44 JORGE MIRANDA e MIGUEL PEDROSA MACHADO referem que a interpretação conforme a Constituição
consiste «em o intérprete de qualquer norma legal dever procurar-lhe (naturalmente, no âmbito
da razoabilidade e de uma perspetiva objetivista e evolutiva) o sentido mais adequado ao do
correspondente comando ou princípio constitucional, de tal sorte que, assim entendida, aquela
norma possa conservar-se como válida e útil, não se alargando, por conseguinte, o campo de
inconstitucionalidade, nem se tornando necessária uma nova interpretação legislativa». Cfr. dos
autores, Constitucionalidade da protecção penal dos direitos de autor e da propriedade industrial, in
Revista Portuguesa de Ciência Criminal – Separata, Aequitas – Editorial Notícias, 1994, pág. 493.
Sobre a interpretação conforme a constituição V. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional,
Tomo II, 6ª Ed. Coimbra Editora, Coimbra, 2007, págs. 311 a 316; RUI MEDEIROS, A decisão de
inconstitucionalidade, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1999, págs. 301 a 318.
45 Para maiores desenvolvimentos sobre os vários direitos, figuras jurídicas e sua interpretação
integrada V. o nosso, A discriminação e a avaliação do risco, in Revista de Direito e de Estudos
Sociais julho-dezembro 2011 - Ano LIII (XXVI da 2.ª Série), n.º 3-4, Almedina, Coimbra, 2011 págs.
213 a 315.
46 Sobre o artigo 15.º V. a anotação de LEONOR CUNHA TORRES em, Lei do Contrato de Seguro Anotada…,
págs. 77 e 78.

Como referem ARNALDO OLIVEIRA e EDUARDA RIBEIRO, através do artigo 15.º é
«operacionalizado o princípio da não discriminação de forma consistente com
o Direito Comunitário, a Constituição e a natureza específica do contrato de
seguro»47.
Os princípios existentes de não discriminação constantes da Constituição e do
quadro comunitário48 vigente, embora tenham aplicação direta nos negócios
jurídicos que sejam celebrados, precisam de leis ordinárias que levem a teoria
à prática do dia a dia dos cidadãos49. Neste contexto, o artigo 15.º da LCS
estipula alguns critérios para entendimento da existência de discriminação
nos seguros, como é o caso da informação sobre o rácio.

3.1.2. O preceito torna também claro que a proibição de práticas discriminatórias
refere-se a todos os seguros de qualquer ramo e não só ao ramo Vida, como seria
suscetível de ser sustentado face à redação confusa do artigo 4.º, alínea c) da
Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto. Seria a única solução possível perante a leitura
integrada do artigo 13.º da Constituição, para o qual o próprio artigo 4.º remete.

3.1.3. O artigo 15.º, n.º 2, embora com outro detalhe, retoma o conceito de

Esta previsão legal, ao remeter para as omissões e para a negligência cria,
como já decorreria da Lei n.º 46/2006, um dever de especial diligência
das seguradoras face às pessoas com deficiência ou risco agravado de
saúde, pelo que os produtos colocados no mercado já devem ter em
consideração que todas as pessoas com aquelas caraterísticas os podem
querer contratar.

3.1.4. Quanto ao tratamento menos favorável do que aquele que seria dado
a uma pessoa em situação comparável, a comparação, como já defendemos
a propósito da Lei n.º 46/2006, efetua-se entre uma pessoa com deficiência
ou risco agravado de saúde e uma pessoa que não esteja afetada por esses
estados que influem na avaliação do risco.

3.2. A possibilidade de calcular o risco
3.2.1. Refere o artigo 15.º, n.º 3 que «não são proibidas, para efeitos 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». Esta disposição faz com que de forma direta se entenda
a natureza própria dos seguros sem necessidade de outras construções
jurídicas não facilmente apreendidas por uma pessoa sem conhecimentos
específicos de seguros.
47 Cfr. Novo regime jurídico do contrato de seguro: aspectos mais relevantes da perspectiva do seu
confronto com o regime vigente, in Revista Fórum, Ano XII, n.º 25, Lisboa, 2008, pág. 19.
48 Que veremos com maior pormenor no ponto 4.
49 Como refere BERNARD DUBUISSON a propósito da lei belga da discriminação de 25 de fevereiro de
2003, a exigência de igualdade e de não discriminação tem uma aplicação horizontal que antes
estava confinada às matérias públicas. Cfr. do autor, Solidarité, segmentation et discrimination en
assurances. Nouveau débat, nouvelles questions, in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Bigot,
L.G.D.J., Paris, 2010, págs. 111 e 112.
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discriminação direta e de prática discriminatória constante na Lei n.º 46/2006,
clarificando que existe prática discriminatória, em razão da deficiência ou risco
agravado de saúde, através tanto de uma ação como de uma omissão, sejam
as mesmas dolosas ou negligentes.

Os princípios da técnica seguradora assentam na correta análise de risco
de todas as situações que lhe sejam propostas, de modo que a empresa de
seguros aceita ou recusa a contratação ou agrava um prémio de acordo com o
risco que está em causa. As empresas de seguros, pese a sua função social, são
entidades privadas que também têm por objetivo o lucro, caso contrário não
conseguiriam assegurar uma gestão sã e prudente50, pois terão que manter as
provisões técnicas necessárias para fazer face aos sinistros.

3.2.2. A análise de risco51 é estruturante para o mercado segurador, sendo que
na sequência do já revogado Código Comercial, o RJCS dá-lhe um tratamento
relevante para o início do próprio contrato, pelo que nos termos do artigo 24.º,
n.º 1, «o tomador do seguro ou o segurado está obrigado, antes da celebração
do contrato, a declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheça
e razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo
segurador», sendo que, como regra geral, caso ocorram alterações de risco
durante a vigência do contrato também devem ser comunicadas (artigo 91.º).
Os prémios a pagar pelo tomador ou segurado deverão ser ajustados aos riscos
cobertos, pelo que este equilíbrio não deve ser quebrado para que possa existir
uma gestão sã e prudente num mercado liberalizado e concorrencial.

3.2.3. Sobre a fundamentação da recusa ou agravamento em dados estatísticos
e atuariais entende o Instituto de Seguros de Portugal que atendendo ao
artigo 15.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, em particular quanto
às práticas e técnicas de avaliação, seleção e aceitação de riscos no caso de a
seguradora «não dispor de elementos estatísticos e actuariais suficientes, por
razões de dimensão, fiabilidade e/ou consistência, para a determinação do rácio
entre os 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,
não pode a empresa de seguros deixar de aceitar o risco proposto, à tarifa e nas
condições que seriam aplicadas à pessoa em situação comparável, sendo que a
adopção de qualquer outro procedimento, não estando cumpridos os requisitos
constantes do n.º 3 do supra identificado artigo, pode enquadrar-se no conceito de
prática discriminatória»52.
Este entendimento vinca a necessidade de existir essa fundamentação, pelo
que o tratamento diferenciado, quando não justificado em dados objetivos,
leva à conclusão de existência de discriminação.
50 Sobre este aspeto também se pronuncia JOÃO CALVÃO DA SILVA, Apólice “Vida Risco – Crédito
Habitação”: as pessoas com deficiência ou risco agravado de saúde e o princípio da igualdade na Lei
n.º 46/2006, de 28 de agosto, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 136, n.º 3942, Coimbra
Editora, 2007, pág. 169..
51 Sobre a avaliação do risco V. por exemplo PEDRO MARTINEZ, Teoria e Prática dos Seguros, Lisboa,
1953, pág. 13; PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito dos Seguros – Apontamentos, Principia, Cascais,
2006, pág. 57; DANIELE DE STROBEL / VALENTINA OGLIARI, L’Assicurazione de responsabilità civile e il nuovo
códice delle assicurazioni private, sesta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2008, págs. 25 a 57;
JÉRÔME BONNARD, Droit des Assurances, 3e édition, Litec, Paris, 2009, págs. 2 a 6; MURIEL CHAGNY e
LOUIS PERDIX, Droit des Assurances L.G.D.J., Paris, 2009, pág. 28; ANTIGONO DONATI e GIOVANNA VOLPE
PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, nona edizione aggiornata, Giuffrè Editore, Milano,
2009, págs. 3 e segs.; BARUCH BERLINER, Limites de la asegurabilidad de riesgos, Mapfre, Madrid, 1982,
págs. 3 a 5 e 117 a 122; PIERRE-ANDRÉ CHIAPPORI, Risco e Seguro, tradução portuguesa, Instituto
Piaget, Lisboa, 2000, págs. 34 a 49; CARLOS HARTEN, El deber de declaración del riesgo en el contrato
de seguro, Ratio Legis, Salamanca, 2007, págs. 31 a 40; MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de Seguro e
Terceiros, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, págs. 67 a 172; MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances,
Quatrième édition, Larcier, Bruxelles, 2010, págs. 172 a 193 e JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos
Contratos Comerciais, Almedina, Coimbra, 2009, págs. 704 a 708.
52 Para maior detalhe V. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado – 2010, Lisboa,
2011, pág. 58.

3.2.4. O artigo 15.º, n.º 4, prevê uma obrigação para o segurador, caso exista uma
recusa de contratação ou agravamento de prémio em razão da deficiência ou
risco agravado de saúde, o qual deve prestar ao proponente informação sobre
o rácio entre os fatores de risco específicos e os fatores de risco de pessoa em
situação comparável mas não afetada por aquela deficiência ou risco agravado
de saúde, nos termos do n.º 3 a 6 do artigo 178.º, o qual se refere à realização de
exames médicos e a divulgação do resultado dos mesmos.
A comunicação do resultado dos exames médicos (artigo 178.º do RJCS), sendo
um direito dos segurados ou proponentes, tem um conjunto de regras que
devem ser respeitadas de modo a proteger a confidencialidade dos dados53 54.
Temos aqui que distinguir duas situações:
a.) Quando o contrato é aceite sem qualquer restrição ou agravamento,
em que o segurador só informa a pessoa segura ou a quem esta indique
quando solicita expressamente o resultado dos exames médicos (artigo
178.º, n.º 3);

A comunicação dos resultados médicos deverá ser feita por um médico56,
salvo se as circunstâncias forem já do conhecimento da pessoa segura ou se se
puder supor, à luz da experiência comum, que já as conhecia (artigo 178.º, n.º4).
Assim, quando o proponente tenha declarado previamente ao segurador
ter diabetes e o resultado dos exames confirmar essa circunstância, não nos
parece necessário que a comunicação se processe através de um médico. Do
mesmo modo, se forem efetuados exames que detetem uma doença e que a
pessoa segura toma medicação para a mesma, poderá o segurador supor que
esta já conhecia a doença.
53 Sobre a confidencialidade e o acesso a dados pessoais de saúde por parte de empresas de
seguros do ramo «vida» e familiares dos titulares dos dados V. a Deliberação n.º 72/2006, de
30 de maio, da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), acessível em http://www.
cnpd.pt/bin/decisoes/2006/htm/del/del072-06.htm (acedido em outubro de 2011). Sobre o
entendimento da CNPD relativamente à disponibilização de elementos clínicos às empresas
de seguros para efeitos de faturação V. Deliberação n.º 88/2006, de 19 de junho, acessível em
http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2006/htm/del/del088-06.htm (acedido em outubro de
2011).
54 No direito belga V. MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances, Quatrième édition edition, Larcier,
Bruxelles, 2010, págs. 500 a 504.
55 Refere o disposto no artigo 15.º, n.º 4 que «em caso de recusa de celebração de um contrato de
seguro ou de agravamento do respectivo prémio em razão de deficiência ou de risco agravado
de saúde, o segurador deve, com base nos dados obtidos nos termos do número anterior,
prestar ao proponente informação sobre o rácio entre os factores de risco específicos e os
factores de risco de pessoa em situação comparável mas não afetada por aquela deficiência ou
risco agravado de saúde, nos termos dos n.ºs 3 a 6 do artigo 178.º».
56 Esta obrigatoriedade representa uma opção diferente face à facultatividade expressa na Lei n.º
46/2007, de 24 de agosto (que regula o acesso aos documentos administrativos), a qual refere
que «a comunicação de dados de saúde é feita por intermédio de médico se o requerente o
solicitar».
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b.) Quando o contrato não é aceite ou é aceite em condições especiais
(artigo 178.º, n.º 5), em que entendemos que para além dos resultados
poderem ser solicitados pelo proponente ou segurado (artigo 178.º, n.º
6), por força do artigo 15.º, o segurador é obrigado a fundamentar, sem
que exista solicitação nesse sentido, sobre quais os efeitos dos resultados
médicos que derivaram numa recusa de celebração ou agravamento do
respetivo prémio55.

Relativamente ao rácio parece-nos razoável que seja comunicado diretamente
ao proponente sem a intervenção de médico57. O pensamento do legislador
terá sido o de o proponente ter a possibilidade de conhecer qual o risco
acrescido que representa para o segurador, sem intermediários, e obrigando o
segurador por essa via a fundamentar sempre a sua posição58 59.
Em situações de rácios muito altos em que o proponente não tenha qualquer
informação sobre algum problema com a sua saúde entendemos que será
admissível e prudente o segurador transmitir um rácio mínimo revelador do
risco acrescido e informar que disponibiliza os dados médicos e o verdadeiro
rácio através do mecanismo do artigo 178.º.
Quanto ao meio através do qual o médico ou segurador efetua a comunicação
do resultado dos exames, tal aspeto não é determinado diretamente pela lei
mas atendendo ao princípio de confidencialidade que subjaz a esta matéria, a
comunicação pode ser efetuada por qualquer meio desde que esteja garantida
a confidencialidade.
Por exemplo, a transmissão por telefone não será um meio suscetível de
comunicação, já que atendendo a que não é possível verificar a identidade da
pessoa não pode ser garantida com certeza a confidencialidade.

3.2.5. Estas obrigações tornam claro aquilo que já decorria da Lei n.º 46/2006,
no que se refere ao facto de as seguradoras deverem sustentar tecnicamente
as suas decisões, pelo que daí resulta:
a.) Proibição de recusa de negociação;
b.) Proibição de impor condições ou prémios agravados sem fundamento.
A recusa de negociação levaria a que não fundamentasse a sua posição em
dados estatísticos e atuariais rigorosos, o que como vimos não é possível, e o
agravamento do prémio de um seguro também leva a que essa decisão seja
devidamente fundamentada.
Esta obrigatoriedade só existe relativamente a pessoas portadoras de
deficiência ou risco agravado de saúde, pelo que a contrario não existirá essa
obrigatoriedade de negociação e informação para as pessoas que não sejam
portadoras dessa deficiência ou risco agravado de saúde60.

57 A este propósito V. o entendimento do Instituto de Seguros de Portugal, referindo que «em
caso de recusa, agravamento de prémio e/ou restrições de cobertura, deverá ser efetuada num
formato e em linguagem inteligível para não especialistas em seguros, podendo assumir a forma
de tabelas, gráficos e diagramas acompanhados de explicações adequadas, nomeadamente
sobre os conceitos técnicos utilizados». Cfr. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de
Mercado – 2010, Lisboa, 2011, pág. 58.
58 Colocar intermediários poderá ser um mecanismo para dificultar o acesso à informação e como
os dados médicos só são facultados após solicitação, tal poderia fazer com que o rácio também
apenas fosse dado caso solicitado.
59 Sobre esta matéria V. a anotação de ARNALDO OLIVEIRA ao artigo 15.º em Lei do Contrato de Seguro
Anotada, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, págs 78 e 79.
60 Mas existem deveres de informação pré-contratual e na execução do contrato, que permitem
aos tomadores de seguros ou segurados compreender o contrato e que têm aplicação
genérica.

3.3. A comissão tripartida
3.3.1. Estabelece o artigo 15.º, n.º 5, que para dirimir eventuais divergências
resultantes da decisão de recusa ou de agravamento, pode o proponente
solicitar a uma comissão tripartida que emita parecer sobre o rácio entre os
seus fatores de risco específicos e os fatores de risco de pessoa em situação
comparável mas não afetada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde.
No entanto, este parecer não é vinculativo (artigo 15.º, n.º 8), sob pena de um
seguro de vida associado ao crédito à habitação se transformar em obrigatório
e ser afetada a liberdade do segurador, que mesmo quando esteja perante
propostas de seguros obrigatórios, como é o automóvel, tem a liberdade de
recusar a contratação61.

3.3.2. O parecer é elaborado por uma comissão composta por um representante

Por esta ordem de ideias, consideramos que também deveria ser dada a
hipótese de estar presente um representante do proponente do seguro na
Comissão que, atendendo ao fim de emitir parecer, deveria ser um médico62.
O Instituto Nacional de Medicina Legal tem previsto como atribuição nos
seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 96/2001, de 26 de março,
em particular no artigo 2.º, alínea i) «Prestar serviços a entidades públicas e
privadas, bem como aos particulares em domínios que envolvam a aplicação
de conhecimentos médico-legais», daí a sua escolha pelo legislador, pelo
que desempenhará um papel central na emissão do parecer, atendendo à
necessária análise de matéria médica, como os exames que tenham sido
realizados pelo segurado.

3.4. A sanção por incumprimento do artigo 15.º
3.4.1. Não tendo o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, normas de conteúdo
contraordenacional, qualquer infração ao artigo 15.º terá apenas como
consequência a reparação dos danos causados ao proponente ou eventual
segurado nos termos do artigo 227.º do Código Civil ou responsabilidade
civil geral. A existência de um parecer da comissão tripartida favorável ao
proponente constituirá um ponto a favor de um pedido de indemnização
pelos danos causados.

61 Situação em que existe um sistema de colocação de seguros regulamentado pela Norma
n.º 9/2006 - R, de 24 de outubro, aprovada pelo Instituto de Seguros de Portugal. Existem
inúmeros seguros obrigatórios, como se poderá constatar pela listagem legislativa disponível
www.isp.pt e em que não existe qualquer sistema de colocação de seguro. Existe colocação de
seguro apenas para o seguro automóvel e o seguro de acidentes de trabalho.
62 O facto de ser necessário o fornecimento de diversas informações por parte do segurador para
a elaboração do Parecer (artigo 15.º, n.º 7) não obrigaria a que fizesse parte da Comissão.
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do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., um representante do segurador
e um representante do Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P. (artigo 15.º, n.º
6), o que poderá querer significar que as decisões apenas serão tomadas com
a maioria de dois votos, pois ou o representante do segurador constata algum
equívoco no cálculo do rácio e retifica a sua posição perante o proponente sem
que haja necessidade de o parecer ser concluído ou simplesmente mantém
a posição, o que dará sempre origem a que vote pela confirmação do rácio
anteriormente comunicado.

3.4.2. Constituindo o artigo 15.º uma clarificação do regime constante
da Lei n.º 46/2006, importará ponderar em futuras iniciativas legislativas a
necessidade deste último diploma incorporar o regime aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 72/2008, para que ao abrigo do princípio da tipicidade penal
seja possível aplicar contraordenações relativamente a qualquer recusa ou
agravamento não fundamentada em dados estatísticos ou atuariais ou o
não fornecimento por parte do segurador do rácio entre os fatores de risco
específicos e os fatores de risco de pessoa em situação comparável mas não
afetada por aquela deficiência ou risco agravado de saúde.

4. O QUADRO COMUNITÁRIO FUTURO - A
PROPOSTA DE DIRETIVA DE 2008
4.1. Refere o artigo 13.º, n.º 1, do Tratado que institui a Comunidade Europeia
que «o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e
após consulta ao Parlamento Europeu, pode tomar as medidas necessárias para
combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou
crença, deficiência, idade ou orientação sexual»63.
É neste âmbito que surge a Proposta de Diretiva do Conselho, de 2 de julho
de 2008, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas,
independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação
sexual.

4.2. A Proposta baseia-se nas Diretivas 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE64,
que proíbem a discriminação em razão do sexo, da raça ou origem étnica, da
idade, deficiência, orientação sexual, religião ou crença, mas tenciona ir além
do contexto laboral65.

4.3. Esta Proposta já mereceu o acolhimento do Comité Económico e Social
Europeu (CESE) através de Parecer66, de 14 de janeiro de 2009, o qual refere que
o projeto de Diretiva deverá conduzir a níveis de proteção harmonizados contra
a discriminação em todo o território da UE com base no disposto no artigo 13.º
do TCE, entendendo todavia que, em determinados âmbitos, a Diretiva oferece
menos proteção do que a que já existe ao abrigo das diretivas em vigor sobre
a igualdade de tratamento independentemente da origem racial ou étnica e
sobre a igualdade de género.

63 Por sua vez a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia refere no artigo 21.º
(“Não discriminação”), em particular no n.º 1 que «É proibida a discriminação em razão,
designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua,
religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza,
nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual».
64 V. Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio da
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica (JO L 180
de 19.7.2000); Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece
um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional (JO L 303
de 2.12.2000) e Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o
princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e
seu fornecimento (JO L 373, 21.12.2004).
65 Cfr. a exposição de Motivos da Proposta, pág. 2.
66 V. http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=pt&docnr=49&year=
2009 (recolhido em outubro de 2011).

Manifesta ainda preocupação relativamente às derrogações relativas à
proibição de discriminação, especialmente no que diz respeito aos serviços
financeiros. O CESE recomenda que os mesmos requisitos de transparência,
revisão e supervisão sejam aplicados à idade e à deficiência, do mesmo modo
que já são aplicados em matéria de igualdade de género67.

4.4. A Proposta de Diretiva também já foi aprovada pelo Parlamento Europeu
através da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 2 de abril de 200968,
com base no relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos
Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar,
da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros69.
A resolução do Parlamento Europeu introduziu alterações no Considerando 15
da Proposta, o qual originariamente refere que «Da disposição sobre os seguros,
a banca e outros serviços financeiros constam factores actuariais e em matéria
de risco relacionados com a deficiência e com a idade. Estes não devem ser
considerados discriminatórios sempre que se demonstre que os factores são
cruciais para a avaliação do risco» no sentido de controlar a essencialidade da
discriminação e os dados em que se apoia70.
O Considerando 15 reflete-se no artigo 2.º, n.º 7, da Proposta de Diretiva, o qual
refere que sem prejuízo da apreciação sobre a existência de discriminação direta
ou indireta, «na prestação de serviços financeiros, os Estados-Membros podem
autorizar diferenças proporcionadas de tratamento sempre que, para o produto
em questão, a utilização dos critérios da idade ou da deficiência constitua um
factor crucial na avaliação do risco com base em dados pertinentes e exactos
de natureza actuarial ou estatística».
Independentemente da versão que venha a ser aprovada, parece existir um
processo irreversível para a aprovação da Diretiva do Conselho num futuro
próximo, atendendo aos pareceres positivos já emitidos, aos quais fizemos
menção, e que continua a ser um assunto debatido em 201171.

67 É referido no Parecer, em particular no ponto 3.1.3.1, que «O CESE receia que esta ampla
derrogação perpetue a documentada situação de desvantagem em que se encontram os
jovens, os idosos e as pessoas com deficiência nas suas relações com os bancos e com uma
série de produtos de seguros».
68 V. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2009-0211
+0+DOC+XML+V0//PT (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS).
69 V. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0149&
language=PT (A6-0149/2009).
70 A alteração consiste em manter o texto originário e adicionar o seguinte texto: «e se o prestador
do serviço puder demonstrar a existência de riscos significativamente mais elevados, com base em
princípios atuariais, dados estatísticos ou médicos. Estes dados devem ser exatos, recentes e pertinentes
e ser disponibilizados a pedido. Os fatores atuariais e de risco devem refletir as mudanças positivas
na esperança de vida e o envelhecimento ativo, bem como a maior mobilidade e acessibilidade para
as pessoas com deficiências. Por dados médicos entende-se os dados circunscritos a factos médicos
objetivos e verificados, bem como a conhecimentos médicos irrefutáveis que sejam conformes com
as normas de recolha de dados médicos».
71 Cfr. o portal da internet onde estão disponíveis as discussões a propósito da presente Diretiva
e onde se pode constatar que a última discussão do Conselho data de 17-06-2011, em http://
ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pt&DosId=197196 (consultado em outubro
de 2011).
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5. A TRANSPOSIÇÃO DO FUTURO REGIME
COMUNITÁRIO
No panorama europeu, Portugal esteve na linha da frente no que se refere à
publicação de legislação antidiscriminação nos seguros, a par do Reino Unido72
e França73. Salienta-se em particular a legislação que não decorreu diretamente
da transposição de Diretivas comunitárias, como foi o caso da Lei n.º 46/200674
e o artigo 15.º do RJCS.
A publicação da Diretiva do Conselho que mencionámos não deverá ter
muitos efeitos sobre o regime português atendendo às iniciativas prévias, mas
o caráter mais sucinto relativamente a seguros da Lei n.º 46/2006, que tem
previsto um regime sancionatório, terá que ser ajustado ao conteúdo do artigo
15.º do RJCS, o qual não prevê qualquer sanção específica para a discriminação.
Recordemos que neste aspeto a Proposta de Diretiva no seu Considerando 15
permite de forma clara a análise do risco que esteja em causa e não faz distinção
dos ramos de seguros a que se aplica, pelo que será de aplicar a todos aqueles
em que possa existir discriminação em razão das características da pessoa que
pretende contratar o seguro.
O artigo 14.º75 da Proposta da Diretiva determina que devem existir sanções
que sejam dissuasoras das práticas de discriminação, pelo que essas sanções
não podem ser circunscritas a determinados seguros – como poderia ser
uma das interpretações da Lei n.º 46/200676 – que é um aspeto que pode ser
clarificado numa perspetiva contraordenacional, embora se possa considerar
dispensável para efeitos de indemnização ao discriminado por já não ser
aplicável o princípio da tipicidade penal.

CONCLUSÕES
A legislação que tem surgido de proibição à discriminação constitui um passo
importante para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência ou
com risco agravado de saúde.
O legislador português tem tido uma especial preocupação com a transparência
nos seguros, estando o legislador comunitário a definir um caminho que parece
ir ao encontro da legislação já vigente. A inexistência das leis a que fizemos
menção não significaria que as seguradoras estariam a tratar os proponentes
72 V. Disability Discrimination Act, de 2010, acessível em http://www.direct.gov.uk/en/
DisabledPeople/RightsAndObligations/DisabilityRights/DG_4001068 (consultado em outubro
de 2011).
73 V. Loi n.º 2007-131, du Janvier 2007 relative à l’accès au crédit dês personnes présentant un
risque aggravé de santé.
74 Embora esta lei tenha tido por base as Diretivas comunitárias e os seus conceitos, a inserção de
uma disposição sobre seguros não se afigura ter tido esse fundamento.
75 Refere o preceito que «Os Estados-Membros determinam o regime de sanções aplicável às
violações das disposições nacionais aprovadas em execução da presente diretiva e adotam
todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação dessas sanções. As sanções podem
compreender o pagamento de indemnizações, que não se podem restringir pela fixação de um
limite superior e que devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas».
76 Ao contrário do que defendemos, JOÃO CALVÃO DA SILVA entende que o artigo 4.º, alínea c) é
apenas aplicável aos seguros de vida. Cfr. Apólice “Vida Risco – Crédito Habitação”: as pessoas com
deficiência ou risco agravado de saúde e o princípio da igualdade na Lei n.º 46/2006, in Revista de
Legislação e Jurisprudência, Ano 136, n.º 3942, Coimbra Editora, 2007, pág. 159.

de forma discriminatória. Cada seguradora já tinha a sua base técnica de
apreciação, a qual pela via legal se tornou mais transparente e por inerência
mais rigorosa.
Cada indivíduo tem que ser encarado de forma igual e com critérios objetivos.
Aquilo que a lei pretende é penalizar a não aplicação desses critérios.
Assim, o princípio da igualdade nos seguros terá que ser visto da mesma forma
que na CRP. Tratar de forma igual o que é igual e de forma desigual o que é
desigual, só assim se atinge uma maior justiça.
Por essa via não se pode obrigar as seguradoras a segurar riscos desproporcionais
para os prémios recebidos.

De uma forma geral, as leis antidiscriminação quando aplicadas aos seguros,
mais do que medidas de discriminação positiva no sentido de obrigar a uma
contratação, constituem deveres de negociação e informação mais exigentes para
que facilitem a verificação do cumprimento do princípio da igualdade (artigo 13.º
da CRP).
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O QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR RELATIVO
À GESTÃO DAS RECLAMAÇÕES NAS EMPRESAS DE
SEGUROS E NO INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
RUI FIDALGO1
FRANCISCO LUÍS ALVES2

1 Diretor da Direção de Comunicação e Relações com os Consumidores do ISP
2 Diretor do Departamento de Relações com os Consumidores do ISP

1. INTRODUÇÃO
A crescente sofisticação do mercado segurador e dos fundos de pensões
colocou novos desafios à autoridade responsável pela supervisão deste setor,
em especial no domínio da proteção dos credores específicos de seguros. Neste
contexto, as matérias relacionadas com a definição de padrões de conduta a
observar pelos operadores do mercado português assumem, atualmente, um
papel central no quadro da atividade regulatória e de supervisão a cargo do
Instituto de Seguros de Portugal (ISP).
A nível nacional, o Instituto de Seguros de Portugal tem procurado, há já alguns
anos, sublinhar a relevância da tomada de medidas que contribuam para o
reforço da proteção do consumidor e da sua confiança no setor segurador e
dos fundos de pensões, tendo criado em 2007 um departamento específico
para a supervisão da conduta de mercado e ampliado a intervenção da área de
relacionamento com os consumidores.

2. ALTERAÇÕES AO DECRETO-LEI N.º 94-B/98,
DE 17 DE ABRIL
Em linha com os melhores princípios internacionais vigentes sobre conduta de
mercado1, o quadro legal e regulamentar nacional tem registado importantes
avanços, sendo de destacar as disposições legais aditadas ao regime jurídico
do acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de janeiro, nomeadamente através dos artigos 131.º-C a
131.º-F.
De uma forma geral, através destes preceitos, instituíram-se as seguintes
obrigações para as empresas de seguros:
•

implementar uma política de tratamento dos tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados;

•

instituir uma função autónoma responsável pela gestão de reclamações;

•

designar um provedor do cliente; e

•

implementar uma política antifraude.

Estes deveres foram operacionalizados através da Norma Regulamentar n.º
10/2009-R, de 25 de junho.
O Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, faz agora referência a três preceitos
com reflexos na gestão de reclamações, ou seja, os arts. 131.º-C (Princípios
gerais de conduta de mercado), 131.º-D (Gestão de Reclamações) e 131.º E
(Provedor do Cliente). O Instituto de Seguros de Portugal, através da Norma
Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, estabeleceu os princípios gerais
a respeitar no cumprimento dos deveres mencionados naqueles preceitos. A
análise conjunta dos dois normativos permite compreender a estrutura em que
assenta a gestão de reclamações nas empresas de seguros.
1 Nomeadamente os Insurance Core Principles relativos à proteção do consumidor, emitidos pela
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
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O artigo 131.º-C, respeitante aos princípios de conduta de mercado, refere as
obrigações de atuação diligente, equitativa e transparente2 das empresas de
seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados, bem como a obrigação de definir uma
política de tratamento3. Neste particular, a lei adapta-se às especificidades da
área seguradora, não se ficando pela noção de consumidor da Lei n.º 24/96, de
31 de julho4, que poderia ser restritiva ao excluir profissionais que contratassem
seguros5, embora não fosse essa a sua atividade.
Embora a política de tratamento vise assegurar níveis de satisfação que evitem
a necessidade de reclamar, é importante a previsão de mecanismos que
facilitem a resolução atempada dos conflitos que normalmente ocorrem no
processo negocial.
O conceito de reclamação aparece previsto na Norma Regulamentar já
referenciada, no seu artigo 3.º, alínea a), estando definida como a «manifestação
de discordância em relação à posição assumida por empresa de seguros ou de
insatisfação em relação aos serviços prestados por esta, bem como qualquer
alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados (…)»6, sendo este o sentido que
normalmente decorre de uma reclamação enquanto motivo de insatisfação e
que não teria obrigatoriamente que constar da Norma. Veja-se, por exemplo,
que o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, não prevê uma definição
de reclamação mas fixou mecanismos que permitissem a sua concretização.

3. FUNÇÃO AUTÓNOMA RESPONSÁVEL
PELA GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Nesta delimitação genérica do conceito de reclamação, o artigo 131.º-D, sobre
a gestão de reclamações, prevê que as empresas de seguros devem instituir

2 A transparência surge como um princípio base na estrutura dos contratos de consumo. Para
maiores desenvolvimentos, V. ÉLISE POILLOT, Droit Européen de la Consomation et uniformisation du
Droit des Contrats, LGDJ, Paris, 2006, págs. 211 a 233.
3 Este será o conjunto de regras destinadas a proteger os tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO define direito do consumidor como
«o conjunto de princípios e regras destinados à protecção do consumidor». Cfr. Sobre o direito
do consumidor em Portugal, em Estudos de Direito do Consumidor, n.º 4, Centro de Direito do
Consumo, Coimbra, 2002, pág. 121, pelo que se poderá concluir que os princípios de conduta
de mercado cumprem a mesma função, ou seja, proteger o consumidor, o que para a área
seguradora será uma acepção que abranja as figuras mencionadas no artigo 131.º-C.
4 O artigo 2.º, n.º 1, desta lei refere que «considera-se consumidor todo aquele a quem sejam
fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não
profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma actividade económica que
vise a obtenção de benefícios». Através desta definição ficariam excluídas as pessoas singulares
ou coletivas que contratassem um seguro de responsabilidade civil profissional.
5 Sobre a problemática da extensão do conceito de consumidor V. JOÃO CALVÃO DA SILVA,
Responsabilidade Civil do Produtor, Almedina, Coimbra, 1999, págs. 58 a 64; CARLOS FERREIRA DE
ALMEIDA, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2005, págs. 44 a 58; FERNANDO BAPTISTA DE OLIVEIRA,
O Conceito de Consumidor – Perspectivas Nacional e Comunitária, Almedina, Coimbra, 2009,
pág. 51 e seguintes, e Nathalie Rzepecki, Droit de la Consomation et Théorie Générale du Contrat,
Presses Universitaires D’Aix-Marseille, Puam, 2002, págs. 297 a 318. Sobre as dimensões de
consumidor de seguros V. FILIPPO ROMEO, La Tutela del “Consumatore” nel contratto di assicurazione
danni, Giuffrè Editore, Milano, 2004, págs. 98 a 114.
6

A segunda parte da definição, nomeadamente que «não se inserem no conceito de reclamação
as declarações que integram o processo de negociação contratual, as comunicações inerentes
ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação ou esclarecimento»
constitui uma mera cautela para que a reclamação não seja confundida com os atos normais da
empresa de seguros, pelo que não deverá deixar de ser observada a insatisfação do reclamante.

uma função autónoma responsável pela gestão de reclamações e que deve
ser desempenhada por pessoa idónea que detenha qualificação profissional
adequada7.
Compete à função autónoma gerir a receção e resposta às reclamações que
lhe sejam apresentadas de acordo com o regulamento de funcionamento, sem
prejuízo de o tratamento e apreciação das mesmas poder ser efetuado pelas
unidades orgânicas relevantes (n.º 3 do artigo 131.º-D). Aquela deve atuar como
ponto centralizado de receção e resposta, devidamente identificada a nível
interno e a nível externo (artigo 6.º, n.º 1, da Norma Regulamentar n.º 10/2009).
A existência de um ponto centralizado visa principalmente8 assegurar um
duplo objetivo, a saber:
d. o registo de todas as reclamações que possibilite a análise dos
procedimentos através dos seus indicadores estatísticos. Tal pretende
possibilitar uma intervenção atempada na alteração e adequação de
procedimentos a uma conduta que leve à diminuição do número de
reclamações9, bem como o reporte anual das reclamações rececionadas
no Instituto de Seguros de Portugal10;
e. assegurar uma gestão imparcial das reclamações11.
No universo de reclamações que passam pelo ponto centralizado devem ser
incluídas todas as que sejam rececionadas independentemente da origem
e forma. Assim, devem abranger as reclamações através de comunicações
recebidas diretamente12 na empresa de seguros, bem como as que sejam
remetidas pelo Instituto de Seguros de Portugal no quadro das reclamações
que também gere, as redigidas no Livro de Reclamações ou outras rececionadas
através de outra entidade em representação do reclamante.
As reclamações devem ser geridas de acordo com o definido no regulamento
de funcionamento da gestão de reclamações de cada empresa de seguros, cujo
conteúdo mínimo se encontra previsto no artigo 9.º da Norma Regulamentar,
com destaque para os prazos de resposta aos reclamantes [alínea d)] e que
deverão ser do conhecimento dos mesmos [artigo 10.º, n.º 1, alínea c)], pelo
que caso não seja possível cumpri-lo deve também o reclamante ser informado
desse facto (artigo 11.º, n.º 7).
As respostas aos reclamantes devem ser completas e fundamentadas (artigo
11.º, n.º 9) e, por razões de articulação com a figura do Provedor do Cliente, não
exceder os 20 dias13 (30 dias nos casos que revistam especial complexidade14),
embora possa estar outro prazo inferior fixado no regulamento interno da
empresa de seguros. Deste modo, a empresa de seguros deverá dar uma

7 Cfr. A redação completa do n.º 1 do artigo 131.º-D.
8 Para informação mais completa consultar o artigo 6.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de
25 de junho.
9 O artigo 6.º, n.º 7, da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, dispõe que «as
empresas de seguros devem assegurar o tratamento e a análise dos dados relativos à gestão de
reclamações, garantindo que os resultados extraídos são considerados na atividade operacional
da empresa».
10 O reporte é efetuado com base no artigo 21.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de
junho, e na Circular n.º 8/2010, de 27 de Maio, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal.
11 Cfr. artigo 6.º, n.º 3, da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho..
12 Por exemplo, por carta, fax ou correio eletrónico.
13 Contam-se de forma corrida, incluindo dias não úteis.
14 Esta extensão de 10 dias tem previamente que ser informada ao reclamante.
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resposta escrita ao reclamante com o resultado da sua apreciação, através de
linguagem clara e percetível.
A não resposta naquele prazo corresponde a um indeferimento tácito15, ainda
que se mantenha o dever da empresa de seguros dar resposta16, o que permite
ao reclamante dirigir-se ao Provedor do Cliente da empresa de seguros. Caso
tenha obtido uma resposta com a qual discorde, poderá também recorrer a
esta possibilidade.

4. O PROVEDOR DO CLIENTE
O Provedor do Cliente foi instituído através do artigo 131.º E do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, sendo que a figura jurídica do provedor vem de uma tradição do
ombudsman sueco17, estando presente a nível comunitário18 e nacional19.
A criação do Provedor do Cliente de seguros surge como inovação na ordem
jurídica nacional, sendo também defendida para o setor bancário por MENEZES
CORDEIRO20.
A preponderância de um provedor está ligada ao seu prestígio, daí que as
empresas de seguros devam nomear entidades ou peritos independentes
de reconhecido prestígio e idoneidade para apreciar as reclamações que lhes
sejam apresentadas e que tenham cumprido os requisitos prévios para a sua
admissão, que são essencialmente os mesmos das reclamações apresentadas à
função autónoma de gestão de reclamações21.
A reputação do provedor dará maior “peso” às recomendações que emita, já
que o mesmo dispõe de poderes consultivos e as recomendações não são
vinculativas para as empresas de seguros22.
O Provedor gere as reclamações de acordo também com o seu regulamento
de funcionamento (artigo 131.º-E, n.º 3), dispondo igualmente de prazos para
comunicar ao reclamante e à empresa de seguros os resultados da apreciação
e respetiva fundamentação23. Esse prazo é nomeadamente 30 dias, contados
a partir da data da receção, sendo de 45 dias para os casos com especial
complexidade24.
Caso a apreciação tenha culminado com uma recomendação, deve também
ser dado conhecimento às partes, cabendo ainda à empresa de seguros

15 Corresponde também ao mecanismo previsto no Código do Procedimento Administrativo
aplicável às entidades administrativas.
16 Tal como a Administração também está obrigada a dar resposta ainda que em incumprimento
de prazo (artigo 9.º do Código do Procedimento Administrativo).
17 Cfr. Informação do portal do Provedor de Justiça em http://www.provedor-jus.pt/ombudsman.htm
18 V. http://www.ombudsman.europa.eu/stArtigofaces
19 V. para maiores detalhes http://www.provedor-jus.pt
20 Cfr. do autor Manual de Direito Bancário, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 292 e 293.
21 V. artigos. 12.º e 14.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho.
22 Daí que a intervenção do Provedor, tal como a da função autónoma de gestão de reclamações,
não afaste a possibilidade de recurso aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial
de litígios (artigo 131.º-E, n.º 5).
23 A comunicação deve ser escrita ou através de meio de comunicação de que fique com registo
duradouro.
24 V. artigo 14.º, n.º 4, da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho.

informar no prazo de 20 dias se acolheu a recomendação. Do não acolhimento
da recomendação o Provedor do Cliente informa o reclamante25.
Haja ou não acolhimento das recomendações, estas são divulgadas através do
Instituto de Seguros de Portugal, pelo que o seu carácter público poderá ser um
incentivo a que as reclamações sejam bem apreciadas na função autónoma de
gestão de reclamações.
Os mecanismos a que fizemos menção, embora existam em paralelo com a
possibilidade das reclamações serem apreciadas pelo Instituto de Seguros de
Portugal, devem constituir uma oportunidade para as seguradoras resolverem
e prevenirem as reclamações, mantendo os tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados confiantes relativamente à atuação da
atividade seguradora.

5. A GESTÃO DE RECLAMAÇÕES NO ISP
5.1. Competências
O Estatuto do ISP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de novembro,
contém diversos preceitos que enquadram a atividade do ISP nas matérias
relativas ao consumidor.
O artigo 4.º prevê nas atribuições do ISP a supervisão da atividade seguradora
[n.º1, alínea a)] referindo em particular no n.º 2 que «A supervisão do ISP
abrange toda a atividade das empresas a ela sujeitas, incluindo as atividades
conexas ou complementares da atividade principal, e é exercida de harmonia
com a legislação nacional e comunitária em vigor e no sentido do bom
funcionamento e da tutela do mercado, garantindo a proteção dos credores
específicos de seguros».
O bom funcionamento do mercado e a proteção dos credores específicos de
seguros, que são afinal os consumidores, numa aceção ampla26, aqueles que na
decorrência de um contrato de seguro ou enquanto lesados tenham alguma
prestação a receber27.
A relação com o consumidor é também tomada em consideração pelo
legislador ao inserir na constituição do Conselho Consultivo o presidente do
Instituto do Consumidor (atual Direção-Geral do Consumidor) e o presidente
de uma das associações de defesa dos consumidores. Este órgão do ISP28 é um
órgão de consulta sobre as grandes linhas de orientação estratégica relativas à
coordenação do setor, podendo o mesmo apresentar, de sua própria iniciativa,
ao Conselho Diretivo, recomendações e sugestões no âmbito das atribuições
do ISP (artigo 24.º).

25 Cfr. artigo 14.º, n.º 8, Idem.
26 A Lei de Defesa do Consumidor tem uma perspetiva mais restritiva de consumidor excluindo
pessoas coletivas e pessoas individuais que estejam na relação de consumo enquanto
profissionais.
27 A obrigação a que um segurador se encontra vinculado poderá ou não ser cumprida em
dinheiro.
28 Cfr. artigo 7.º do Estatuto.
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O Conselho Diretivo, com o objetivo de operacionalizar as suas competências,
criou a Direção de Comunicação e Relações com os Consumidores, onde está
também integrado o Departamento de Relações com os Consumidores, que
centraliza as reclamações rececionadas e que possui uma equipa de juristas
que são responsáveis pela sua gestão.
Acresce que, sem prejuízo dos elementos mínimos que permitem o tratamento
das reclamações, o ISP não estabelece restrições, quer no que diz respeito ao
tipo de reclamante, que pode corresponder a qualquer interessado, quer em
função da matéria em apreço. Por outro lado, também não são definidas précondições para apresentação de uma reclamação. Assim, não se atende, por
exemplo, ao tempo decorrido entre a data a que os factos expostos remontam
e o momento da concretização da reclamação, nem se exige que o reclamante
se dirija previamente ao operador em questão.

5.2. Os objetivos da gestão de reclamações no ISP
Os objetivos prosseguidos pelo sistema de tratamento de reclamações
implementado pelo ISP podem ser reconduzidos, genericamente, a uma
intervenção com vista ao esclarecimento do consumidor quanto aos direitos
e deveres que lhe assistem no âmbito concreto da reclamação apresentada,
uma tentativa de conciliação dos interesses das partes envolvidas (em regra,
reclamante e operador) e a uma atuação conducente à recolha e posterior
análise de informação relativa à conduta das entidades supervisionadas.
De facto, na interação que estabelece com o consumidor no quadro da gestão
da reclamação, o ISP procura esclarecer com qualidade sobre as práticas de
mercado, bem como o seu enquadramento jurídico e contratual da posição
tomada por um operador. Este enquadramento engloba, sempre que
possível, atendendo aos elementos disponibilizados, uma conclusão sobre a
conformidade legal ou contratual da posição de um operador.
Pretende-se por esta via que mesmo nas situações em que o operador
manifesta uma posição desfavorável para o consumidor, este tenha por parte
da entidade reguladora uma apreciação da reclamação apresentada, já que
o mesmo a reconhece naturalmente como tendo conhecimentos técnicos e
jurídicos especializados em seguros.
Isto permitirá que, em alguns casos, diversos reclamantes não levem as suas
reclamações para outras instâncias, embora sejam livres para o fazer, atendendo
ao facto de o ISP não ter competência para se substituir a um tribunal tomando
uma decisão vinculativa para as partes.
Contudo, mesmo nestes casos, o reclamante fica informado quanto ao
enquadramento legal e ou regulamentar da situação exposta e sobre os
mecanismos que tem ao seu dispor para fazer valer os direitos que lhe assistem.
No entanto, as situações que são apresentadas ao ISP através das reclamações
permitem recolher informações de valor quanto à conduta dos operadores.
As conclusões formuladas a partir do confronto do teor da reclamação com
o enquadramento jurídico aplicável e do seu exame à luz dos padrões de
comportamento exigíveis em matéria de conduta de mercado servirão
de base para a ponderação da eventual adoção de medidas no quadro das
competências legais de supervisão do ISP.

Na prática, a apreciação de uma reclamação pode justificar o início de algumas
diligências em matéria de supervisão, on-site e off-site. Por outro lado, do seu
estudo pode resultar a identificação de uma prática proibida e sancionável.
Adicionalmente, a informação recolhida nesta sede é também objeto de
reflexão para efeitos de promoção de eventuais iniciativas regulatórias.
Mas a riqueza da informação recolhida através das reclamações permite também
identificar áreas de risco para determinados operadores, sem que esteja em
causa qualquer tipo de incumprimento legal ou regulamentar. Na verdade,
através da análise mais aprofundada dos elementos estatísticos relacionados
com as reclamações é possível identificar situações atípicas que ocorrem nas
diversas dimensões da atividade empresarial, seja num determinado canal de
venda ou numa unidade funcional, que quando detetadas atempadamente
permitem a sua correção de forma rápida, eleminando-se o risco em causa.
Por essa razão, o ISP tem a preocupação de partilhar a informação tratada
com os operadores supervisionados na expetativa de que daí possam resultar
benefícios para todo o mercado.

5.3. Tratamento estatístico das reclamações

Os classificadores dos processos têm vários níveis, dependendo de cada matéria
objeto de reclamação e seguem de perto a estrutura do Regime Jurídico do
Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008.
Do primeiro nível constam, a título exemplificativo, os seguintes classificadores:
•

Práticas discriminatórias

•

Falta de seguro

•

Formação do contrato

•

Conteúdo/vigência do contrato

•

Prémio

•

Sinistro

•

Cessação do contrato

•

Práticas comerciais desleais e publicidade

•

Atendimento

Estes classificadores estatísticos são dinâmicos, permitindo ao longo do tempo
fazer ajustamentos através do aditamento de classificadores ou retirada de
outros, atendendo às matérias que ao longo do tempo demonstrem ter maior
incidência. Esse juízo é feito tendo por base a experiência na ponderação
que se faz trimestralmente ou através da identificação de assuntos novos
que se julguem poder originar reclamações, como será o caso de direitos ou
obrigações decorrentes de alterações legislativas.
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Tendo presente a relevância da matéria das reclamações no quadro da
conduta de mercado, o ISP tem vindo a mobilizar recursos, com vista a
melhorar a qualidade da informação disponível sobre estas matérias. Para tal,
foi importante o desenvolvimento de uma nova aplicação informática que
suporta a gestão das reclamações, permitindo partilhar de forma mais rápida a
informação disponível com os operadores e proceder ao registo e classificação
detalhada das matérias apresentadas.

Para efeitos de supervisão, atendendo a que cerca de metade das reclamações
tratadas no ISP têm por objeto o seguro automóvel, em cada reclamação são
controlados os prazos de regularização de sinistro previstos no Decreto-Lei n.º
291/2007, de 21 de agosto, com base nos dados transmitidos pelo reclamante
e pelo segurador, procedendo-se a um registo nas situações em que se detete
algum incumprimento.
Este procedimento permite cruzar os dados das reclamações com os dados
remetidos pelos seguradores através de relatórios anuais, em cumprimento da
Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de dezembro (na versão dada pela
Norma Regulamentar n.º 17/2010-R, de 18 de novembro), assegurando-se a
fiabilidade do sistema e a veracidade dos dados transmitidos.
Quando uma reclamação é recebida no ISP (por correio, fax, telefone, e-mail
ou formulário do Portal) dá origem à abertura de um processo, o qual é
distribuído a um jurista que procede à análise da documentação, no sentido de
aferir se existe alguma insatisfação relativamente à conduta de um operador
supervisionado.
Se não existir insatisfação estará em causa um pedido de esclarecimento, até
porque em muitos casos nem é identificado nenhum operador específico.
Nestes casos o ISP procede ao envio de uma comunicação com os
esclarecimentos solicitados.
Quando existe qualquer insatisfação, a documentação é encaminhada para
o operador acompanhada de uma comunicação onde se solicita resposta
à reclamação, por parte do operador, diretamente para o reclamante e que
seja dado conhecimento ao ISP dessa comunicação bem como outros
esclarecimentos que considere adequados para a compreensão da situação
apresentada.
Dependendo da matéria objeto de reclamação, são igualmente solicitadas as
condições contratuais, prazos de regularização do sinistro ou outras informações
que permitam ao ISP analisar o processo e verificar a conformidade legal ou
contratual dos procedimentos do operador.

CONCLUSÕES
O quadro legal e regulamentar atualmente em vigor impõe um conjunto de
responsabilidades e de exigências que constituem desafios importantes para
todos os intervenientes no mercado, incluindo, naturalmente, a autoridade
de supervisão. Como ficou bem expresso nos pontos anteriores, a relação
das empresas com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados é uma matéria que está sujeita a um conjunto vasto de
condicionamentos legais e normativos mas, sobretudo, é uma matéria a que
os consumidores, em geral, estão muitos atentos e pode influenciar positiva ou
negativamente a reputação dos operadores. Razões que justificam a atenção e
o esforço que o Instituto de Seguros de Portugal tem dedicado a estes temas.
Felizmente que a dedicação do ISP e das empresas que atuam no mercado
português a este objetivo tem conseguido resultados positivos.
Da parte dos operadores, basta verificar os resultados obtidos numa das
áreas que exige uma gestão de recursos mais difíceis – o setor automóvel.
Se observarmos a análise publicada pelo ISP no Relatório de Supervisão da
Conduta de Mercado relativo a 2010, conclui-se que as seguradoras a operar

no mercado português evidenciam um nível de cumprimento dos prazos (que,
no conjunto, perfazem mais de dois milhões de prazos) relativos à gestão de
sinistros da ordem dos 99,7%.
Este padrão de qualidade dos serviços prestados pelas empresas de seguros
pode também ser observado nos resultados do Índice Nacional de Satisfação
do Cliente (INSC), um estudo desenvolvido a partir do modelo ESCI (European
Customer Satisfaction Índex) que se propõe avaliar a satisfação dos clientes de
14 áreas de atividade, e onde o setor segurador integra desde há já alguns anos,
de forma sustentada, o grupo dos cinco melhores desempenhos, em termos
globais.
Quanto à atuação do Instituto de Seguros de Portugal enquanto garante
de que os interesses dos consumidores são percebidos e tidos em conta na
elaboração da regulação económica, será relevante salientar o resultado de um
estudo realizado pela Direção-Geral dos Consumidores, em que se procurava
avaliar a forma como os diferentes reguladores atendem ao interesse dos
consumidores no quadro do exercício concreto das suas competências e no
âmbito do qual o ISP obteve a classificação máxima.

De notar que a grande maioria das diretrizes emitidas pela EIOPA se encontra
já acolhida no quadro legal e regulamentar português, designadamente nos
diplomas que foram analisados no presente trabalho.
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Por último, importa ainda destacar os dois documentos provenientes da
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(EIOPA) e que o ISP publica nesta edição da revista Fórum, nomeadamente
um projeto de orientações no que se refere ao tratamento de reclamações, à
prestação de informações aos consumidores e os procedimentos de resposta a
reclamações, assegurando a proteção adequada de tomadores e beneficiários,
bem como um lista de boas práticas.

EIOPA PROMOVE CONSULTA PÚBLICA
SOBRE BOAS PRÁTICAS NO TRATAMENTO
DE RECLAMAÇÕES
Proposta de Orientações sobre Tratamento de Reclamações
por Empresas de Seguros (EIOPA-CP-11/010a
Projeto de Relatório sobre Boas Práticas das Empresas de Seguros no Tratamento de
Reclamações (EIOPA-CP-11/010b)
Trabalho de tradução efetuado por Dr. Luís Duarte 1

1 Técnico do Gabinete de Comunicação do ISP

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
– EIOPA colocou em consulta pública, em 9 de novembro de 2011, a Proposta
de Orientações sobre Tratamento de Reclamações por Empresas de Seguros
(EIOPA-CP-11/010a) e o Projecto de Relatório sobre Boas Práticas das Empresas
de Seguros no Tratamento de Reclamações (EIOPA-CP-11/010b).

Proposta de Orientações sobre Tratamento de Reclamações
por Empresas de Seguros (EIOPA-CP-11/010a)
A EIOPA efetua consultas públicas sobre orientações e recomendações ao
abrigo do disposto no artigo 16.º, n.º 2, do Regulamento (UE) N.º 1094/2010
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria
uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros
e Pensões Complementares de Reforma), altera a Decisão n.º 716/2009/CE e
revoga a Decisão 2009/79/CE da Comissão (o “Regulamento da EIOPA”).

Analogamente, sob a forma de um conjunto de diretrizes, a EIOPA procura dar
orientações sobre a prestação de informações aos consumidores e sobre os
procedimentos de resposta a reclamações, assegurando a proteção adequada
de tomadores e beneficiários.
O documento de consulta levanta questões específicas relacionadas com as
orientações propostas, unicamente para efeito da avaliação do impacto das
mesmas. No entanto, esperam-se comentários sobre as diretrizes, parágrafo
por parágrafo. As respostas às perguntas sobre a avaliação de impacto e os
comentários, parágrafo por parágrafo, devem ser fornecidas até 31 de janeiro
de 2012, usando o modelo de comentários fornecido pela EIOPA.
Todas as contribuições recebidas serão publicadas após o encerramento
da consulta, a menos que se verifique solicitação em contrário. A partir do
feedback recebido a EIOPA espera publicar um relatório final sobre a consulta,
pretendendo apresentar as orientações sobre tratamento de reclamações por
empresas de seguros para adoção pelo Conselho de Supervisores em 29-30
março de 2012.
Nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do referido Regulamento EIOPA, as autoridades
competentes e as instituições financeiras devem desenvolver todos os
esforços para dar cumprimento às orientações e recomendações propostas
neste documento de consulta pública, devendo confirmar junto da EIOPA se
cumprem ou pretendem cumprir com as mesmas e indicando as razões de
eventual não cumprimento.
Esta lógica comply or explain não se aplica ao conteúdo do outro documento
de consulta pública (EIOPA-CP-11/010b).
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Este documento de consulta, que ao abrigo do n.º 1 do citado artigo 16.º
apresenta o projeto de orientações, tem como objetivo clarificar as expetativas
relacionadas com os sistemas de controlo interno das empresas de seguros no
que se refere ao tratamento de reclamações e ao eventual acompanhamento
das mesmas, dotando-os de uma maior eficácia.

As orientações propostas para tratamento de reclamações por empresas de
seguros no documento EIOPA-CP-11/010a são:

Diretriz 1 - Política de gestão de reclamações
As autoridades competentes devem assegurar que:
•

A “política de gestão de reclamações” seja posta em prática pelas
empresas de seguros. Esta política deve ser definida e aprovada
pela administração da empresa de seguros, que também deve ser
responsável pela sua execução e pela fiscalização do seu cumprimento;

•

Esta “política de gestão de reclamações” é definida num documento
(por escrito), por exemplo como parte de uma “política de tratamento
geral (justa)” (aplicável aos consumidores, segurados, terceiros lesados
e beneficiários etc.);

•

A “política de gestão de reclamações” é disponibilizada para todo o
staff relevante da empresa de seguros através de um canal interno
adequado.

Diretriz 2 - Função de gestão de reclamações
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros têm
uma função de gestão de reclamações que permite que as reclamações sejam
investigadas de forma justa e os possíveis conflitos de interesse identificados e
mitigados.

Diretriz 3 – Registo
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros
registem reclamações, em conformidade com os prazos exigidos a nível
nacional e de forma adequada (por exemplo, através de um registo eletrónico
seguro) para ser usado, entre outros fins, para a comunicação interna e externa
(por exemplo, as autoridades nacionais competentes, provedor etc.).

Diretriz 4 – Reporte
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros
fornecem informações sobre reclamações e respetivo tratamento às
autoridades nacionais competentes / provedor. Estes dados devem abranger o
número de reclamações recebidas, diferenciadas por ramos.

Diretriz 5 – Acompanhamento interno do tratamento
de reclamações
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros
analisam, numa base contínua, dados de tratamento de reclamações, para
garantir que identificam e tratam eventuais problemas recorrentes ou
sistémicos e potenciais riscos legais e operacionais, como, por exemplo:
•

Analisando as causas de reclamações individuais, de modo a identificar
as causas comuns de raíz aos tipos de reclamação;

•

Considerando se tais causas podem também afetar outros processos
ou produtos, incluindo aqueles não diretamente objeto de reclamação;

•

Corrigindo, onde seja razoável fazê-lo, tais causas de raíz.

Diretriz 6 - Informação aos consumidores
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros:
•

A pedido ou quando acusando a receção de uma reclamação,
proporcionam aos consumidores informação sobre a forma de
tratamento de reclamações;

•

Publicam detalhes dos seus processos de tratamento de reclamações de
uma forma facilmente acessível a todos os consumidores e ao público
em geral, por exemplo em brochuras, folhetos, documentos contratuais
ou através do sítio na Internet da empresa de seguros;

•

Fornecem informações sobre o processo de tratamento de reclamações,
o qual é claro, preciso e atual e inclui:
I.

detalhes sobre como reclamar e, em particular: o tipo de
informações a serem prestadas pelo reclamante, a identidade e
os detalhes de contacto da pessoa ou departamento para o qual
a reclamação deve ser dirigida;

II. o processo que será seguido ao tratar uma reclamação
(por exemplo, quando é que a reclamação é aceite, prazos
indicativos para o respetivo tratamento, a disponibilidade de
uma autoridade competente, um provedor ou um mecanismo
de resolução alternativa de litígios etc.).
•

Mantêm o reclamante informado sobre o tratamento ulterior da
reclamação;

•

Quando uma empresa de seguros faculta a um consumidor uma decisão
final (ou ainda mais cedo do que isso, quando as regras nacionais
o exigem), lembram o autor da reclamação sobre possíveis meios
subsequentes de reparação, como, por exemplo, a disponibilidade
de um provedor, mecanismos de resolução alternativa de litígios,
autoridade nacional competente etc.

Diretriz 7 - Procedimentos de resposta às reclamações
As autoridades competentes devem assegurar que as empresas de seguros:
•

Procuram reunir e investigar todos os indícios e informações relevantes
sobre a reclamação;

•

Comunicam em linguagem simples, claramente compreendida;

•

Fornecem uma resposta sem qualquer demora desnecessária ou, pelo
menos, dentro dos prazos estabelecidos a nível nacional. Quando uma
resposta não puder ser dada dentro do prazo esperado, a empresa de
seguros deve informar o reclamante sobre as causas do atraso e indicar
quando espera que o inquérito esteja concluído;
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•

Ao fornecer uma decisão final, incluem uma explicação completa da
posição da empresa de seguros sobre a reclamação e fornecem ao
consumidor a informação sobre as entidades a que pode continuar a
submeter a apreciação da reclamação, por exemplo, a disponibilidade
de um provedor, mecanismo de resolução alternativa de litígios,
autoridades nacionais competentes etc.

Estas guidelines sugeridas pela EIOPA visam um triplo objetivo: corrigir uma
importante falha de mercado, de tipo regulatório, resultante da atual falta de
harmonização regulamentar a nível comunitário, melhorar o tratamento de
reclamações e assegurar um tratamento mais justo aos consumidores.
Os custos e benefícios esperados com a adoção das orientações propostas são
objeto de uma avaliação qualitativa de impacto, cujas conclusões ocupam o
Anexo I deste documento de consulta pública. Esta análise é efetuada diretriz a
diretriz, com a identificação dos prós e contras de cada uma.

Projeto de Relatório sobre Boas Práticas das Empresas
de Seguros no Tratamento de Reclamações (EIOPA-CP-11/010b)
Este projeto de relatório contém uma lista de boas práticas para o tratamento
de reclamações por parte de empresas de seguros. A sua finalidade é a de
contribuir para o aumento da proteção dos consumidores, conforme o disposto
no artigo 1.º, n.º 6 f) do Regulamento da EIOPA.
O conteúdo deste documento destina-se a complementar a “Proposta de
Orientações sobre tratamento de reclamações por empresas de seguros”
(EIOPA-CP-11/010a).
O desenvolvimento destas boas práticas tem como base jurídica o artigo 29.º,
n.º 2, do Regulamento da EIOPA, segundo o qual a EIOPA pode, “na medida
do necessário, desenvolver novos instrumentos práticos e ferramentas de
convergência para promover abordagens e práticas comuns de supervisão”.
Por esse facto e contrariamente ao que sucede com as propostas de orientação
do documento de consulta EIOPA-CP-11/010a, estas boas práticas não vinculam
juridicamente as autoridades competentes ou as instituições financeiras, tal
como definido no Regulamento da EIOPA, e não estão sujeitas à lógica comply
or explain prevista no artigo 16.º desse Regulamento.
Assim e tendo em conta a “Proposta de Orientações EIOPA para o tratamento
de reclamações por empresas de seguros” (EIOPA-CP-11/010a), relativamente
aos sistemas e controlos internos, as situações são as seguintes:

Conteúdo de uma “política de gestão de reclamações”
É considerada boa prática para a “política de gestão de reclamações” de uma
empresa de seguros a instituição de mecanismos que possibilitem o seguinte:
•

A apresentação de uma reclamação junto de uma empresa de seguros,
por quaisquer meios razoáveis (incluindo as reclamações apresentadas
por um representante autorizado, por exemplo um membro da família
ou um advogado) e a confirmação de que a mesma é gratuita;

•

O tratamento de reclamações recebidas, incluindo prazos etc.;

•

O tratamento equitativo dos reclamantes;

•

O tratamento adequado da informação e dados pessoais dos
reclamantes, de acordo com o quadro jurídico aplicável;

•

Prevenir, identificar e gerir possíveis situações de conflitos de interesse
na gestão de reclamações;

•

A gestão pronta, igual, justa e eficaz das reclamações;

•

A formação adequada do pessoal participante no tratamento de
reclamações dentro da empresa de seguros;

•

O reporte interno, acompanhamento e monitorização do cumprimento
da “política de gestão de reclamações”.

Organização da função interna de gestão de reclamações

•

Nomear um gestor sénior com responsabilidade reguladora global para
a função de gestão de reclamações;

•

Assegurar os fluxos de informação e canais de reporte internos
necessários para a gestão de reclamações.

Registo
Sem prejuízo da legislação da UE / nacional aplicável em matéria de manutenção
de registos / proteção de dados, é considerada boa prática:
•

O registo de reclamações de uma empresa de seguros conter todas as
informações necessárias sobre as reclamações, incluindo:
I.

O objeto da reclamação;

II.

Os dados do reclamante;

III. A data de receção e resposta à reclamação;
IV. O resultado / consequência do processo de tratamento de
reclamações;
V.

O ramo de seguro referido.

•

A documentação relativa à reclamação ser conservada e arquivada de
forma segura por um período de tempo razoável, com base na natureza
da reclamação e na empresa de seguros envolvida;

•

As empresas de seguros fornecerem dados aos reclamantes
relativamente à sua reclamação, sempre que tal seja razoavelmente
solicitado pelos mesmos.
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Independentemente do modelo específico adotado pelas empresas
seguradoras para o tratamento das reclamações, é considerada boa prática
para as empresas de seguros:

Reporte
As autoridades de supervisão competentes devem ser informadas de qualquer
alteração na identidade e contactos dos membros da gestão sénior envolvidos
na função de gestão de reclamações, tal como referido acima.

Acompanhamento interno do tratamento de reclamações
É considerada boa prática para uma empresa de seguros ter em vigor os
seguintes mecanismos, a fim de cumprir com o adequado acompanhamento
interno das reclamações:
•

A recolha de informação de gestão sobre as causas das reclamações e
os produtos e serviços a que as reclamações dizem respeito;

•

Um processo que identifique as causas das reclamações e dê prioridade
à gestão dessas mesmas causas;

•

Um processo para considerar se as causas de raiz identificadas podem
afetar outros processos ou produtos;

•

Um processo para decidir se as causas de raiz descobertas devem ser
corrigidas e como isso deve ser feito;

•

A elaboração de relatórios regulares para o pessoal sénior, para quem
as informações sobre problemas recorrentes ou sistémicos podem ser
necessárias para o seu desempenho na identificação, medição, gestão e
controlo dos riscos de âmbito regulamentar e a manutenção de registos
de análises efetuadas e decisões tomadas por pessoal sénior em resposta
a informações de gestão sobre as causas de raiz das reclamações.
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1. INTRODUÇÃO
A relação das empresas com os seus clientes tem registado uma evolução
significativa nas últimas décadas, no sentido de uma maior valorização do
papel do cliente, enquanto elemento central de toda a atividade económica.
A prosperidade económica que o mundo tem conhecido e o desenvolvimento
da educação e da cultura das associações de consumidores contribuíram para
tornar os consumidores mais experientes no que respeita aos comportamentos
de compra.
Mas a relação das empresas com os seus clientes não se esgota com o ato
nem no momento da venda do produto ou serviço. Bem pelo contrário, a
cada vez maior concorrência empresarial tem levado os agentes económicos
a focalizarem muita da sua atenção e do seu investimento na fase pós-compra,
de forma a garantirem uma relação próxima e tão duradoura quanto possível
com os clientes.

Na perspetiva das empresas, a gestão das reclamações é tida como uma área
delicada, que exige algum autocontrolo. No entanto, numa perspetiva mais
global, a análise das reclamações permite construir uma ferramenta de gestão
importante e é um investimento compensador.
Neste quadro, julgamos que as reclamações acabam por revelar-se um fenómeno
com vantagens mútuas. Para a empresa, na medida em que lhe permite recolher
informação de valor económico sobre o seu negócio, nomeadamente a
identificação das fragilidades do produto, ainda que avaliadas subjetivamente,
é certo. Para o cliente, porque se apresenta como um instrumento eficaz para
obter a reparação, efetiva e psicológica, de algo a que se julga com direito.
Compreender as razões que levam os clientes a reclamar pode representar uma
oportunidade de aprendizagem importante para as empresas, permitindo-lhes
diferenciar qualitativamente os produtos e investir na fidelização dos clientes.

2. OS COMPORTAMENTOS DE RECLAMAÇÃO
Alguns investigadores1 caraterizam as reclamações dos clientes como uma
combinação complexa de psicologia e de comportamentos, envolvendo vários
aspetos, como a razão, o motivo e a forma de agir. A reclamação será uma
espécie de esforço do cliente no sentido de mudar uma situação de insatisfação
resultante da sua compra ou consumo.
Por outro lado, na literatura especializada existem referências a estudos2
que apontam que 20% de todas as compras resultam em insatisfação dos
consumidores com alguma coisa que não o preço. Assim, fazer uma reclamação
é uma reação possível do consumidor à insatisfação, sendo que menos de
metade dos consumidores insatisfeitos regista reclamações.
1 JIAN, K.; XIN, Z.; ZHAO-HONG, Z., “The Relationship of Customer Complaints, Satisfaction and Loyalty:
Evidence from China’s mobile phone industry”, China-USA Business Review, vol. 8 / n.º 12, págs.
22-36, 2009.
2 LAPIDUS, R.; PINKERYON, L., “Customer Complaint Situations: An equity Theory Perspective”, Psychology &
Marketing, vol. 12 / n.º 2, págs. 105-122, 1995.
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É na fase pós-compra que surge e é estudado um dos comportamentos mais
temidos pelas organizações - a reclamação - na medida em que se apresenta
como uma manifestação de confronto direto e até mesmo de repúdio pelos
produtos ou serviços comercializados por determinada organização.

De entre as razões para os clientes não reclamarem as mais frequentes são as
seguintes: o sentimento de que o resultado da reclamação não compensará
o tempo nem o esforço; não saber como reclamar; o sentimento de que o
produtor ou retalhista nada fará para resolver o problema.
No que se refere aos objetivos que os clientes procuram alcançar com a
apresentação de uma reclamação, a literatura especializada3 destaca dois
principais: o primeiro está relacionado com a recuperação da perda económica
e o segundo prende-se com a autoimagem do consumidor, procurando com a
reclamação reconstruir a mesma.
Contudo, é de salientar que parece ser consensual entre os autores que se
dedicam à investigação nestas matérias4 a ideia de que uma reclamação bem
gerida pode alterar a disposição final do consumidor numa direção positiva.
A avaliação positiva da resolução de uma reclamação pelos consumidores pode
ser vista como uma satisfação de segunda ordem, ajuda a construir a lealdade e
conduz a maiores níveis de intenção de recompra. Para os clientes que gastam
tempo e esforços a registar as reclamações, um esforço sincero para resolver os
problemas pode aliviar a insatisfação e potencialmente conduzir a intenções
mais fortes de recompra5.
A rapidez de resposta de uma empresa à reclamação é importante, pois os
clientes sentem-se mais satisfeitos quando a resposta é rápida. Além disso,
a facilidade com que se resolvem os problemas, medida, por exemplo, pelo
número de contactos necessários para solucionar a queixa, é também um fator
importante para reduzir a insatisfação dos clientes.

3. OS RECLAMANTES
De uma forma geral, os trabalhos de investigação sobre o perfil dos reclamantes6
referem que as pessoas mais propensas a reclamar tendem a ser aquelas que
auferem maiores rendimentos, assim como as mais jovens.
Outra variável a considerar nas caraterísticas dos indivíduos que reclamam é
o facto de normalmente estarem bem informados acerca dos produtos em
questão, sobre os direitos que têm e também sobre os procedimentos que têm
de levar a cabo para fazerem as reclamações.

4. OBJETIVOS DO ESTUDO
O presente estudo tem o objetivo principal de analisar qualitativa e
quantitativamente as reclamações apresentadas junto do Instituto de Seguros
de Portugal (ISP) contra seguradores, no ano 2010.
3 GARCIA, M.; POLLONI, A.; BARBIERI, L.; MACEDO, A. [et al.], “O Comportamento do Consumidor no PósCompra – Identificando as Reclamações – Um Estudo Exploratório”, Administração On Line, vol. 5 /
n.º 2, págs. 21-32, São Paulo: FECAP, 2004.
4 LAPIDUS, R.; PINKERYON, L., “Customer Complaint Situations: An equity theory perspective”, Psychology &
Marketing, vol. 12 / n.º 2, págs. 105-122, 1995.
5 BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W.; ENGEL, J. F., Consumer Behavior, edição n.º 10, Mason, EUA: Thomson
South-Western, 2006.
6 GABÃO, A., Análise das Variáveis de Atendimento às Reclamações dos Produtos e Serviços Bancários,
São Paulo: Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2001. Acesso em: 7 de julho de 2011. Disponível
em: http://www.scribd.com/doc/6757017/38/Caracteristicas-dos-Reclamantes.

Pretende-se analisar o conteúdo das reclamações e estabelecer algumas
relações entre as variáveis a observar, nomeadamente, entre a reclamação e o
canal de comercialização do produto em questão.

4.1 INFORMAÇÃO EXISTENTE
As reclamações efetuadas pelos clientes dos seguradores são recebidas e
geridas pelo Departamento de Relações com os Consumidores do ISP. Após a
sua conclusão são armazenadas numa base de dados.
A cada processo de reclamação que o ISP abre é atribuído um número, o qual
passa a ser o elemento identificador do processo. Para efetuar a seleção da
amostra e a recolha dos dados recorreu-se a este identificador.
No decorrer do processo de gestão da reclamação são estabelecidas
comunicações com os seguradores, o que permite obter uma caraterização
geral da reclamação. Na base de dados do ISP, para além de estarem disponíveis
todas as reclamações que os clientes efetuaram, também se encontram
reclamações efetuadas por lesados e por entidades que não estabelecem
nenhuma relação com o segurador em questão.
Entre janeiro e dezembro de 2010, o ISP rececionou 9 000 reclamações, das
quais apenas 5 607 foram apresentadas por clientes. Destas 5 607 reclamações,
sete dizem respeito a sociedades gestoras de fundos de pensões, 269 a
mediadores e 5 331 a empresas de seguros.
Atendendo aos objetivos subjacentes a este estudo, apenas se consideraram as
reclamações efetuadas por clientes contra seguradores.

4.2 MÉTODO DE AMOSTRAGEM
A atividade seguradora em Portugal adota uma distinção principal em duas
grandes áreas: ramo Vida e ramos Não Vida. Cada um destes agrupamentos inclui
diferentes tipos de seguros que apresentam caraterísticas muito específicas e
homogéneas, mas simultaneamente caraterísticas muito heterogéneas entre
cada tipo de seguro.
Tendo em consideração que a segmentação mais relevante para o estudo em
questão diz respeito aos tipos de seguros, o método de amostragem escolhido
foi a amostragem estratificada e os estratos correspondem aos vários tipos de
seguro.
A distribuição da amostra pelos estratos é efetuada com base na afixação
proporcional, dado que é possível calcular o peso que cada tipo de seguro tem
no universo das reclamações. Quer isto dizer que a amostra global será dividida
por cada estrato de forma proporcional ao peso que este tem na população-objetivo.
Após analisar a base de dados correspondente às reclamações efetuadas por
clientes contra seguradores, em 2010, procedeu-se a duas simplificações:
•

como alguns tipos de seguro têm pouca representatividade na
população-objetivo, foram agrupados num estrato designado
“Restantes”, para não os excluir;
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•

dado que existem reclamações que não se enquadram em nenhum
tipo de seguro, por se referirem essencialmente a reclamações sobre a
qualidade do atendimento, considerou-se um outro estrato, designado
“Sem Tipo”.

Na população-objetivo, a distribuição das reclamações por tipo de seguro é a
que se indica de seguida.
Tabela 1: Distribuição das reclamações apresentadas por clientes, por tipo de seguro
N.º
Ramo Vida

%

922

17,30%

Seguro de vida

646

12,12%

Plano Poupança Reforma/Educação (PPR/E)

194

3,64%

Operações de capitalização

52

0,98%

Seguros ligados a fundos de investimento

26

0,49%

4

0,08%

4273

80,15%

2304

43,22%

Seguro de incêndio e outros danos

904

16,96%

Seguro de saúde

472

8,85%

Seguro de acidentes de trabalho

230

4,31%

Seguro de acidentes pessoais

126

2,36%

Seguro de assistência

76

1,43%

Seguro de responsabilidade civil

71

1,33%

Seguro de perdas pecuniárias

55

1,03%

Seguro financeiro (crédito e caução)

16

0,30%

Seguro marítimo

12

0,23%

7

0,13%

136

2,55%

5 331

100,00%

Operações de gestão de fundos coletivos de reforma
Ramos Não Vida
Seguro automóvel

Seguro de proteção jurídica
Sem Tipo
Total
Fonte: Instituto de Seguros de Portugal

Obteve-se assim uma amostra com 383 reclamações apresentadas ao ISP contra
seguradores de direito português, o que representa cerca de 7% do universo.
Após os cálculos serem efetuados, a amostra global foi distribuída do modo
que se apresenta de seguida.

Tabela 2: Distribuição da amostra
Dimensão da
amostra

Percentagem
da amostra

Estratos
Ramo Vida
Seguro de vida

12%

46

PPR/E

4%

14

Restantes ramo Vida

2%

6

Seguro automóvel

43%

165

Seguro de incêndio e outros danos

17%

65

9%

34

11%

43

3%

10

100%

383

Ramos Não Vida

Restantes ramos Não Vida
Sem Tipo
Total

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 CARATERIZAÇÃO DO RECLAMANTE
Antes de se avançar para uma caraterização mais pormenorizada, inquiriu-se
sobre o género e a localização geográfica dos reclamantes. Constatou-se que
61% das reclamações foram apresentadas por pessoas do sexo masculino, cerca
de 34% por pessoas do sexo feminino e os restantes 5% por pessoas coletivas.
Gráfico 1: Distribuição dos reclamantes por género
Feminino
33,68%

Masculino
61,10%

Pessoa
coletiva
5,22%

Relativamente à distribuição das pessoas coletivas por estrato, observa-se que
esta se concentra nos ramos Não Vida, à exceção do seguro de saúde. Quanto à
distribuição do género masculino e feminino por estrato, registam-se bastantes
variações. Contudo, em todos os estratos, com exceção do seguro de saúde, os
reclamantes são maioritariamente do sexo masculino.
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Seguro de saúde

Gráfico 2: Distribuição dos reclamantes por género e tipo de seguro
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Uma análise da distribuição geográfica das reclamações permite concluir
que os três distritos onde se registam mais reclamações são: Lisboa, Porto e
Setúbal. Nestes três distritos, em conjunto, tiveram origem cerca de 64% das
reclamações.

Gráfico 3: Distribuição geográfica dos reclamantes
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Em alguns casos (7,05% das reclamações) não foi possível apurar a origem
geográfica dos reclamantes.
Apesar de o meio preferido por 41% dos reclamantes para apresentar a
reclamação ter sido o correio postal, 37% das reclamações foram efetuadas por
correio eletrónico e 16% foram efetuadas através do Livro de Reclamações dos
seguradores. A apresentação de reclamações de forma presencial tem pouca
expressividade.
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Gráfico 4: Meios utilizados para apresentar as reclamações
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Outro aspeto que importa realçar é o facto de 86% das reclamações analisadas
terem sido apresentadas pelo próprio segurado / beneficiário, enquanto 3%
foram apresentadas por advogados e 2% por familiares.
Gráfico 5: Identificação do autor material da reclamação
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Analisando as respostas à questão “Quem é que o reclamante procura em
primeiro lugar para manifestar o seu descontentamento?”, verificou-se que
54% procuraram o segurador para demonstrar o descontentamento e 38%
procuraram o ISP sem que antes tenham procurado o segurador. Apenas 2%
dos reclamantes se dirigiram à DECO ou ao Banco de Portugal.
Gráfico 6: Entidade procurada em primeiro lugar para apresentar uma reclamação
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Os reclamantes procuraram o ISP para mostrar o seu descontentamento
nos diversos tipos de seguro, mas referiam-se maioritariamente ao seguro
automóvel. O mesmo ocorreu com os mediadores de seguros. Por sua vez,
tanto o Banco de Portugal como a DECO apenas rececionaram reclamações
relacionadas com o ramo Vida.
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5.2 CARATERIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
a. Motivos que estiveram na origem das reclamações
Os motivos que estiveram na origem das reclamações são tão diversos quanto
o teor da reclamação. As oito causas mais relevantes identificadas foram:
• recusa ou divergência quanto ao enquadramento da situação no
âmbito contratual;
• morosidade de resolução do processo;
• morosidade de obtenção de resposta;
• procedimentos incorretos/ilegais;
• dificuldades na atribuição de responsabilidades;
• obstáculos na anulação do contrato;
• falta de informação sobre as condições do seguro, pagamento de
danos/validade do seguro;
• falta de qualidade no atendimento;
De um modo geral, observa-se que 27% das reclamações tiveram origem na
morosidade de resolução de um processo e 21% tiveram origem na recusa
ou divergência quanto ao enquadramento da situação no âmbito contratual.
Apenas 2% das reclamações teve origem em obstáculos na anulação do contrato.
Contudo, os motivos que originam as reclamações variam muito, consoante o
tipo de seguro em questão. Note-se que, no caso do seguro de vida, 30% das
reclamações tiveram origem em procedimentos incorretos/ilegais por parte
dos seguradores e 20% na recusa/divergência quanto ao enquadramento
da situação no âmbito contratual. Já no caso do seguro de incêndio e outros
danos, 42% das reclamações foram motivadas pela recusa/divergência quanto
ao enquadramento da situação no âmbito contratual e 32% na morosidade de
resolução de um processo.
Gráfico 7: Distribuição das reclamações, em valor percentuais, pelos principais
motivos
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No seguro automóvel, cerca de 38% das reclamações ocorreram devido à
morosidade de resolução do processo ou à morosidade de obtenção de
resposta, enquanto para os PPR/E e seguros de saúde a morosidade representou
50% e 41% respetivamente.
De uma forma global, cerca de 39% das reclamações são referentes à morosidade
de obtenção de resposta ou à morosidade de resolução do processo.

b. Objetivos das reclamações
Tal como no caso anterior, os objetivos das reclamações são diversos e variam
muito, em razão do tipo de seguro.
Gráfico 8: Distribuição das reclamações, em valores percentuais, pelos objetivos
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No caso do seguro de vida, 37% dos reclamantes procuram uma reparação
financeira, enquanto apenas 4% procuram alterar o valor da reparação
financeira proposto. Já no caso do seguro automóvel, 38% dos reclamantes
procuram denunciar uma conduta incorreta e 28% pretendem uma reparação
financeira.
De um modo geral, em 36% dos casos os reclamantes pretendem uma
reparação financeira e em 29% pretendem denunciar uma conduta incorreta.
As reclamações cujos objetivos são obter resposta ou esclarecimento
representam cerca de 27%. Os restantes 8% pretendem alterar o valor da
reparação financeira proposto.
Nos seguros dos ramos Não Vida a reparação financeira e a denúncia de uma
conduta incorreta correspondem à média de 69% das reclamações. No ramo
Vida correspondem à média de aproximadamente 40%.
Nos seguros dos ramos Não Vida obtém-se a média de 23% nas reclamações
que correspondem à pretensão de obter uma resposta ou um esclarecimento
enquanto no ramo Vida correspondem à média de cerca de 16%.
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6. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS RECLAMAÇÕES
No âmbito da análise de conteúdo das reclamações observou-se o teor da
linguagem utilizada, a clareza e ainda as ameaças que a reclamação contém.
De um modo geral, os reclamantes têm uma exposição adequada (86%).
Mostram-se insatisfeitos, mas utilizam um discurso cortês e respeitador dos
códigos de civilidade.
Observou-se que 11% são hostis/agressivos, mas não recorrem a insultos e
3% apresenta uma exposição com vocabulário reverencial, sem assumir a
reivindicação dos respetivos direitos.
Alguns destes reclamantes pedem a intervenção a título de “favor”. Não se
encontraram registos de reclamantes que utilizaram vocabulário insultuoso e
inapropriado.
Gráfico 9: Teor da linguagem utilizada
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No que respeita à clareza, 88% dos reclamantes têm uma exposição clara
quanto aos objetivos e à identificação do problema e à responsabilidade
dos envolvidos, 7% têm uma exposição profissional, evidenciando
conhecimento sobre o enquadramento legal do problema e a forma de o
resolver. Verificou-se que 5% revelam incapacidade grosseira para identificar o
problema e a responsabilidade dos envolvidos.
Gráfico 10: Clareza da exposição
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Para complementar a análise de conteúdo observou-se o tipo de ameaças que
as reclamações contêm. A grande maioria das reclamações (87%) não contem
nenhum tipo de ameaças, em 8% das reclamações encontram-se ameaças de
recorrer a tribunais e, em 4%, o reclamante ameaça deixar de ser cliente. Estas
ameaças ocorrem com maior frequência no seguro automóvel. Não houve
registo de reclamações com ameaças físicas nem ofensas verbais.

Gráfico 11: Identificação e caraterização de ameaças expressas nas reclamações
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7. DESFECHO DOS PROCESSOS
DE RECLAMAÇÃO
Relativamente às reclamações analisadas, 53% tiveram um desfecho favorável
às pretensões iniciais do reclamante, enquanto 47% tiveram um desfecho
contrário às pretensões.

46,74%

53,26%

Fecho desfavorável

Fecho favorável

8. CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS
Atendendo às informações disponíveis, procurou-se analisar algumas relações
entre as variáveis objeto de estudo. Uma das relações a explorar é a proporção
de reclamações por canal de comercialização e as respetivas quotas de venda.
Nesta análise consideraram-se seis segmentos na amostra, excluindo-se os
processos “sem tipo”.
Gráfico 13: Canais de comercialização versus ramo Vida
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Gráfico 12: Tipo de desfecho das reclamações

Nos segmentos analisados observou-se que a proporção de reclamações que
incidiram sobre os produtos comercializados através do canal outros mediadores
é sempre inferior à quota de venda, com exceção na comercialização dos PPR/E
em que ocorre exatamente o oposto.
Nos seguros dos ramos Não Vida, o canal bancário apresenta sempre uma
proporção de reclamações superior à quota de venda. Para o mesmo canal, no
ramo Vida ocorre o inverso, a proporção de reclamações é inferior à quota de
venda. No caso do canal venda direta, a proporção de reclamações é sempre
superior à quota de venda.

Gráfico 14: Canais de comercialização versus seguros dos ramos Não Vida
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No gráfico seguinte está representada a diferença entre a quota de venda de
cada um dos canais utilizados nos diferentes tipos de seguros e a proporção de
reclamações recebidas.
Sempre que a proporção de reclamações é superior à quota de venda do
respetivo canal de comercialização, a linha que representa a diferença entre
estas duas grandezas localiza-se acima do eixo que representa a quota de
venda. Obviamente todos os pontos que se localizam abaixo do eixo que
representa a quota de venda demonstram que a proporção de reclamações é
inferior à respetiva quota de venda.

Restantes Não Vida

Gráfico 15: Diferenças (em pontos percentuais) entre as quotas de venda e a
percentagem de reclamações
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9. CONCLUSÕES
Tendo por base os dados recolhidos e analisados no âmbito da presente
investigação, destacam-se as conclusões que se seguem.
i.

As reclamações apresentadas ao Instituto de Seguros de Portugal em 2010
foram maioritariamente submetidas por homens, sendo tal fenómeno
especialmente evidente quando as matéria sobre as quais incidem as
reclamações são o seguro automóvel, o seguro de incêndio e os planos
poupança reforma. Contudo, é de salientar que as mulheres surgem em
primeiro lugar como autoras de reclamações que incidem sobre seguros
de saúde e encontram-se quase em paridade com os homens quando se
trata de reclamar sobre seguros de vida.

ii. Do ponto de vista da proveniência geográfica, a maioria dos indivíduos que
apresentam reclamações ao ISP vive nas grandes cidades do Litoral, em
especial nas cidades de Lisboa, Porto e Setúbal que, em conjunto, perfazem
um total 63,4%.
iii. O correio postal e o correio eletrónico são as vias mais utilizadas para
apresentar uma reclamação contra as empresas de seguros, representando
77,8%.
iv. A esmagadora maioria das reclamações (85,90%) é apresentada diretamente
pela pessoa ou entidade que figura como parte no contrato de seguro
sobre o qual reclama.
v. Quando confrontados com alguma vicissitude negativa sobre a qual
pretendem manifestar o seu descontentamento através de uma reclamação,
cerca de metade dos indivíduos dirige-se diretamente ao prestador do
serviço em causa, com o qual estabeleceu uma relação contratual. Um
grupo muito considerável destes indivíduos (38%) opta por manifestar o
seu descontentamento diretamente à autoridade de supervisão do setor.

Análise das reclamações apresentadas por clientes de seguradoras

Vida

vi. A morosidade de resolução do problema e a morosidade de obtenção de
resposta constituem os principais motivos das reclamações (representam
39,2%). Esta situação é transversal a todos os tipos de seguros analisados.
A existência de divergências quanto ao enquadramento da situação no
contrato constitui o segundo motivo mais significativo (20,6%), embora
neste caso se verifiquem situações muito diferentes, consoante o tipo de
seguro; no seguro de incêndio este motivo esteve na origem de 42% das
reclamações e, no seguro de saúde, este de 24%.
vii. Relativamente ao objetivo que os reclamantes procuram alcançar com o
exercício da reclamação, a reparação financeira figura em primeiro lugar
com 36%. Contudo, é de salientar que 29% dos reclamantes têm apenas o
objetivo de denunciar uma situação que consideram incorreta.
viii. A maioria dos reclamantes utiliza uma linguagem adequada (86%) e clara
(88%) para expressar o seu descontentamento e, em regra, não utiliza a
reclamação para fazer nenhum tipo de ameaça (87%).
ix. Do cruzamento da informação relativa às reclamações por canal de
comercialização de produtos referentes ao setor segurador e dos fundos
de pensões, conclui-se que no canal venda direta a percentagem de
reclamações é sempre superior à percentagem da quota de venda. Tal
circunstância também ocorre no canal bancário, quando se comercializam
os produtos referentes aos ramos Não Vida. No entanto, no ramo Vida,
acontece o inverso. Quanto ao canal outros mediadores, a proporção
de reclamações é sempre inferior à proporção da quota de venda, com
exceção na comercialização dos PPR/E, em que se verifica o oposto.
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
CONSOLIDA RELAÇÃO ENTRE
O ISP E A PROCURADORIA-GERAL
DA REPÚBLICA
O Instituto de Seguros de Portugal (ISP) e a Procuradoria-Geral da República
(PGR) assinaram, em 8 de fevereiro de 2011, um protocolo de cooperação
institucional visando constituir uma plataforma de contacto e de interação,
propiciadora de um conhecimento recíproco mais profundo dos métodos
e das experiências da atividade de regulação e supervisão e da atividade de
investigação criminal.

Entre outras ações previstas, as duas entidades comprometeram-se a organizar,
com periodicidade anual, um encontro de trabalho e estudo conjunto de
questões jurídicas e financeiras, tidas como relevantes para o correto exercício
das respetivas funções, e a promover a realização de ações de formação
recíproca e conjunta, nos mesmos domínios, tendo em vista o melhor
desempenho das suas competências.

100 | 101
Atualidades

O referido protocolo tem ainda em consideração a existência de áreas de
interseção entre as funções de supervisão e de autoridade em matéria
contraordenacional a cargo do Instituto de Seguros de Portugal e as
competências do Ministério Público em matéria de investigação criminal e
na fase de recurso do processo contraordenacional, bem como o interesse
público no bom funcionamento dos mercados e no exercício eficiente dos
poderes sancionatórios legalmente consagrados.

GABRIEL BERNARDINO ELEITO
PRESIDENTE DA EIOPA
Gabriel Bernardino, quadro dirigente do Instituto de Seguros de Portugal,
assumiu, no passado mês de março, a presidência da Autoridade Europeia dos
Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), na sequência de um
processo de seleção conduzido pela Comissão Europeia e confirmado pelo
Parlamento Europeu.
Esta eleição representou um marco na regulação e supervisão nacional,
traduzindo as qualidades pessoais e profissionais do presidente agora eleito e o
reconhecimento e empenho da autoridade de supervisão, em especial para os
objetivos do sistema europeu de supervisão da área seguradora e dos fundos
de pensões.
Após uma longa carreira na regulação e supervisão do setor segurador e
dos fundos de pensões em Portugal, onde exerceu diversas funções de
coordenação e direção, Gabriel Bernardino tinha já assumido, desde outubro de
2009, a presidência do Comité Europeu dos Supervisores de Seguros e Pensões
Complementares de Reforma (CEIOPS), entidade que precedeu a EIOPA.
Com sede em Frankfurt, a EIOPA foi estabelecida na sequência das reformas
da estrutura de supervisão do setor financeiro na União Europeia, fazendo
parte do Sistema Europeu de Supervisão Financeira, que compreende três
Autoridades de Supervisão Europeias, uma para o setor bancário, uma para o
setor dos valores mobiliários e outra para o setor segurador e dos fundos de
pensões, bem como o Comité Europeu do Risco Sistémico.
O presidente é um representante independente que preside às reuniões do
Conselho de Supervisores da EIOPA, bem como do respetivo Conselho de
Administração. Compete-lhe representar a EIOPA junto do Conselho Europeu,
da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu.

ISP EDITA COLEÇÃO
DE BROCHURAS TEMÁTICAS...

No quadro do plano de atividades previsto para 2011, o Instituto de Seguros
de Portugal desenvolveu e produziu uma coleção de brochuras temáticas,
redigidas em linguagem simples e clara, para esclarecimento das dúvidas mais
comuns dos consumidores.

... E PARTICIPA NAS COMEMORAÇÕES
DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) organizou, em 15 de março de 2011, na
Praça da Figueira, em Lisboa, uma iniciativa destinada a assinalar o Dia Mundial
do Consumidor e que contou com a colaboração, entre outras entidades, do
Instituto de Seguros de Portugal e do Banco de Portugal.
A iniciativa consistiu na instalação, na zona central da Praça da Figueira, de
uma tenda de grandes dimensões, no interior da qual as várias entidades
participantes disponibilizaram colaboradores qualificados para prestarem
esclarecimentos aos cidadãos sobre as suas áreas de intervenção e distribuírem
materiais informativos.
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Com esta iniciativa, o ISP pretende contribuir para reforço da educação
financeira, fornecendo aos consumidores informação relevante que os auxilie
na tomada de decisões esclarecidas e fundamentadas, para além de contribuir
para o reconhecimento da importância do seguro na proteção diária das
famílias.

ISP DIVULGA RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
CONDUTA DE MERCADO 2010
O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado (RRSCM)
relativo ao ano 2010 foi apresentado publicamente em 11 de maio de 2011,
numa conferência de imprensa convocada especificamente para esse efeito,
que reuniu jornalistas da área económica.
Esta publicação, anualmente editada pelo ISP, procura atingir dois objetivos
centrais: disponibilizar informação de referência às entidades supervisionadas
e aos consumidores e dispor de um instrumento de avaliação da evolução do
setor segurador e dos fundos de pensões, no domínio da conduta de mercado
(e da própria atuação da autoridade de supervisão).
O âmbito deste Relatório sofreu um alargamento e enriquecimento dos seus
conteúdos, tendo sido adicionado um novo capítulo dedicado à Educação
Financeira, onde são apresentadas iniciativas da responsabilidade do ISP,
enquadráveis na temática da formação financeira.
A evolução registada na terceira edição do Relatório de Regulação e Supervisão
da Conduta de Mercado permite clarificar a relação estreita entre o plano da
regulação e as atividades de supervisão, incluindo a vertente de enforcement e
de relacionamento com os consumidores.
Uma das iniciativas do ISP que mereceu particular destaque em 2010 refere-se
à aprovação de normativo especial sobre publicidade e a divulgação de um
conjunto de recomendações a adotar pelas empresas de seguros e mediadores
de seguros no seu relacionamento recíproco.

SUPERVISORES APRESENTAM
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO
FINANCEIRA
O Banco de Portugal (BdP), a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM) e o Instituto de Seguros de Portugal (ISP) apresentaram, em 17
de maio de 2011, as principais linhas de orientação do Plano Nacional de
Formação Financeira (PNFF), aprovado pelo Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros (CNSF).
O CNSF atribui a maior importância à literacia financeira na gestão responsável
das finanças pessoais, atuação que contribui para o
bem-estar dos cidadãos e a estabilidade financeira, não
só das famílias como das instituições e do país.

Por tugal
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O PNFF visa suscitar o envolvimento de entidades
com vocação nesta área, pretendendo-se que este
enquadre, de forma coordenada e integrada, a
implementação de diferentes projetos de promoção
da literacia financeira.
À semelhança das melhores práticas internacionais,
este Plano tem como missão contribuir para elevar o
nível de conhecimentos financeiros da população e
promover a adoção de comportamentos financeiros
adequados e, assim, melhor responder às exigências
colocadas pela maior complexidade e diversidade dos
produtos financeiros disponibilizados no mercado e
pela necessidade de maior responsabilidade financeira
individual.

O PNFF apresenta as linhas gerais de orientação para a promoção da literacia
financeira, com base em diagnósticos de necessidades e prioridades, e
assume como objetivos: melhorar o conhecimento e atitudes financeiras;
apoiar a inclusão financeira; desenvolver hábitos de poupança; promover o
recurso responsável ao crédito e criar hábitos de precaução contra práticas
ou situações de risco.
O PNFF assume um horizonte temporal de cinco anos, abrangendo o período
de 2011 a 2015, que tem em conta que a natureza dos projetos e as áreas de
atuação que abrange requerem necessariamente prazos de implementação
longos.
No curto prazo, o PNFF contempla a criação do Portal do PNFF, um portal
de literacia financeira a desenvolver conjuntamente pelos três reguladores
financeiros, e que será instrumental para o Plano, não só enquanto meio de
disseminação de conteúdos de formação mas também como plataforma para
divulgação das iniciativas a desenvolver no âmbito do PNFF.
Numa perspetiva de médio e longo prazo, o PNFF identifica matérias de
formação financeira dirigidas a segmentos da população (estudantes do
ensino básico e secundário e estudantes universitários, trabalhadores e grupos
vulneráveis, como a população desempregada) e sensibiliza a população em
geral para a procura de informação e formação financeira.
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GRUPO DE TRABALHO DO
OCCUPATIONAL PENSIONS
COMMITTEE REÚNE EM PORTUGAL
Nos dias 14 e 15 de junho de 2011 realizou-se, nas instalações do Instituto de
Seguros de Portugal (ISP), em Lisboa, uma reunião do Grupo de Trabalho do
Occupational Pensions Committee (OPC) da Autoridade Europeia dos Seguros
e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA). Mais concretamente, este
grupo encontra-se inserido no âmbito dos trabalhos de desenvolvimento
de uma resposta ao pedido de aconselhamento (call for advice) da Comissão
Europeia, no decurso da revisão da Diretiva n.º 2003/41/EC, relativa às
instituições de realização de planos de pensões profissionais (IORP na sigla
anglo-saxónica).
No contexto descrito, este grupo de trabalho dedica-se essencialmente a
aspetos ligados ao Pilar I (requisitos quantitativos) do sistema de supervisão
baseado nos riscos, abordando áreas tão diversas como a avaliação dos ativos
e dos passivos, os mecanismos de segurança e as regras de investimento. Na
referida reunião destaca-se, em particular, o debate de questões relacionadas
com a proposta de uma ferramenta de supervisão, designada por holistic
balance sheet, que visa dar resposta aos objetivos estabelecidos pela Comissão
Europeia em termos de uma maior harmonização dos modelos de solvência
dos fundos de pensões.

DELEGAÇÃO ANGOLANA VISITA ISP
O Instituto de Seguros de Portugal recebeu, em 14 de junho último, a visita de
uma delegação da República de Angola, composta pelo presidente do Instituto
de Supervisão de Seguros, pela diretora do Instituto para o Setor Empresarial
do Estado e pelo presidente e quatro administradores da ENSA – Seguros de
Angola, S. A.
A visita teve como objetivo recolher informação sobre o mercado segurador
e respetiva supervisão, em especial no que respeita aos desenvolvimentos
futuros no quadro da União Europeia.

ISP DISTINGUE TRABALHOS ACADÉMICOS

Na sua intervenção, o presidente do Instituto de Seguros de Portugal referiu que
“os prémios académicos não são um fim em si mesmo, mas antes uma ferramenta
de trabalho através da qual o ISP procura contribuir para o desenvolvimento do
setor segurador e dos fundos de pensões”. Segundo Fernando Nogueira, “estas
iniciativas constituem pontes de ligação entre esta Autoridade de Regulação
e Supervisão com o mundo académico, circunstância igualmente importante,
pois permite-nos incentivar a produção do conhecimento científico mas
também usufruir das competências já existentes naquelas instituições”.
O ISP mantém desde 2007 protocolos com várias Universidades Portuguesas
no âmbito dos quais instituiu um prémio académico para cada Universidade,
destinado a incentivar a produção de estudos e trabalhos de investigação
na área do Direito dos Seguros e Fundos de Pensões e na vertente atuarial
e económico-financeira dos seguros e fundos de pensões e respetivos
investimentos associados.
Os trabalhos apresentados foram avaliados por Comissões de Apreciação
compostas por representantes do Instituto de Seguros de Portugal e docentes
das instituições universitárias.
Os estudos premiados foram os seguintes:
Instituto Superior de Economia e Gestão
Título: “Aplicação de cópulas na modelação do número de sinistros
de grupos de risco homogéneos no seguro automóvel”
Autora: Dra. Mariana Faria dos Santos
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Título: “O risco sistémico na indústria seguradora”
Autor: Dr. Filipe José Trigo Simões
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Título: “Da Sub-rogação no contrato de seguro”
Autor: Dr. Francisco Rodrigues Rocha
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O Instituto de Seguros de Portugal (ISP) distinguiu, no dia 11 de outubro de
2011, três estudos académicos realizados por alunos da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa (FDUL), da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra (FDUC) e do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), nas áreas
do Direito e na vertente Atuarial e Económico-Financeira dos Seguros e dos
Fundos de Pensões.

UNIVERSIDADE CATÓLICA ORGANIZA
MESTRADO EM BANCA E SEGUROS
COM O APOIO DO INSTITUTO DE
SEGUROS DE PORTUGAL
O Instituto de Seguros de Portugal e a Faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (UCP-FEG)
assinaram, no dia 11 de outubro de 2011, um protocolo de colaboração no
âmbito da criação de um curso de Mestrado em Banca e Seguros.
O novo curso de Mestrado em Banca e Seguros terá início em fevereiro de 2012
e será composto por 4 semestres letivos, o segundo e o quarto dos quais se
caraterizam por formação em ambiente real numa organização que se dedique
à atividade bancária e/ou seguradora.
Nos semestres letivos em causa, os alunos irão receber formação
profissionalizante com vista à aquisição de competências específicas
tipicamente exercidas em instituições bancárias e seguradoras.
Durante o período de formação em ambiente real e com vista à aquisição
de competências específicas, o ISP compromete-se a acolher alunos num
programa de estágio com a duração total de 10 meses e a desenvolver ações
de formação técnica, trazendo para este programa de mestrado um conjunto
de competências e técnicas indispensáveis ao desempenho de profissões no
setor segurador.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
DEBATE REFORMA DA REGULAÇÃO
E SUPERVISÃO

Atualidades
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O Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF) realizou, em 28 de
outubro de 2011, no auditório do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), uma
conferência internacional sobre o tema “Perspetivas de reforma da regulação
e supervisão de seguros e fundos de pensões”, que contou com a intervenção
do presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, do
presidente da European Insurance and Occupational Pensions Authority
(EIOPA), Gabriel Bernardino, do Economista Chefe da Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), Dario Focarelli, e do vice-presidente do
Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF), Luís Silva Morais.
Na sua intervenção, Fernando Nogueira sublinhou que “não está demonstrado
que exista um modelo de supervisão financeira perfeito ou ideal. No entanto,
à resiliência que o setor segurador e dos fundos de pensões tem evidenciado
neste período adverso, certamente não será alheia uma supervisão focalizada
nas caraterísticas do mesmo e dos problemas que podem sobrevir numa
situação de crise”.
O presidente do ISP referiu ainda que “o modelo de estrutura institucional de
supervisão financeira nacional, que aliás replica a opção comunitária refletida
na nova arquitetura de supervisão financeira, preserva as diferentes áreas de
intervenção específicas de cada Autoridade, conjugadas com o reforço dos
mecanismos de cooperação entre as mesmas e tem permitido dar resposta
aos desafios sem precedentes que se têm colocado”.
Fernando Nogueira destacou os contributos do Instituto de Seguros de
Portugal para o desenvolvimento de uma cultura de supervisão europeia,
que culminou com a transformação do CEIOPS na EIOPA, tendo salientado o
papel desempenhado por Gabriel Bernardino enquanto representante do ISP
no CEIOPS, onde desempenhava ultimamente o cargo de presidente, e que
culminou com a sua eleição para presidente da nova autoridade europeia de
supervisão.

ISP PARTICIPA EM CONFERÊNCIA
SOBRE LITERACIA FINANCEIRA

O Instituto de Seguros de Portugal participou na 1.ª Conferência de Literacia
Financeira, organizada pelo Banco de Portugal, que se realizou no dia 8 de
novembro de 2011, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Nesta primeira edição da conferência foram apresentados, pelo Banco de
Portugal, os resultados finais do Inquérito à Literacia Financeira da População
Portuguesa e discutidos diversos temas de relevo para a implementação do
Plano Nacional de Formação Financeira, projeto dinamizado pelo Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros.
O Instituto de Seguros de Portugal fez-se representar pelo responsável
pela Direção de Comunicação e Relações com os Consumidores e que é,
simultaneamente, o representante do ISP na Comissão de Coordenação
do Plano Nacional de Formação Financeira. Na sua intervenção, Rui Fidalgo
apresentou dois projetos desenvolvidos pelo ISP e que se enquadram no
objetivo estratégico que visa promover a compreensão do funcionamento do
setor segurador e dos fundos de pensões por parte dos consumidores.
Os projetos apresentados dizem respeito a uma campanha de informação
pública sobre a importância do seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel, através da qual se procurou sensibilizar os condutores portugueses
para as consequências da condução sem seguro. O segundo projeto refere-se
a um conjunto de iniciativas de divulgação de informação sobre matérias
relacionadas com a atividade seguradora e dos fundos de pensões em
linguagem simples e acessível, com o objetivo último de corresponder às
necessidades de informação evidenciadas pelos consumidores através dos
pedidos de esclarecimento que fazem chegar ao ISP.
Para além da apresentação detalhada dos projetos em causa, foram
também divulgados os métodos de avaliação utilizados para aferir o nível de
cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos e que, em ambos as
situações apresentadas, foram alcançados.

SUPERVISORES REÚNEM COM AS
COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO
DO PLANO NACIONAL DE
FORMAÇÃO FINANCEIRA
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) realizou no passado
dia 11 de novembro, no Palácio de Porto Covo, em Lisboa, a primeira reunião
com as Comissões de Acompanhamento do Plano Nacional de Formação
Financeira (PNFF), a qual foi presidida pelo governador do Banco de Portugal,
Carlos da Silva Costa, e contou com a presença dos restantes membros do
CNSF, o presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, o
presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Carlos Tavares e o
vice-governador do Banco de Portugal, Pedro Duarte Neves.

O CNSF congratulou-se com a imediata adesão ao convite dirigido às entidades
para participarem nas Comissões de Acompanhamento, revelando o seu
empenho em promover projetos de formação financeira no âmbito do PNFF.
Neste contexto, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros lançou um
desafio para que a comemoração do próximo Dia Mundial da Poupança (31 de
outubro) seja realizada com iniciativas coordenadas entre as várias entidades,
com o objetivo de promover a sensibilização para a importância da poupança
e da literacia financeira.
O encontro reuniu, para além dos membros da Comissão de Acompanhamento,
a Comissão de Coordenação, composta por representantes dos três supervisores
financeiros nomeados pelo CNSF, que tem como função coordenar a
implementação das linhas gerais de orientação do PNFF. Na reunião foram ainda
anunciadas as personalidades que aceitaram participar no Comité Consultivo.
[continua na página seguinte]
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Na reunião foram apresentadas as linhas de orientação do PNFF e os
trabalhos já desenvolvidos e divulgou-se a composição das Comissões de
Acompanhamento, que incluem representantes dos ministérios, associações
de consumidores, associações do setor financeiro, parceiros sociais e
universidades.

As entidades que integram as Comissões de Acompanhamento saudaram
a iniciativa do CNSF em lançar o PNFF, manifestaram a sua concordância
com os objetivos do Plano e disponibilizaram-se em contribuir para a sua
implementação dentro das respetivas áreas de competência.
A introdução de conteúdos de educação financeira no sistema educativo foi
realçada como um investimento fundamental nas novas gerações, tanto pelo
seu impacto a longo prazo como pelas externalidades positivas que gera em
termos de disseminação de conhecimentos pelos agregados familiares.
Foi sublinhada a importância das iniciativas ganharem capilaridade territorial,
envolvendo entidades com proximidade às populações e que estejam
especialmente vocacionadas para facilitar a dinamização de ações de formação
financeira junto de determinados segmentos populacionais e para promover a
sua disseminação por todo o território nacional.
A constituição de uma biblioteca (“bolsa de materiais”) de literacia financeira,
de qualidade e relevância assegurada, foi sugerida como forma de promover
a utilização eficiente dos recursos disponíveis e evitar a duplicação de esforços
na produção de materiais. Foi igualmente considerada importante a formação
de formadores e a constituição de uma “bolsa de formadores”, que garanta
a qualidade das ações de formação financeira e facilite a sua identificação e
seleção.
Também com o objetivo de promover a utilização eficiente dos recursos, foi
identificado como apropriado um levantamento exaustivo das iniciativas de
formação financeira que estão atualmente no terreno.

CENTROS DE INFORMAÇÃO
AUTÁRQUICA RECEBEM FORMAÇÃO
SOBRE SEGUROS E FUNDOS
DE PENSÕES
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O Instituto de Seguros de Portugal (ISP), em colaboração com a Direção-Geral
do Consumidor (DGC), realizou, no passado dia 25 de novembro, uma ação de
formação sobre os produtos de poupança do setor segurador e dos fundos de
pensões, destinada a colaboradores dos Centros de Informação Autárquica ao
Consumidor (CIAC).
Na ação de formação, que decorreu no edifício-sede do Instituto de Seguros
de Portugal e onde estiveram presentes cerca de 30 representantes dos
CIAC de todo o País, foram abordadas as questões que mais frequentemente
os consumidores colocam aos serviços autárquicos, nomeadamente as
relacionadas com os seguros e operações do ramo Vida, planos de poupança
e fundos de pensões.
Com esta iniciativa, o ISP e a Direção-Geral do Consumidor procuram dotar os
colaboradores dos CIAC com a informação suficiente para poderem esclarecer
os consumidores quanto às questões mais frequentes.
Os centros de informação autárquica ao consumidor (CIAC) são estruturas
criadas pelas autarquias, no âmbito das suas competências de apoio ao
consumidor, com o apoio da Direção-Geral do Consumidor, e constituem
uma solução de proximidade para obter informação e aconselhamento em
questões de consumo e assegurar uma intervenção mediadora na resolução
de conflitos.

ISP APOIA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO DOS SEGUROS

O Instituto de Seguros de Portugal, a Faculdade de Direito de Lisboa e a
secção portuguesa da Association Internationale de Droit des Assurances
(AIDA) estão a promover o I Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros,
cuja sessão de abertura decorreu no dia 6 de dezembro, no auditório da
Faculdade de Direito de Lisboa e contou com a presença dos responsáveis
máximos das Instituições envolvidas.
O presidente do ISP, na sua intervenção, afirmou que “a realização desta
Pós-Graduação constitui um excelente exemplo de articulação entre a Autoridade
de Regulação e Supervisão e a Universidade no sentido de contribuir para a
formação de especialistas em Direito dos Seguros”.
Fernando Nogueira destacou ainda o facto de o direito institucional se
encontrar hoje largamente harmonizado ao nível comunitário, constando
de um vasto número de Diretivas destinadas a construir o mercado interno
de seguros e que foram recentemente consolidadas na designada “Diretiva
Solvência II”, embora esse movimento de harmonização não tenha ocorrido no
âmbito contratual.
Contudo, o presidente do ISP referiu que “no plano nacional, o empenho a nível
da regulação contratual permitiu a publicação de um novo regime jurídico do
contrato de seguro e em que a própria autoridade de supervisão é convocada
a intervir na aprovação de apólices uniformes e condições mínimas de seguros
obrigatórios”.
“A vertente contratual está a assumir um papel autónomo na regulação
comunitária, em parte fruto da acrescida perceção de que o mercado interno
não se constrói só com as empresas, mas também porque uma das lições que
foram extraídas das causas ou dos catalisadores da crise reflete a necessidade
de a regulação ser mais interventiva no quadro da relação entre os operadores
e respetivas contrapartes”, conclui o presidente do ISP.

I Curso de Pós-Graduação em Direito dos Seguros
PROGRAMA
Sessão de Abertura - Presidente do Instituto de Seguros de Portugal

Módulo XI – Seguros de responsabilidade civil: seguro automóvel
32. Responsabilidade civil automóvel e seguro

1. O seguro e a sua importância atual no quadro das funções
económica e social
2. Perspetivas de futuro: seguro europeu e seguros nacionais

33. Seguro automóvel e direito da União Europeia
34. Aspetos jurisdicionais dos seguros obrigatórios, em particular do
seguro automóvel
35. Regularização de sinistros e Fundo de Garantia Automóvel

3. Evolução do contrato de seguro: aspetos distintivos introduzidos
pela Lei do Contrato de Seguro

Módulo XII – Seguros de responsabilidade civil: seguros profissionais

4. Análise económica do risco

36. Responsabilidade civil dos “directors and officers” e seguro

5. Aspetos económicos e de solvência que afetam o contrato
de seguro: a linha de intersecção entre o prudencial e o
comportamental

37. Responsabilidade civil médica e o seguro

Módulo II – Aplicação da lei ao contrato do seguro

40. Seguro de transportadores

6. Lei aplicável ao contrato de seguro

38. Responsabilidade civil associada com a construção
39. Responsabilidade civil de agências de viagens

7. Regulamentos e Convenções aplicáveis em matéria de seguros

Módulo XIII – Seguros de responsabilidade civil, ambiente,
proteção jurídica

Módulo III – Formação do contrato de seguro

41. Responsabilidade ambiental no âmbito do direito da União
Europeia

8. Princípios gerais

42. Solução de responsabilidade ambiental

9. Deveres de informação do segurador e dever especial de
esclarecimento

43. Seguro de proteção jurídica

10. Igualdade e práticas discriminatórias

Módulo XIV – Seguro de acidentes de trabalho

11. Intermediação na celebração de contratos de seguros

44. Seguro de acidentes de trabalho: princípios gerais

12. Celebração do contrato de seguro a distância

45. Danos indemnizáveis: análise de jurisprudência

13. Deveres de informação do tomador de seguros ou do segurado
Módulo XV – Seguros de danos
Módulo IV – As práticas do mercado segurador e o consumidor

46. Seguro de transporte de mercadorias

14. Consumidor de seguros e produtos financeiros
15. Práticas comerciais desleais nos seguros

47. Seguros de incêndio, de condomínio e multirriscos: condições
uniformes e tipo de coberturas

16. Regulamentação sobre conduta de mercado

48. Seguro de perdas pecuniárias e de perdas de exploração

Módulo V – Apólice

Módulo XVI – Seguros financeiros

17. Forma do contrato e apólice de seguro

49. Seguro de crédito

18. Redação da apólice e as cláusulas abusivas

50. Seguro caução (1 hora)
51. Penhor de seguros

Módulo VI – Interesse e risco
19. Interesse e risco no seguro: alteração na decorrência do contrato
Módulo VII – Contratos de resseguro e figuras afins
20. Resseguro
21. Figuras afins do resseguro
Módulo VIII – Pluralidade de seguros e efeitos em relação a terceiros
22. Seguros de grupo
23. Co-seguro

52. Seguros ligados a fundos de investimento
53. Planos de poupança
54. Operações de capitalização
Módulo XVII – Seguros de pessoas
55. Seguro de vida: regime comum
56. Beneficiários nos seguros de vida e regras sucessórias
57. Seguro de assistência e as suas cláusulas habituais
58. Seguro de saúde: o atual regime jurídico

24. Transmissão do seguro

59. Projeto do seguro de saúde vitalício

25. Seguro por conta própria e de outrem

Módulo XVIII – Perspetiva institucional

Módulo IX – Pagamento de prémios, sinistro e cessação do contrato
26. Regime jurídico do pagamento de prémios

60. Acesso à atividade seguradora
61. Corporate governance em seguros
62. Concorrência em seguros

27. Sinistro
28. Formas de cessação do contrato de seguro

Módulo XIX – Questões processuais
63. Penhora de seguros e medidas cautelares em seguros

Módulo X – Seguros de responsabilidade civil: regime geral
29. Responsabilidade civil e seguro
30. Seguro como meio de prevenir os efeitos económicos da
responsabilidade civil: evoluções no campo legislativo, judicial
científico e social
31. Seguros obrigatórios de responsabilidade civil e apólices uniformes

64. Jurisprudência dos tribunais superiores sobre seguros
65. Resolução de litígios: mediação e arbitragem de seguros
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Módulo I – Fundamentos do contrato de seguro

Informações
estatísticas
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EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade

1.º Semestre 2010
VIDA

NÃO VIDA

1.º Semestre 2011

MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

54

477

35

566

55

504

36

595

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

16

24

6

46

14

23

7

44

16

23

6

45

14

22

7

43

16

22

6

44

14

21

7

42

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

26

6

38

6

25

5

36

Sediadas na União Europeia

6

26

5

37

6

25

4

35

Sediadas noutros países

0

0

1

1

0

0

1

1

32

427

23

482

35

456

24

515

Sociedades Anónimas
Empresas de Seguros
Empresas de Resseguro
Mútuas
SUCURSAIS DE EMPRESAS DE SEGUROS
ESTRANGEIRAS

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

1.º Semestre 2010
VIDA

NÃO VIDA

1.º Semestre 2011

MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

5

6

4

15

5

6

4

15

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

1

1

2

4

1

1

2

4

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4

5

2

11

4

5

2

11

CONJUNTO DA ATIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS
PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO
Seguro Direto

Resseguro Aceite

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

Tx. Cresc.

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

TOTAL GERAL

7 928 019

5 439 089

-31,39%

242 250

224 642

RAMO VIDA

6 070 016

3 568 379

-41,21%

21 130

SEGURO DE VIDA

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

-7,27%

561 318

543 763

-3,13%

1 725

-91,84%

107 231

86 224

-19,59%

Tx. Cresc.

Tx. Cresc.

3 013 887

1 233 574

-59,07%

21 106

1 699

-91,95%

107 229

86 224

-19,59%

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE
INVESTIMENTO

8 138

32 456

298,82%

23

26

9,02%

2

0

-100,00%

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

2 080

8

-99,63%

0

0

-

0

0

-

CONTRATOS DE INVESTIMENTO

3 045 911

2 302 341

-24,41%

-

-

-

-

-

-

RAMOS NÃO VIDA

1 858 003

1 870 709

0,68%

221 121

222 917

0,81%

454 088

457 539

0,76%

653 370

643 271

-1,55%

164 750

171 456

4,07%

202 249

195 105

-3,53%

362 530

348 188

-3,96%

127

150

17,81%

30 483

17 185

-43,62%

292 669

285 921

-2,31%

55

51

-7,46%

6 687

5 257

-21,39%

68 085

60 774

-10,74%

72

99

37,18%

23 675

11 822

-50,06%

1 776

1 494

-15,87%

0

0

-

121

106

-12,53%

289 058

294 424

1,86%

164 623

171 306

4,06%

171 767

177 920

3,58%

1 782

659

-63,01%

-

-

-

-

-

-

338 062

358 088

5,92%

7 075

4 379

-38,10%

141 325

148 950

5,39%

9 526

8 645

-9,24%

30

44

47,95%

3 063

2 933

-4,24%

328 536

349 443

6,36%

7 045

4 335

-38,47%

138 262

146 016

5,61%

712 551

716 533

0,56%

4 356

5 127

17,71%

30 847

38 619

25,20%

10 743

11 781

9,66%

13

30

133,23%

7 266

7 153

-1,55%

8 813

5 391

-38,83%

0

- 2

-

8 509

5 167

-39,28%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

12 693

13 239

4,30%

231

25

-89,22%

5 386

5 929

10,07%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

57 306

53 543

-6,57%

559

78

-86,00%

13 548

12 025

-11,24%

DIVERSOS

64 464

68 863

6,82%

44 137

41 824

-5,24%

44 958

44 592

-0,81%

CRÉDITO

15 255

14 844

-2,70%

- 4

11

-

7 024

6 612

-5,87%

CAUÇÃO

2 950

2 859

-3,10%

47

- 45

-

1 590

1 730

8,86%

10 132

10 466

3,29%

59

14

-75,64%

6 129

5 673

-7,45%

6 129

7 165

16,90%

3 541

2 607

-26,40%

2 723

2 509

-7,86%

29 998

33 530

11,77%

40 493

39 238

-3,10%

27 492

28 068

2,10%

0

0

-

0

0

-100,00%

0

0

-

ACIDENTES E DOENÇA
ACIDENTES
ACIDENTES DE TRABALHO

PESSOAS TRANSPORTADAS
DOENÇA
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCÊNDIO E OUTROS DANOS
INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA
OUTROS DANOS EM COISAS
AUTOMÓVEL
MARÍTIMO E TRANSPORTES
AÉREO

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS
PROTEÇÃO JURÍDICA
ASSISTÊNCIA
SEGUROS DIVERSOS
1
2

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal.
Informação provisória.

Atividade seguradora
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ACIDENTES PESSOAIS

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 1.º SEMESTRE DE 2010
23,44%

76,56%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2010
50,18%

49,65%

0,13%

0,03%

Seguro de Vida
Operações de Capitalização
Seguros Ligados a Fundos de Investimento
Contratos de Investimento

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2010
0,68% 3,08%
3,47%
0,47%
0,58%
35,17%

38,35%

18,19%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 1.º SEMESTRE DE 2011
34,39%

65,61%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2011
64,52%

34,57%

0,00%
0,91%

Seguro de Vida
Operações de Capitalização
Seguros Ligados a Fundos de Investimento
Contratos de Investimento

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2011
0,71%
0,29%
0,63%

2,86%
3,68%

34,39%
38,30%

19,14%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

Atividade seguradora
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PRÉMIOS DE SEGURO DIRETO empresas sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
PRÉMIOS DE SEGURO DIRETO
1.º Sem. 20112

1.º Sem. 2010
TOTAL

7 928 019

5 439 089

-31,39%

SEGURADORAS VIDA

3 459 843

1 535 457

-55,62%

AXA Vida

89 101

99 485

11,65%

BES Vida

994 697

137 009

-86,23%

BPI Vida

835 271

212 064

-74,61%

CA Vida

120 907

169 322

40,04%

Eurovida

83 853

64 715

-22,82%
-68,61%

Finibanco Vida

14 193

4 455

Generali Vida

15 550

14 752

-5,13%

Groupama Vida

71 543

24 706

-65,47%

Lusitania Vida

56 642

59 371

4,82%

Mapfre Vida

17 301

17 755

2,63%

1 057 498

658 779

-37,70%

T Vida

48 298

23 649

-51,03%

Victoria Vida

21 152

20 398

-3,57%

Zurich Vida

33 836

28 996

-14,31%

877 951

888 820

1,24%

493

422

-14,38%

AXA Seguros

177 847

176 628

-0,69%

BES Seguros

37 933

35 470

-6,49%

CA Seguros

Ocidental Vida

SEGURADORAS NÃO VIDA
ACP Mobilidade

38 444

39 931

3,87%

Cares

46

3

-94,42%

Cosec

16 016

15 999

-0,11%

3 153

2 714

-13,93%

13 683

13 196

-3,56%

8 513

11 457

34,58%

Europ Assistance
Groupama Seguros
Logo
Lusitania Seguros

120 004

125 206

4,33%

Macif

19 597

17 089

-12,80%

Mapfre Gerais

53 424

54 103

1,27%

6 322

6 112

-3,32%
-63,45%

Médis
Multicare

522

191

Mútua dos Pescadores

4 351

4 602

5,78%

N Seguros

5 779

5 864

1,47%

110 866

112 329

1,32%

1 887

2 476

31,21%

Ocidental Seguros
Popular
Seguro Directo

9 853

10 415

5,70%

169 451

176 470

4,14%

Via Directa

19 653

20 479

4,20%

Victoria Seguros

60 115

57 666

-4,07%

Tranquilidade

SEGURADORAS MISTAS

3 590 225

3 014 811

-16,03%

Açoreana(3)

271 376

244 412

-9,94%

Allianz

231 936

245 836

5,99%

2 243 052

1 429 291

-36,28%

259 480

253 445

-2,33%

95 764

118 297

23,53%

Fidelidade - Mundial
Império Bonança
Liberty
Metlife

37 839

38 165

0,86%

Real Vida

17 500

10 579

-39,55%

433 280

674 786

55,74%

Santander Totta Vida
1
2
3

Tx. Cresc.

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal
Informação provisória.
Relativamente a 2010 inclui informação da Global Seguros e Global Vida

CONJUNTO DA ATIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
CUSTOS COM SINISTROS
PARTE DOS RESSEGURADORES
Seguro Direto

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

TOTAL GERAL

5 384 578

7 879 819

RAMO VIDA

4 081 000

Resseguro Aceite

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

1.º Sem. 2010

1.º Sem. 20112

Tx. Cresc.

46,34%

170 879

165 522

-3,13%

283 349

205 937

-27,32%

6 649 611

62,94%

1 025

1 260

22,95%

27 463

27 986

1,91%

1 519 133

2 546 862

67,65%

1 025

1 260

22,95%

27 463

27 986

1,91%

13 021

17 569

34,93%

0

0

-

0

0

-

4 624

235

-94,92%

0

0

-

0

0

-

CONTRATOS DE INVESTIMENTO

2 544 222

4 084 945

60,56%

-

-

-

-

-

-

RAMOS NÃO VIDA

1 303 578

1 230 208

-5,63%

169 854

164 262

-3,29%

255 886

177 951

-30,46%

440 626

464 088

5,32%

123 196

124 418

0,99%

121 911

126 526

3,79%

246 492

256 185

3,93%

106

303

186,00%

5 044

5 691

12,82%

227 744

237 631

4,34%

167

290

74,18%

2 209

2 812

27,29%

18 943

18 530

-2,18%

- 61

13

-

2 836

2 882

1,62%

- 196

24

-

0

0

-

0

- 2

-659,01%

192 761

207 332

7,56%

123 090

124 115

0,83%

116 866

120 834

3,40%

1 373

571

-58,43%

-

-

-

-

-

-

264 668

164 529

-37,84%

4 214

1 567

-62,80%

91 332

32 570

-64,34%

5 898

3 476

-41,06%

245

- 75

-

3 436

1 935

-43,68%

258 771

161 053

-37,76%

3 969

1 642

-58,63%

87 896

30 634

-65,15%

527 078

543 868

3,19%

3 780

4 072

7,72%

7 569

9 918

31,03%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

5 773

4 804

-16,79%

30

- 21

-

3 976

1 999

-49,73%

AÉREO

1 106

1 363

23,20%

148

- 89

-

1 003

1 592

58,77%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

3 675

6 140

67,07%

38

2

-95,72%

1 826

3 392

85,73%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

40 334

27 513

-31,79%

1 923

- 763

-

18 085

3 027

-83,26%

DIVERSOS

20 318

17 904

-11,88%

36 526

35 076

-3,97%

10 183

- 1 073

-

CRÉDITO

7 900

8 503

7,62%

- 63

- 124

-98,79%

2 906

- 3 166

-

CAUÇÃO

- 978

1 538

-

62

- 18

-

- 14

- 39

-183,24%

11 027

4 590

-58,37%

1

- 13

-

7 258

1 267

-82,55%

86

131

51,39%

1 308

1 874

43,25%

1

0

-100,00%

2 282

3 142

37,70%

35 217

33 356

-5,28%

32

865

2572,41%

0

0

-

0

2

387,86%

0

0

-

SEGURO DE VIDA
SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE
INVESTIMENTO
OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

ACIDENTES E DOENÇA
ACIDENTES
ACIDENTES DE TRABALHO

Tx. Cresc.

Tx. Cresc.

PESSOAS TRANSPORTADAS
DOENÇA
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCÊNDIO E OUTROS DANOS
INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA
OUTROS DANOS EM COISAS
AUTOMÓVEL

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS
PROTEÇÃO JURÍDICA
ASSISTÊNCIA
SEGUROS DIVERSOS
1
2

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal.
Informação provisória.

Atividade seguradora
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ACIDENTES PESSOAIS

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS REPRESENTATIVOS
DAS PROVISÕES TÉCNICAS – VIDA
U: Milhares de euros

Vida
1.º Sem. 2010
Total dos Ativos Representativos das Provisões Técnicas

Tx. Cresc.

47 603 885

44 251 617

Títulos da Dívida Pública

10 209 030

10 930 435

7,07%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

29 322 695

24 213 914

-17,42%

Ações e Títulos de Participação

1 120 595

903 188

-19,40%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

3 621 955

3 761 994

3,87%

125 311

96 621

-22,89%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

1 714 845

2 745 448

60,10%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

1 596 710

1 667 983

4,46%

4 343

3 634

-16,34%

Terrenos e edifícios

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros ativos aceites
Total das Provisões Técnicas
1

1.º Sem. 20111

- 111 598

- 71 601

35,84%

46 578 551

43 592 054

-6,41%

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ATIVOS VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2010
4,02% 0,01%
3,60%
-0,23%
0,26%
7,61%
21,45%
2,35%

61,60%

ESTRUTURA DE ATIVOS VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2011

6,20%
0,22%
8,50%

3,77% 0,01%
-0,16%
24,70%

2,04%

54,72%
Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial
Ações e Títulos de Participação
Unidades de participação em Fundos de Investimento
Terrenos e edifícios
Depósitos remunerados, Certificados de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros ativos aceites

-7,04%

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS REPRESENTATIVOS
DAS PROVISÕES TÉCNICAS – NÃO VIDA
U: Milhares de euros

Não Vida

Total dos Ativos Representativos das Provisões Técnicas

1.º Sem. 20111

Tx. Cresc.

6 768 075

6 586 158

-2,69%

Títulos da Dívida Pública

1 435 032

1 461 994

1,88%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

2 811 502

2 482 129

-11,72%

Ações e Títulos de Participação

353 210

267 530

-24,26%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

476 752

481 486

0,99%

Terrenos e edifícios

744 025

755 865

1,59%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

261 465

455 736

74,30%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

136 977

151 347

10,49%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

31 319

20 590

-34,26%

517 795

509 481

-1,61%

6 182 344

5 971 815

-3,41%

Outros ativos aceites
Total das Provisões Técnicas
Informação provisória.

ESTRUTURA DE ATIVOS NÃO VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2010
0,46% 7,65%
2,02%
3,86%

21,20%

10,99%

7,04%
5,22%
41,54%

ESTRUTURA DE ATIVOS NÃO VIDA – 1.º SEMESTRE DE 2011

0,31%
2,30%
6,92%

7,74%
22,20%

11,48%

7,31%
4,06%

37,69%

Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial
Ações e Títulos de Participação
Unidades de participação em Fundos de Investimento
Terrenos e edifícios
Depósitos remunerados, Certificados de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros ativos aceites
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Atividade seguradora

1

1.º Sem. 2010

FUNDOS DE PENSÕES
U: Quantidade
1.º Semestre 20111

1.º Semestre 2010
EMPRESAS DE
SEGUROS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES
Fechados

EMPRESAS DE
SEGUROS

TOTAL

190

237

79

155

234
159

35

132

167

61

98

0

6

6

0

6

6

PPR

2

22

24

2

21

23

PPA

2

2

4

2

2

4

Outros Abertos exceto PPR e PPA

8

34

42

14

34

48

14

13

27

13

11

24

Informação provisória.

U: Milhares de euros

MONTANTES GERIDOS
1.º Semestre 20111

21 033 159

19 300 516

-8,24%

32 929

31 986

-2,86%

53 749

52 217

-2,85%

Banif Açor Pensões

280 107

295 288

5,42%

BBVA Fundos

370 752

373 842

0,83%

4

0

-99,94%

3 112 747

3 104 629

-0,26%

47 715

49 986

4,76%

CGD Pensões

2 106 584

2 110 252

0,17%

ESAF

2 486 005

2 448 275

-1,52%

118 859

123 142

3,60%

1 104 636

1 205 738

9,15%

Generali Vida

6 096

5 595

-8,21%

Groupama Vida

5 160

4 354

-15,63%

Liberty

9 219

8 501

-7,79%

Lusitania Vida

19 765

22 204

12,34%

Metlife

12 723

10 359

-18,58%

PensõesGere

6 686 283

6 598 634

-1,31%

Previsão

1 848 927

104 552

-94,35%

Real Vida

133 748

131 917

-1,37%

1 236 884

1 266 490

2,39%

80 828

72 778

-9,96%

1 250 678

1 249 495

-0,09%

Victoria Vida

25 061

27 716

10,59%

Zurich Vida

3 700

2 564

-30,68%

Allianz SGFP
AXA Vida
(2)

BES Vida
BPI Vida e Pensões(3)
CA Vida

Eurovida
Futuro

Santander Pensões
SGF
SGFP do Banco de Portugal

3

TAXA DE
CRESCIMENTO

1.º Semestre 2010
TOTAL

2

TOTAL

47

ENTIDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES – MONTANTES GERIDOS

1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

em cogestão

N.º ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES
1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

Informação provisória.
Relativamente a 2010 inclui informação da Global Vida.
Relativamente a 2010 inclui informação da BPI Pensões.

CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros
1.º Semestre 20111

1.º Semestre 2010
VALOR DOS
FUNDOS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

21 033 159

195 756

19 300 516

141 149

-8,24%

-27,90%

19 922 467

171 599

18 124 993

114 799

-9,02%

-33,10%

PPR

407 701

7 828

387 761

5 965

-4,89%

-23,80%

PPA

9 149

57

7 683

36

-16,02%

-36,63%

693 843

16 272

780 080

20 349

12,43%

25,05%

Fechados

Outros Abertos ex. PPR e PPA
1

CONTRIBUIÇÕES

TAXA DE CRESCIMENTO

Informação provisória.

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros
VALOR POR TIPO DE ATIVOS

Composição dos ativos dos Fundos de pensões

1

1.º Sem. 20111

Tx. Cresc.

21 033 159

19 300 516

-8,24%

Títulos da Dívida Pública

4 778 663

3 731 911

-21,90%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

5 399 877

3 961 870

-26,63%

Ações e Títulos de Participação

2 868 278

2 545 551

-11,25%

Unidades de participação em fundos de investimento

5 039 104

4 677 652

-7,17%

Terrenos e edifícios

1 888 932

1 917 896

1,53%

Depósitos, Certificados de Depósito, aplicações no MMI e
numerário

1 384 312

2 601 944

87,96%

Outros Ativos

- 326 007

- 136 308

58,19%

Informação provisória

ESTRUTURA DE ATIVOS – 1.º SEMESTRE DE 2010
8,98%

6,58% -1,55%

22,72%
23,96%

25,67%

13,64%

ESTRUTURA DE ATIVOS – 1.º SEMESTRE DE 2011
13,48%

-0,71%

9,94%
19,34%

24,24%
20,53%
13,19%
Títulos da Dívida Pública

Terrenos e edifícios

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

Ações e Títulos de Participação

Outros ativos aceites

Unidades de participação em Fundos de Investimento
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1.º Sem. 2010

NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS
1.º Sem. 2010
Total
Ligados Tipo I
Singulares

Taxa de
Crescimento

27 656

25 504

-7,78%

12 701

11 840

-6,78%

12 565

11 703

-6,86%

Coletivos

136

137

0,74%

Ligados Tipo II

18

14

-22,22%

Singulares

5

3

-40,00%

Coletivos

13

11

-15,38%

Agentes

14 834

13 549

-8,66%

Singulares

13 017

11 527

-11,45%

Coletivos

1 817

2 022

11,28%

96

94

-2,08%

Corretores de Seguros
Singulares

1

1

0,00%

Coletivos

95

93

-2,11%

Mediadores de Resseguro

1

1.º Sem. 20111

7

7

0,00%

Singulares

0

0

-

Coletivos

7

7

0,00%

Informação provisória.

MEDIADORES INSCRITOS – 1.º SEMESTRE DE 2011
0,37%

46,48%
53,13%

0,03%
Mediadores Ligados
Resseguro
Agentes
Corretores

Legislação
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DIPLOMAS RELATIVOS
À ATIVIDADE SEGURADORA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

2011
Despacho n.º 958/2011, de 30 de dezembro de 2010
Ministério da Administração Interna – Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil.
Diário da República n.º 8, II Série, Parte
C, de 12 de janeiro de 2011

Determina, no âmbito do Fundo de Garantia Automóvel, em 2009, a
atribuição de verbas à Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária.

Portaria n.º 40/2011, de 19 de janeiro
Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Diário da República n.º 13, I Série

Fixa a taxa a pagar pelas empresas de seguros e entidades gestoras de
fundos de pensões, a favor do Instituto de Seguros de Portugal, para o ano
de 2011.

Decreto-Lei n.º 21/2011, de 9 de fevereiro
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Diário da República n.º 28, I Série

Cria um seguro voluntário bonificado para a aquicultura, designado por
AQUISEGURO.

Decreto-Lei n.º 27/2011, de 17 de fevereiro
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Diário da República n.º 34, I Série

Estabelece as condições técnicas que contribuem para o aumento da
segurança do sistema ferroviário e de circulação segura e sem interrupção
de comboios, transpõe as Diretivas n.os 2008/57/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 17 de junho, 2008/110/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro, e 2009/131/CE, da Comissão, de 16 de
outubro, e altera o Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de outubro.
O n.º 6 do Anexo VIII estabelece que o organismo deve subscrever um
seguro de responsabilidade civil, salvo se esta estiver coberta pelo Estado
ao abrigo do direito nacional ou se for o próprio Estado membro a efetuar
diretamente as verificações.

Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 41, I Série

Estabelece o regime jurídico aplicável à formação e execução dos contratos
de desempenho energético que revistam a natureza de contratos de
gestão de eficiência energética, a celebrar entre as entidades públicas e as
empresas de serviços energéticos.
A alínea b) do artigo 3.º estipula que as empresas de serviços energéticos,
previamente ao início da sua atividade, quando se tratem de empresas já
constituídas, devem proceder ao seu registo eletrónico na Direção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG), no prazo de 90 dias a contar da entrada

2011
em vigor do presente decreto-lei, apresentando para o efeito uma cópia
simples da apólice de seguro de responsabilidade civil destinado a cobrir os
riscos decorrentes do exercício da respetiva atividade, com o valor mínimo
de € 250 000, atualizável anualmente, mediante direta aplicação do índice
de preços do consumidor, no continente, sem habitação, publicado pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE).

Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Diário da República n.º 41, I Série

Regula o Programa de Estágios Profissionais
Nos termos da alínea b) do artigo 13.º, o estagiário tem direito a que a
entidade promotora contrate em seu benefício um seguro de acidentes
de trabalho.

Decreto-Lei n.º 31/2011, de 4 de março
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Diário da República n.º 45, I Série

Regula o exercício da atividade de exploração do jogo do bingo.
O n.º 1 do artigo 9.º prevê que no âmbito dos concursos de concessão de
exploração de salas de jogo do bingo, os adjudicatários prestem caução de
valor correspondente a € 250 por cada lugar previsto na lotação da sala de
jogo de bingo objeto desse concurso público de concessão, de montante
nunca inferior a € 50 000, sendo que de acordo com o n.º 3 a caução pode
ser prestada mediante seguro-caução

Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Diário da República n.º 46, I Série

Estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de
organização de campos de férias.
O artigo 18.º estabelece que as entidades organizadoras de campos de
férias devem celebrar um contrato de seguro que cubra acidentes pessoais
dos participantes, com valor mínimo e âmbito de cobertura fixados por
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da juventude.

Decreto-Lei n.º 34/2011, de 8 de março
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 47, I Série

Estabelece o regime jurídico aplicável à produção de eletricidade por
intermédio de instalações de pequena potência, designadas por unidades
de miniprodução.
A alínea g) do n.º 1 do artigo 6.º estipula que, sem prejuízo do cumprimento
da legislação e regulamentação aplicáveis, o produtor de eletricidade a

Diplomas

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento

2011
partir de uma unidade de miniprodução deve, no caso de instalações que
utilizem a energia eólica, ou que estejam localizadas em locais de livre
acesso público, ou possam representar perigo para o público, possuir um
seguro ou uma extensão de seguro de responsabilidade civil, nos termos a
definir por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da economia.

Decreto-Lei n.º 37/2011, de 10 de março
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 49, I Série

Altera o regime jurídico dos contratos de utilização periódica de bens, de
aquisição de produtos de férias de longa duração, que passa a abranger
os contratos de revenda e de troca (time sharing), visando a proteção
do consumidor através da transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 2008/122/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
janeiro de 2009.
O n.º 2 do artigo 31.º estabelece que o proprietário das unidades de
alojamento sujeitas ao regime dos direitos reais de habitação periódica ou,
tendo havido cessão da exploração, o cessionário, devem prestar caução de
boa administração e conservação do empreendimento a favor dos titulares
de direitos reais de habitação periódica, podendo essa caução ser prestada
por via de seguro.

Portaria n.º 115/2011, de 24 de março
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Diário da República n.º 59, I Série

Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho.

Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de março
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 59, I Série

Estabelece a segurança dos brinquedos, transpondo a Diretiva n.º 2009/48/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho.
O Anexo VI prevê que os organismos de avaliação da conformidade
devem fazer um seguro de responsabilidade civil, a não ser que essa
responsabilidade seja coberta pelo Estado-Membro com base no respetivo
direito nacional ou que o próprio Estado membro seja diretamente
responsável pelas avaliações da conformidade.

Portaria n.º 124/2011, de 30 de março
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 63, Série I

Estabelece o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil
a celebrar pelas entidades instaladoras e montadoras de aparelhos de gás.

2011
Portaria n.º 128/2011, de 1 de abril
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 65, I Série

Estabelece os requisitos para a exploração e funcionamento das salas do
jogo do bingo.
O Capítulo IV da presente Portaria incide sobre o seguro a celebrar no
âmbito desta atividade.

Resolução da Assembleia da República n.º 71/2011, de 4 de abril
Assembleia da República
Diário da República n.º 66, I Série

Recomenda ao Governo um conjunto de medidas de promoção da literacia
financeira dos Portugueses.
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da
Constituição, recomendar ao Governo que:
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7 – Desenvolva todos os esforços no sentido de dar o melhor seguimento
àquilo que vier a ser o Plano Nacional de Formação Financeira da autoria do
Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
e do Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

Portaria n.º 138/2011, de 5 de abril
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 67, Série I

Mantém para o ano 2011 o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil a celebrar pelas entidades inspetoras das redes e
ramais de distribuição e instalações a gás.

Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de abril
Ministério da Justiça
Diário da República n.º 71, I Série

Aprova o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, em
cumprimento do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da
Liberdade.
O n.º 2 do artigo 76.º prevê a possibilidade do recluso celebrar contrato de
seguro de acidentes pessoais em caso de frequência de ações de formação
profissional.

Lei n.º 12/2011, de 27 de abril
Assembleia da República
Diário da República n.º 81, I Série

Cria um procedimento único de formação e de exame para a obtenção
simultânea da carta de caçador e da licença de uso e porte de arma para
o exercício da atividade venatória, procedendo à quarta alteração à Lei n.º
5/2006, de 23 de fevereiro, que aprova o novo regime jurídico das armas e
suas munições.

2011
O n.º 3 do artigo 77.º estipula que para os titulares de licenças e de alvarás,
com exceção dos titulares de licenças e ou de licença especial, quando a
arma não for da sua propriedade, é obrigatória a celebração de contrato de
seguro de responsabilidade civil com empresa seguradora mediante o qual
seja transferida a sua responsabilidade até um capital mínimo a definir em
portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Administração Interna.

Portaria n.º 173/2011, de 28 de abril
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Economia da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 82, I Série

Estabelece as condições mínimas, os limites de capital e os riscos cobertos
pelo seguro obrigatório de responsabilidade civil por danos causados no
exercício da atividade de comercialização de eletricidade para a mobilidade
elétrica.

Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 88, I Série

Regula o acesso e exercício da atividade das agências de viagens e turismo.
O n.º 1 do artigo 35.º estabelece que as agências devem celebrar um seguro
de responsabilidade civil que cubra os riscos decorrentes da sua atividade
garantindo o ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais
causados a clientes ou a terceiros por ações ou omissões da agência ou dos
seus representantes.

Relatório n.º 10/2011
Instituto de Seguros de Portugal
D.R. n.º 96, II Série, Parte E, de 18 de
maio de 2011

Relatório e Contas de 2010.

Decreto-Lei n.º 66/2011, de 1 de junho
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Diário da República n.º 106, I Série

Estabelece as regras a que deve obedecer a realização de estágios
profissionais extracurriculares, no uso da autorização legislativa concedida
pelo artigo 146.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.
O n.º 4 do artigo 9.º prevê que a entidade promotora do estágio deve
contratar, em benefício do estagiário, um seguro de acidentes pessoais que
cubra os riscos de eventualidades que possam ocorrer durante e por causa
das atividades desenvolvidas pelo estagiário no decurso do estágio, bem
como nas deslocações entre a residência e o local de estágio.

2011
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2011/A, de 6 de junho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Diário da República n.º 109, I Série

Estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de
organização de campos de férias.
O artigo 17.º estipula que é da exclusiva responsabilidade das entidades
organizadoras celebrarem um contrato de seguro que cubra acidentes
pessoais dos participantes com valor mínimo e âmbito de cobertura fixados
por despacho conjunto emitido pelos membros do Governo Regional
competentes em matéria de juventude e finanças.

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2011/A, de 8 de junho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
O n.º 4 do artigo 36.º estabelece que os titulares de estabelecimentos
de culturas marinhas em áreas de produção aquícola devem efetuar e
manter válido um seguro de responsabilidade civil, destinado a cobrir
os danos decorrentes da sua atividade, por ação ou por omissão, dos
seus representantes ou das pessoas ao seu serviço, pelas quais possam
ser civilmente responsabilizados, e cujo capital e condições mínimas são
fixados por portaria do membro do Governo Regional responsável pela
aquicultura.

Decreto-Lei n.º 69/2011, de 15 de junho
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Diário da República n.º 114, I Série

Simplifica os regimes de acesso e exercício das atividades de construção,
mediação e angariação imobiliária e altera a Lei Orgânica do InCI, I. P.,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 144/2007, de 27 de abril.
O n.º 1 do artigo 6.º-A estipula que, quando não configurem o exercício
efetivo de atividade, na aceção do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
92/2010, de 26 de julho, podem ser prestados serviços de construção
em território nacional por prestadores legalmente estabelecidos noutros
Estados-Membros da União Europeia, desde que estes cumpram, por razões
de segurança pública, os requisitos exigíveis no presente diploma, quanto
ao número mínimo de pessoal técnico e ao capital próprio, para a classe e
categoria em que se enquadra a obra pretendida, bem como à detenção de
seguro de acidentes de trabalho, válido e aplicável.
A alínea b) do artigo 4.º-A do Decreto-Lei n.º 211/2004, de 20 de agosto
prescreve que os prestadores de serviços de mediação devem apresentar
junto do InCI, I. P., antes da realização de cada serviço de mediação em
território nacional [?], um comprovativo da subscrição de seguro de
responsabilidade civil, adequado à natureza e à dimensão do risco dos
serviços a prestar, emitido por entidade seguradora legalmente estabelecida
em qualquer Estado-Membro do espaço económico europeu, nos termos
do artigo 23.º.
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Diário da República n.º 126, I Série
Regulamenta o exercício da atividade
de aquicultura na Região Autónoma
dos Açores

2011
O n.º 8 do artigo 9.º fixa que o pagamento da taxa no prazo estipulado, o
pagamento das coimas em dívida, bem como a apresentação da apólice do
seguro a que se refere o artigo 23.º, são condição de eficácia do deferimento
do pedido
O n.º 4 e 5 do artigo 23.º estabelecem que o InCI, I. P., aceita seguro
contratado noutro Estado membro, desde que o mesmo cumpra os
requisitos previstos nos números anteriores, podendo, se for necessário
para assegurar o seu total cumprimento, ser contratados seguros com
coberturas adicionais ou complementares, sendo que a apresentação de
uma certidão emitida por empresa de seguros estabelecida em qualquer
Estado membro é suficiente para demonstração do cumprimento dos
requisitos estabelecidos nos números anteriores.

Lei n.º 27/2011, de 16 de junho
Assembleia da República
Diário da República n.º 115, I Série

Estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e revoga a
Lei n.º 8/2003, de 12 de maio.
O n.º 1 do artigo 9.º prevê que no ato do registo do contrato de trabalho
desportivo, em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei
n.º 28/98, de 26 de junho, é exigida prova da celebração do seguro de
acidentes de trabalho.

Decreto-Lei n.º 71/2011, de 16 de junho
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 115, I Série

Atualiza os requisitos essenciais dos instrumentos de medição, transpondo
a Diretiva n.º 2004/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de
março, e a Diretiva n.º 2009/137/CE, da Comissão, de 10 de novembro
De acordo com o artigo 7.º, em conjugação com o anexo IV, os organismos
responsáveis por efetuar os procedimentos de avaliação da conformidade
devem subscrever um seguro de responsabilidade civil.

Decreto-Lei n.º 70/2011, de 16 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Diário da República n.º 115, I Série

Determina, de forma expressa, no âmbito do programa SIMPLEGIS, que
certos decretos-leis não se encontram em vigor, em razão de caducidade,
revogação tácita anterior ou revogação efetuada pelo presente decreto-lei.
Nos termos da alínea a) do artigo 3.º determina-se a não vigência, na área
de atribuições das finanças, do Decreto-Lei n.º 34/74, de 4 de fevereiro, que
alterou normas sobre o Grémio dos Seguradores.

2011
Lei n.º 46/2011, de 24 de junho
Assembleia da República
Cria o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual
e o tribunal de competência especializada para a concorrência, regulação
e supervisão e procede à 15.ª alteração à Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, que
aprova a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, à 4.ª
alteração à Lei n.º 18/2003, de 11 de junho, que aprova o Regime Jurídico
da Concorrência, à 5.ª alteração à Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, que
aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, à 2.ª alteração à Lei n.º 25/2008,
de 5 de junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva
de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao
financiamento do terrorismo, à 7.ª alteração à Lei n.º 52/2008, de 28 de
agosto, que aprova a Lei de Organização e Financiamento dos Tribunais
Judiciais, à 1.ª alteração à Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, que aprova o
regime quadro das ordenações do setor das comunicações, à 23.ª alteração
ao Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, que aprova o Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, à 15.ª alteração ao
Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, que regula as condições de acesso
e de exercício da atividade seguradora e resseguradora no território da
Comunidade Europeia, ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, ao Código de Propriedade
Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, à 2.ª
alteração ao Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de maio, que estabelece o
regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços
financeiros celebrados com consumidores, e à 2.ª alteração ao DecretoLei n.º 144/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna
a Diretiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
dezembro.

Lei n.º 45/2011, de 24 de junho
Assembleia da República
Diário da República n.º 120, I Série

Cria, na dependência da Polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de
Ativos (GRA).
O n.º 1 do artigo 8.º prevê que o GRA, no âmbito de uma investigação
financeira ou patrimonial, pode aceder a informação detida por organismos
nacionais ou internacionais, nos mesmos termos dos órgãos de polícia
encarregados da investigação criminal, sendo que nos termos da alínea d)
do n.º 2 pode aceder à base de dados do Instituto de Seguros de Portugal.

Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29 de junho
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Diário da República n.º 123, I Série

Simplifica o regime de liquidação nos sistemas de pagamentos e de valores
mobiliários e inclui nos ativos que podem ser objeto de acordos de garantia
financeira os créditos sobre terceiros, procedendo à transposição da Diretiva
n.º 2009/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, à 1.ª
alteração ao Decreto-Lei n.º 221/2000, de 9 de setembro, à 15.ª alteração ao
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de
13 de novembro, e à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 105/2004, de 8 de maio.
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Diário da República n.º 120, I Série
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Nos termos da subalínea iv) da alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, este diploma é
aplicável aos contratos de garantia financeira cujo prestador e beneficiário
seja empresas de seguros, tal como definidas na alínea b) do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 abril.

Portaria n.º 256/2011, de 5 de julho
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Diário da República n.º 127, I Série

Aprova a parte uniforme das condições gerais da apólice de seguro
obrigatório de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de
outrem, bem como as respetivas condições especiais uniformes.

Portaria n.º 261/2011, de 18 de agosto
Ministérios das Finanças
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Diário da República nº 158, I Série

Concede, excecionalmente, até 15 de Outubro de 2011, uma extensão do
período de produção de efeitos do seguro de colheitas para a cultura do
tomate para a indústria.

Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto
Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
Diário da República n.º 167, I Série

Estabelece as normas reguladoras das condições de instalação e
funcionamento das creches.
A alínea l) do artigo 11.º estipula que a creche deve afixar, em local visível e
de fácil acesso, a identificação da apólice de seguro escolar.

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 3 de Novembro
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Diário da República nº 220, I Série

Estabelece o regime geral de prevenção e gestão de resíduos.
Artigo 58.º - Garantia financeira:
1 - As transferências de resíduos abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º
1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho,
estão sujeitas à constituição de uma garantia financeira, ou mecanismo
económico-financeiro equivalente, que cubra os custos de transporte, de
valorização ou eliminação, incluindo eventuais operações intermédias, e de
armazenagem durante 90 dias.
2 - A garantia financeira é constituída pelo notificador e apresentada à
autoridade ambiental, podendo revestir a forma de caução, de garantia
bancária ou de certificado emitido por fundo de indemnização ou apólice
de seguro, desde que satisfaça todas as finalidades referidas no número
anterior.
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Artigo 94.º - Seguro de responsabilidade civil e extracontratual para
licenciamento de aterros
1 - No mesmo prazo da prestação da garantia financeira, o operador faz
prova à entidade licenciadora da subscrição de seguro de responsabilidade
civil extracontratual, com efeitos a partir do início da exploração do aterro,
que cubra os danos emergentes de poluição súbita e acidental provocados
pela deposição de resíduos em aterro e os correspondentes custos de
despoluição.
2 - Até ao final dos trabalhos de manutenção e controlo na fase de pós
-encerramento do aterro, o operador faz, anualmente, prova da existência e
validade do seguro à entidade licenciadora.
3 - As condições mínimas do seguro de responsabilidade civil referido
no n.º 1 são definidas por portaria dos membros do Governo Regional
competentes em matéria de finanças públicas e de ambiente.
Artigo 138.º - Responsabilidade civil extracontratual
1 - A concessionária deve ter a sua responsabilidade civil coberta por um
contrato de seguro de responsabilidade civil, nos termos dos números
seguintes.

3 - O contrato de seguro tem capitais mínimos respeitantes a cada anuidade,
independentemente do número de sinistros ocorridos e do número de
lesados, em função da sua natureza, da sua dimensão e do grau de risco,
atualizado automaticamente em 31 de Março de cada ano, de acordo com
o índice de preços no consumidor do ano civil anterior, sem habitação,
publicado pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores.
4 - O contrato de seguro deve ter um valor adequado, a definir no contrato
de concessão, e cobrir os sinistros ocorridos durante a vigência da apólice,
desde que reclamados até dois anos após a sua ocorrência.
5 - O contrato de seguro pode incluir franquia não oponível a terceiros
lesados.
6 - Em caso de resolução, a seguradora está obrigada a informar a
concedente, no prazo máximo de 30 dias após a data em que esta produziu
efeitos, sob pena de inoponibilidade a terceiros.
7 - O capital seguro pode ser revisto em função de alterações que ocorram
na natureza, na dimensão e no grau de risco.

Portaria n.º 793/2011, de 8 de novembro
Ministério das Finanças
Ministério da Economia e do Emprego
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Diário da República nº 14, II Série,
Parte C, de 8 de novembro

Estabelece que a Autoridade da Concorrência (AdC) recebe, a título de
receitas próprias, o valor máximo de 7,5% do montante das taxas cobradas.
Artigo 1.º - Taxas:
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2 - A concessionária deve fazer prova junto da concedente da existência
e validade da apólice até 31 de Janeiro de cada ano, iniciando-se a
cobertura efetiva do risco com o início das operações de gestão de resíduos
concessionadas.
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No ano de 2011, a Autoridade da Concorrência recebe, a título de receitas
próprias, sobre o montante das taxas cobradas no último exercício em que
tenham contas fechadas, os seguintes valores:
a) 6,25%, no que respeita ao Instituto de Seguros de Portugal (ISP), nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º dos Estatutos do ISP,
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 289/2001, de 13 de Novembro
[...]
Artigo 2.º - Periodicidade das transferências:
Para adequar os registos contabilísticos aos montantes de cash flow
disponíveis, a transferência dos montantes devidos será efetuada nos
seguintes termos:
a) No caso do ISP, no início de Fevereiro e de Agosto, até ao dia 15 de cada
mês

Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro
Ministério das Finanças
Diário da República nº 239, I Série

Aprova a Lei Orgânica do Ministério das Finanças.

Portaria n.º 317/2011, de 30 de dezembro
Ministério das Finanças
Diário da República nº 250, I Série

Fixa a taxa a pagar pelas empresas de seguros e entidades gestoras de
fundos de pensões, a favor do Instituto de Seguros de Portugal, para o ano
de 2012.

Portaria n.º 318/2011, de 30 de dezembro
Ministério das Finanças
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Diário da República nº 250, I Série

Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Proteção contra as
Aleatoriedades Climáticas (SIPAC).

Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro
Ministério das Finanças
Diário da República nº 250-A, I Série

Procede à transmissão para o Estado das responsabilidades com pensões
previstas no regime de segurança social substitutivo constante de
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho vigente no setor
bancário.

NORMAS REGULAMENTARES
E CIRCULARES DO ISP

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

2011
Norma n.º 1/2011 - R, de 31 de março
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 71, II Série,
Parte E, de 11 de abril de 2011

Altera a Norma Regulamentar n.º 14/2003-R, de 17 de julho, que define
princípios e regras aplicáveis à codificação dos ativos que constituem as
carteiras de investimento das empresas de seguros e o património dos fundos
de pensões.

Norma n.º 2/2011 - R, de 12 de maio
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 102, II Série,
Parte E, de 26 de maio de 2011

Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 3.º
trimestre de 2011.

Norma n.º 3/2011 - R, de 26 de maio
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Diário da República n.º 108, II Série,
Parte E de 3 de Junho de 2011

Altera a Norma Regulamentar n.º 13/2003-R, de 17 de julho, que estabelece
um conjunto de regras relativas à representação das provisões técnicas
das empresas de seguros e enuncia os princípios que estas devem seguir
na definição, implementação e controlo das políticas de investimento
prosseguidas.

Norma n.º 4/2011 - R, de 2 de junho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 112, II Série,
Parte E, de 9 de junho de 2011

Altera a Norma Regulamentar n.º 6/2007-R, de 27 de abril, relativa à margem de
solvência e ao fundo de garantia das empresas de seguros.

Norma n.º 5/2011 - R, de 02 de junho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 115, II Série,
Parte E, de 16 de junho de 2011

Altera a Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, que estabelece as
estruturas de governação dos fundos de pensões.

Norma n.º 6/2011 - R, de 18 de agosto
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º181, II Série,
Parte E, de 20 de setembro de 2011

Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do
ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no quarto
trimestre de 2011.

Normas Regulamentares e Circulares do ISP

Instituto de Seguros de Portugal
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Norma n.º 7/2011 - R, de 8 de setembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 184, II Série,
Parte E, de 23 de setembro de 2011

Procede ao alinhamento das regras relativas à remuneração dos membros de
júris ou comissões técnicas no âmbito do setor segurador e dos fundos de
pensões.

Norma n.º 8/2011 - R, de 18 de setembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 184, II Série,
Parte E, de 23 de setembro de 2011

Aprova uma condição especial a aplicar aos contratos de seguros de colheitas
para a cultura de tomate para indústria a celebrar ao abrigo do regime previsto
na Portaria n.º 261/2011, de 18 de agosto

Norma n.º 9/2011 - R, de 15 de setembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 185, II Série,
Parte E, de 26 de setembro de 2011

Adia o prazo de produção de efeitos da Norma Regulamentar n.º 14/2010-R, de
14 de outubro, relativa ao registo central de contratos de seguros de vida, de
acidentes pessoais e de operações de capitalização com beneficiários em caso
de morte.

Norma nº 10/2011 - R, de 11 de novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República nº 233, II Série,
Parte E, de 6 de dezembro de 2011

Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no
primeiro trimestre de 2012.

Circular n.º 1/2011, de 17 de março
Instituto de Seguros de Portugal
Estabelece um conjunto de princípios operacionais e orientações relativamente
aos riscos a que as entidades gestoras e os fundos de pensões por si geridos
estão sujeitos.

Circular n.º 2/2011, de 24 de março
Instituto de Seguros de Portugal
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
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Circular n.º 3/2011, de 30 de junho
Instituto de Seguros de Portugal
Informação sobre os montantes cobrados, por concelho, a favor da Autoridade
Nacional de Proteção Civil

Circular n.º 4/2011, de 28 de julho
Instituto de Seguros de Portugal
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.

Circular n.º 5/2011, de 18 de agosto
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Divulga o questionário sobre o impacto da aplicação do Decreto-Lei n.º
291/2007, de 21 de agosto.

Normas Regulamentares e Circulares do ISP

Instituto de Seguros de Portugal

PARECERES

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011
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Parecer n.º 28/11/CRT/DCM/DSP, de 20-01-2011
Rede de prestadores de serviços
de cuidados de saúde e cartões de
descontos

1. No âmbito das prestações convencionadas associadas aos seguros de
doença, é comum as empresas de seguros estabelecerem acordos com
redes de prestadores de cuidados de saúde externas à sua organização.
2. Nessas situações, sempre que as entidades gestoras dessas redes não
estejam autorizadas a exercer atividade seguradora ou resseguradora,
apenas poderão assumir funções e responsabilidades próprias da gestão
de uma rede de prestadores de serviços de cuidados de saúde ou de
regularização de sinistros, não garantindo, em caso algum, qualquer
risco relacionado com as apólices comercializadas pela empresa de
seguros.
Neste contexto, não podem aquelas entidades gestoras, no âmbito dos
contratos que celebram com as empresas de seguros, assumir perante
estas, os tomadores de seguros, segurados ou beneficiários, qualquer
prestação de serviços de saúde em condições em que o preço seja
inferior ao seu custo.
3. Por outro lado, considerando que se encontram disponíveis no mercado
diversos cartões de descontos relativos a cuidados de saúde que não
têm a natureza de seguros de saúde, por não garantirem qualquer risco,
entendemos dever sublinhar que, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, as empresas de seguros “[…] são instituições financeiras que
têm por objeto exclusivo o exercício da atividade de seguro direto e de
resseguro […]”, pelo que a comercialização autónoma de tais produtos
não é compatível com o objeto social das empresas de seguros.

Parecer n.º 138/11/DCM/DSP, de 03-02-2011
Contrato de mediação e protocolos
acessórios

1. Acessoriamente aos contratos de mediação celebrados nos termos
do n.º 1 do artigo 15.º ou da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, poderão as empresas
de seguros celebrar com os mediadores de seguros protocolos com
vista à concretização de procedimentos e regras aplicáveis a produtos
específicos que o mediador esteja autorizado a comercializar.
Não obstante, tais contratos acessórios não deverão contrariar o
conteúdo mínimo definido no n.º 1 do artigo 8.º da Norma Regulamentar
n.º 17/2006-R, de 29 de dezembro, ou outras disposições legais aplicáveis
no âmbito desta atividade.
2. Na eventualidade da cessação de um daqueles protocolos, que não
impeça a vigência do contrato de mediação nos respetivos ramos
de seguro, manter-se-ão na carteira do mediador, salvo acordo em
contrário entre as partes, os contratos anteriormente comercializados
ao abrigo desse protocolo, devendo ser observadas as regras definidas
naquele contrato de mediação.
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Parecer n.º 86/11/CRT/DCM/DSP, de 11-02-2011
Equiparação do suporte de papel a
outro suporte duradouro

Da conjugação do disposto no artigo 32.º do regime jurídico do contrato de
seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, com o artigo
120.º do mesmo diploma legal, resulta um princípio geral de equiparação
do suporte de papel a outro suporte duradouro disponível.
Assim, além da apólice, qualquer documento de formalização ou de
execução do contrato de seguro poderá constar de instrumento com
suporte duradouro, nomeadamente relacionado com meios informáticos,
desde que apresente características que o qualifique como adequado para
substituir o suporte papel, nomeadamente no que respeita à fiabilidade,
durabilidade e legibilidade.

Parecer n.º 1/11/DAR/F/DSP, de 01-03-2011
1. No caso dos fundos de pensões que financiam planos de pensões,
o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, previu um regime de
reduzida liquidez, pelo que só é admissível o reembolso dos montantes
acumulados nas estritas condições previstas na lei. De facto, as
contingências que podem conferir direito ao recebimento de uma
pensão são a pré-reforma, a reforma antecipada, a reforma por velhice,
a reforma por invalidez e a sobrevivência (cfr. n.º 1 do artigo 6.º daquele
diploma).
No caso de contribuições próprias, para além destas situações, é ainda
possível o reembolso dos valores acumulados nas seguintes situações:
desemprego de longa duração, doença grave ou incapacidade
permanente para o trabalho, entendidos estes conceitos nos termos
definidos na legislação dos planos de poupança reforma (cfr. n.º 4 do
artigo 8.º do acima referido diploma legal).
Fora estas situações claramente tipificadas na legislação aplicável aos
fundos de pensões, não é admissível o reembolso dos montantes
acumulados, ao contrário do que sucede no regime dos planos de
poupança reforma em que é admissível o reembolso a todo tempo e a
mero pedido.
2. A este regime de reduzida liquidez, acresce que os fundos de pensões
caracterizam-se pelo princípio da autonomia patrimonial (cfr. artigo
11.º do referido Decreto-Lei n.º 12/2006), base de proteção dos
participantes/pensionistas no âmbito deste regime, e que constitui
uma exceção à regra geral de que, pelo cumprimento da obrigação,
respondem todos os bens do devedor. Na verdade, o património
dos fundos de pensões apenas pode servir para o cumprimento do
plano de pensões, fora as despesas de funcionamento do sistema,
não respondendo por quaisquer outras obrigações, designadamente
as de associados, participantes, contribuintes, entidades gestoras e
depositários. O património dos fundos de pensões apenas responde
pelas suas próprias dívidas.
Mais resulta especificamente do n.º 3 do artigo 11.º do diploma a que nos
temos vindo a referir que “[…] o valor patrimonial de eventuais direitos
de um participante sobre um fundo de pensões está exclusivamente
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afecto ao cumprimento das obrigações previstas no respectivo plano
de pensões, não respondendo por quaisquer outras obrigações,
designadamente para com os seus credores”.
3. Face ao exposto, entende-se que resulta desta última disposição do
Decreto-Lei n.º 12/2006, enquanto norma específica aplicável aos
fundos de pensões, em conjugação com o disposto no artigo 822.º
do Código do Processo Civil (aplicável subsidiariamente no caso de
execuções fiscais pela aplicação da alínea e) do artigo 2.º do Código de
Procedimento e Processo Tributário), a impenhorabilidade absoluta dos
valores afetos a fundos de pensões enquanto veículos de financiamento
dos planos de pensões.
Tal não invalida, no entanto, que se venham a penhorar os direitos
emergentes aos benefícios quando em pagamento.

Parecer n.º 331/11/DCM/DSP, de 06-04-2011
Direito de assistência do mediador de
seguros

1. Nos termos da alínea a) do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31
de julho, é direito do mediador “Obter atempadamente das empresas
de seguros todos os elementos, informações e esclarecimentos
necessários ao desempenho da sua atividade e à gestão eficiente da
sua carteira”.
2. Não obstante, a forma de prestar assistência aos seus mediadores é
da competência exclusiva de cada empresa de seguros, devendo,
contudo, ser salvaguardado o cumprimento das disposições legais ou
regulamentares aplicáveis à atividade de mediação de seguros.
Assim, o acesso a ferramentas e sistemas disponibilizados pelas empresas
de seguros através de portais na Internet poderá ser substituído por
outras formas de assistência consideradas mais adequadas.
3. No que respeita à consulta da carteira de seguros que tais ferramentas
possibilitam, e sem prejuízo dos direitos do mediador previstos no artigo
28.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, sublinha-se que é dever do mediador
“Manter o registo dos contratos de que é mediador […]”, de acordo com
a alínea h) do artigo 29.º do mesmo diploma.

Parecer n.º 194/11/CRT/DCM/DSP, de 21-04-2011
Processos de sinistro em que ocorrem
investigações dos órgãos de polícia
criminal

Na regularização dos processos de sinistro, independentemente do ramo
em causa, e ainda que seja naturalmente legítimo que as empresas de
seguros realizem diligências de averiguação, não devem as mesmas obstar
à pronta realização da prestação contratual devida nos termos do n.º 1
do artigo 102.º do regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, a menos que, comprovadamente, se
verifiquem indícios de fraude.
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Por esse motivo, não devem as empresas de seguros fazer depender a
eventual realização da prestação a que se obrigaram por via do contrato
de seguro, do encerramento do inquérito que está a ser levado a cabo
pelas autoridades policiais, com um alargamento excessivo do tempo de
regularização dos sinistros.

Parecer n.º 85/11/DAR/S/DSP, de 20-05-2011
É pacífico na doutrina e jurisprudência que não obsta ao regime da
autorização única para o exercício da atividade seguradora na UE, o facto
de a empresa de seguros não exercer a atividade seguradora no país de
origem. Todavia, também não poderá, em princípio, a empresa de seguros
manter a sua atividade noutros Estados-Membros quando não cumpra os
requisitos de autorização (acesso e exercício) exigidos pela lei do Estado-Membro de origem, pois tal consistiria numa utilização abusiva do regime
da autorização única, por contornar de modo inaceitável a obrigação de
cessação da atividade, através da violação do dever da autoridade de
supervisão de origem, de revogação da autorização – artigo 14.º da Diretiva
92/49/CEE.
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Parecer n.º 105/11/DAR/S/DSP, de 07-06-2011
Transferência de carteira

No âmbito das transferências de carteira de seguros de vida, quer as
que sejam autorizadas pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP) quer
aquelas relativamente às quais o ISP é consultado, enquanto autoridade
competente do Estado-Membro do compromisso, deve o ISP notificar “por
carta registada a enviar para o último domicilio constante do contrato, todos
os respetivos segurados, que disporão de um prazo de 60 dias, contados
a partir da receção da mesma, para se oporem à transferência”, conforme
prevê o n.º 2 do artigo 155.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril.
Embora a carta registada com aviso de receção seja o meio que melhor
permite, por um lado, maior certeza de que o segurado foi notificado e, por
outro, identificar o início da contagem do prazo de 60 dias que os segurados
dispõem para se oporem à transferência, não existe uma imposição legal
de que a consulta seja efetuada por carta registada com aviso de receção
– a lei limita-se a mencionar como exigência a “carta registada”, excluindo-se
aqui, desde logo, qualquer outro meio de comunicação que não a carta
(designadamente, e-mail ou fax – ainda que os mesmos permitam o registo
da comunicação).
Assim, permite-se a dispensa da formalidade do “aviso de receção”,
bastando que os segurados sejam notificados por via de carta registada,
cabendo contudo ao ISP provar que fez a notificação dos segurados, o
que poderá fazer mediante a exibição dos respetivos talões de registo,
cabendo aos segurados, que possam eventualmente alegar que não foram
notificados, a prova de tal facto.
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Parecer n.º 276/11/CRT/DCM/DSP, de 15-06-2011
Cobrança de contratos de seguros
por mediador distinto

1. A delegação de poderes de cobrança no agente de seguros é uma
faculdade da empresa de seguros, concedida no âmbito do contrato de
mediação, celebrado nos termos da alínea a) do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 144/2006, de 31 de julho.
2. Quando não exista tal delegação de poderes num mediador e a
cobrança dos prémios de seguro da sua carteira seja atribuída pela
empresa de seguros a outro mediador, deverão ser salvaguardados os
direitos dos mediadores envolvidos, tendo presente a alínea d) do artigo
30.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, bem como o disposto nas alíneas d) e
g) do artigo 37.º do mesmo diploma.
Tal salvaguarda poderá passar pela inclusão, no contrato celebrado
com os mediadores cobradores, de uma cláusula em que estes se
comprometam, sob pena de responder por perdas e danos, a não
promover a transferência para si, ou para qualquer outro mediador,
dos contratos que integram a carteira de seguros cuja cobrança lhes foi
confiada.

Parecer n.º 88/11/DAR/S/DSP, de 22-06-2011
Cessão de posição contratual e
alteração de contrato no âmbito
de um processo de transferência de
carteira de seguros do ramo Vida.

A transferência de uma apólice de seguro (de grupo) do ramo Vida, que
garanta também riscos complementares do seguro de vida, para duas
seguradoras estabelecidas num outro Estado-Membro, assumindo
uma dessas seguradoras os riscos do seguro de vida e a outra os riscos
complementares, configura não só uma cessão da posição contratual, mas
também uma alteração contratual, nos termos dos artigos 424.º e 406.º do
Código Civil, respetivamente.
Tratando-se de um seguro de grupo, poderá a cessão da posição contratual
ocorrer fora do âmbito de um processo de transferência de carteira previsto
no artigos 148.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, já
que os contratos de seguros de grupo podem, nos termos do Regime
Jurídico do Contrato de Seguro, ser alterados por acordo entre o tomador
e a seguradora, com a obrigação de comunicar a alteração aos segurados a
quem assiste o direito de renúncia aos respetivos contratos.

Parecer n.º 115/11/DAR/S/DSP, de 22-06-2011
Seguro de acidentes pessoais dos
bombeiros municipais ou voluntários
–Incapacidade temporária absoluta
e total

A alínea b) do artigo 1.º da Portaria n.º 1163/2009, de 6 de outubro, prevê que
o seguro de acidentes pessoais de bombeiros municipais ou voluntários,
em sede de incapacidade temporária absoluta e total, deva responder “até
0,11 vezes a remuneração mínima mensal garantida mais elevada, por dia”.
O objetivo do legislador, em sede de incapacidade temporária absoluta e
total, é o de compensar o lesado/sinistrado dos montantes que este deixou
de auferir diariamente em virtude de o acidente lhe ter causado essa
incapacidade, devendo considerar-se, para o efeito, o rendimento mensal
efetivamente auferido pelo sinistrado à data do acidente, até ao limite do
valor correspondente ao resultado de 0,11 x Salário Mínimo Nacional.
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Parecer n.º 324/11/CRT/DCM/DSP, de 01-07-2011
Poderes de regularização de sinistros
por mediador e deveres para com a
empresa de seguros

1. O exercício da atividade de mediação por agente de seguros encontra-se
delimitado pelo contrato de mediação celebrado com a empresa de
seguros, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, o qual, de acordo com o
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º da Norma Regulamentar n.º
17/2006-R, de 29 de dezembro, deverá fazer menção à outorga, ou não,
de poderes de regularização de sinistros.
2. Não obstante, independentemente dos poderes que lhe tenham sido
conferidos pela empresa de seguros, deverá o mediador de seguros, nos
termos da alínea e) do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, informar
atempadamente a empresa de seguros sobre todos os factos de que
tenha conhecimento e que possam influir na regularização de sinistros,
sobretudo da sua ocorrência e do respetivo enquadramento factual.

Atividade de mediação em nome
individual e em nome coletivo

1. Um mediador de seguros que exerça atividade em nome individual, caso
constitua uma sociedade de mediação da qual seja membro do órgão
de administração responsável ou pessoa diretamente envolvida pela
atividade de mediação, deverá suspender ou cancelar a sua inscrição
em nome individual, sob pena de incompatibilidade, nos termos do n.º
6 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de novembro.
A este respeito, determina o n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º
144/2006 que “A suspensão ou o cancelamento da inscrição no registo
tem como efeito a transmissão automática dos direitos e deveres sobre
os contratos em que interveio o mediador para as empresas de seguros
que deles sejam partes”.
2. Por outro lado, caso seja pretendida a transmissão da carteira (e direitos
associados) do mediador singular para o mediador coletivo, deverão
ser tidos em consideração os procedimentos previstos no n.º 2 do
artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, tendo presente o seu n.º 1,
segundo o qual “As carteiras de seguros são total ou parcialmente
transmissíveis, por contrato escrito, devendo o transmissário encontrar-se
em condições de poder exercer a atividade de mediação quanto aos
referidos contratos de seguros.”
Nesse sentido, tal operação de transmissão de carteira deverá ser
antecipadamente salvaguardada, mediante acordos celebrados, quer
entre mediadores, quer entre estes e as empresas de seguros envolvidas,
ficando a respetiva produção de efeitos condicionada à autorização
do mediador pessoa coletiva e à suspensão ou ao cancelamento do
mediador pessoa singular a efetuar pelo ISP.
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Parecer n.º 726/11/DCM/DSP, de 07-07-2011
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Parecer n.º 366/11/CRT/DCM/DSP, de 15-07-2011
Reinvestimento do capital de
reembolso em caso de sobrevivência
nos seguros de capitalização

1. No âmbito do reembolso em caso de sobrevivência nos seguros de
capitalização, constatou-se que algumas empresas de seguros enviam
cartas aviso aos clientes em data anterior à data de vencimento,
com vista ao seu pagamento, podendo existir uma prorrogação, ou
reinvestimento do capital, caso não exista resposta do cliente.
2. Embora se compreenda que tal proposta possa ser favorável aos clientes,
deve sublinhar-se que o objetivo principal destes tipos de produtos é o
reembolso do capital no vencimento, tal como inicialmente contratado.
3. Poder-se-á, no entanto, considerar que estamos perante uma situação
passível de aplicação do regime jurídico da gestão de negócios, previsto
nos artigos 464.º e seguintes do Código Civil: “Dá-se a gestão de
negócios, quando uma pessoa assume a direcção de negócio alheio no
interesse e por conta do respectivo dono, sem para tal estar autorizada”.
Contudo, uma vez reinvestido o capital do cliente no novo produto,
apenas após a sua ratificação o contrato é válido. Assim, não havendo
instruções em contrário por parte do tomador, nos casos em que a
empresa de seguros reinveste o capital num novo produto para que o
investimento continue a ser rentabilizado, deve considerar-se que este
último contrato apenas produzirá efeitos retroativos após a ratificação
do tomador.

Parecer n.º 182/11/DAR/S/DSP, de 06-09-2011
Seguro de responsabilidade civil das
agências de viagens:

A introdução, num contrato de seguro de responsabilidade civil das
agências de viagens, de uma cláusula que exclua os danos “causados por
acidentes ocorridos com meios de transporte que, nos termos da lei, devam
ser objeto de seguro obrigatório de responsabilidade civil”, contraria o
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6
de maio, segundo o qual, do seguro de responsabilidade civil das agências
de viagens, apenas podem ser excluídos os danos causados com “meios de
transporte que não pertençam à agência, desde que o transportador tenha
o seguro exigido para aquele meio de transporte”.

Parecer n.º 1104/11/DCM/DSP, de 30-09-2011
Adesão a seguros de grupo com
intervenção de um mediador de
seguros

O n.º 1 do artigo 88.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, aplica-se apenas nos
casos em que o tomador de seguro é em simultâneo mediador do contrato
com poderes de representação da empresa de seguros, pelo que a adesão
pode considerar-se efetuada quando a proposta é entregue e decorre o
período de 30 dias.
Nos casos em que o tomador não seja simultaneamente mediador do
contrato deve aplicar-se analogicamente o prazo previsto no artigo 27.º do
RJCS, ou, em alternativa, pode ser convencionado outro prazo no contrato,
desde que seja mais favorável ao segurado, na medida em que aquela
disposição goza de imperatividade relativa (cfr. 13.º do mesmo regime).
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Parecer n.º 424/11/CRT/DCM/DSP, de 03-10-2011
Direito a escolha ou recusa de
mediador

1. No âmbito do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, o
tomador de seguro tem o direito de nomear ou substituir o mediador
de seguros da sua apólice, devendo, no caso de apólices existentes,
comunicar essa intenção à empresa de seguros com a antecedência
mínima de 30 ou 60 dias em relação à data aniversária ou de renovação,
respetivamente.
2. Por seu lado, é conferida às empresas de seguros a possibilidade de
aceitar ou recusar o mediador de seguros indicado pelo titular da
apólice, dispondo aquelas de um prazo de 20 dias, a contar da receção
da comunicação daquela nomeação ou substituição, para notificar a sua
recusa ao tomador do seguro, por carta registada ou outro meio de que
fique registo escrito, sem o que será considerada aceite.
O direito da empresa de seguros recusar a colaboração de um
mediador de seguros, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, pode ser entendido como uma recusa global, ou
seja, quando aquela recusa celebrar um contrato de mediação, ou uma
recusa relativa a contratos de seguros em concreto.

Pareceres
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Parecer n.º Par/199/11/DAR/S/DSP, de 04-10-2011
Representante de Sinistros

As empresas de seguros com sede noutros Estados-Membros da União
Europeia, que atuem em Portugal ao abrigo do regime de livre prestação
de serviços, sempre que pretendam garantir um risco de responsabilidade
civil, cuja cobertura seja obrigatória, ainda que o correspondente seguro
não tenha sido objeto de regulamentação nem seja, consequentemente,
objeto da obrigação de registo junto do Instituto de Seguros de
Portugal, nos termos do artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17
de abril, deverão dar cumprimento ao artigo 66.º do mesmo diploma,
comunicando ao Instituto de Seguros de Portugal o nome e a morada
de um representante residente habitualmente em Portugal que reúna
todas as informações necessárias relacionadas com os processos de
indemnização.

Parecer n.º 437/11/CRT/DCM/DSP, de 24-10-2011
Utilização de pessoas diretamente
envolvidas na atividade de mediação
de seguros (PDEAMS)

1. A alínea g) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho,
prevê a utilização de pessoas diretamente envolvidas na atividade de
mediação de seguros (PDEAMS), que, sendo pessoas singulares ligadas
a um mediador de seguros, exercem em seu nome a atividade de
mediação.
Entre outras funções, poderão as PDEAMS, nos termos dos poderes
conferidos pelas empresas de seguros, proceder à celebração de
contratos de seguros, à aceitação de pagamento de prémios de seguro
e à emissão de documentos comprovativos de seguro (e.g. cartas
verdes).
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2. Cabendo ao mediador de seguros cumprir os contratos de mediação
celebrados com as empresas de seguros e as disposições legais
e regulamentares aplicáveis à sua atividade, deverá responder
contraordenacionalmente pelos atos praticados pelos seus
colaboradores e representantes, desde que estes tenham sido
praticados em seu nome e no seu interesse, e no âmbito dos poderes e
funções em que hajam sido investidos pelo mesmo (cfr. n.º 2 do artigo
70.º do Decreto-Lei n.º 144/2006).
Por outro lado, tal como já prevê o n.º 1 do artigo 800.º do Código
Civil, “O devedor é responsável perante o credor pelos actos dos seus
representantes legais ou das pessoas que utilize para o cumprimento da
obrigação, como se tais actos fossem praticados pelo próprio devedor”.,
ou seja, também neste contexto, o mediador de seguros poderá ser
responsável civilmente pelos atos praticados pelas PDEAMS ao seu
serviço.

Parecer n.º 435/11/CRT/DCM/DSP, de 24-10-2011
Uso ilegal de denominação

Define o n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, que
“É vedado a qualquer entidade não autorizada para o exercício da actividade
seguradora, quer a inclusão na respectiva denominação, quer o simples
uso no exercício da sua actividade, do título ou das palavras «empresa de
seguros», «seguradora», «segurador», «companhia de seguros», «sociedade
de seguros» ou outras que sugiram a ideia do exercício da actividade
seguradora.”
Assim, não obstante o mediador de seguros comercializar contratos de
seguros subscritos por entidades autorizadas ao exercício da atividade
seguradora, não poderá, em seu nome e no âmbito da sua atividade, utilizar
aquelas expressões, mesmo que tenha procedido ao seu registo junto
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, estando a sua utilização
reservada às empresas de seguros.

Parecer n.º 226/11/DAR/S/DSP, 31-10-2011
Seguro de responsabilidade civil das
entidades mediadoras imobiliárias

A exclusão, no seguro obrigatório de responsabilidade civil das entidades
mediadoras imobiliárias, dos danos causados com o conhecimento de
todos os interessados e que decorram de factos praticados pela empresa
de mediação para a obtenção de benefícios e ou redução de custos de
natureza fiscal, é admissível e conforme ao disposto na alínea a) do n.º 9
da Portaria n.º 66/2005, 25 de janeiro, segundo a qual, “o contrato de
seguro pode prever o direito de regresso da seguradora (…) quando a
responsabilidade decorrer de factos praticados pela empresa de mediação
para a obtenção de benefícios e ou redução de custos de natureza fiscal,
causando danos a todos os interessados que não conheciam os factos em
questão”.
Com efeito, apesar de a portaria não excluir expressamente a situação
anteriormente referida, tal exclusão será admissível por uma questão de
interpretação sistemática, pois, caso contrário, estar-se-ia a admitir um
favorecimento das situações do conhecimento ou conivência com a fraude
relativamente às situações da sua ignorância.
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Parecer n.º 178/11/DAR/S/DSP de 08-11-2011
1.

De acordo com o artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais
(CSC) os administradores não podem exercer, nessa sociedade ou
em sociedades que com aquela estejam em relação de domínio ou
de grupo, quaisquer funções (temporárias ou permanentes) ao abrigo
de um contrato de trabalho. Ainda, segundo o mesmo preceito, se a
pessoa nomeada como administrador se encontrar na situação laboral
referida, os contratos relativos devem ser suspensos.

2.

Todavia, tal não obsta a que um trabalhador da sociedade dominante
seja designado administrador da sociedade dominada, a inversa é que
não será verdadeira.

3.

Nas situações de domínio conjunto, as incompatibilidades previstas no
Decreto-Lei n.º 94.ºB/98, de 17 de abril, e no CSC, para o exercício de
cargos nos órgãos de administração e de fiscalização nas sociedades
objeto do domínio conjunto, aplicam-se a todas as sociedades
dominantes.

Parecer n.º 1256/11/DCM/DSP, de 10-11-2011
Falta de celebração de contrato de
mediação de seguros

1. A comercialização de contratos de seguros por mediador de seguros
ligado ou por agente de seguros só é possível após a celebração de
um contrato de mediação com a empresa de seguros, nos termos,
respetivamente, do n.º 1 do artigo 15.º ou da alínea a) do n.º 1 do artigo
17.º, ambos do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, delimitando o
exercício da atividade de mediação.
2. Assim, a comercialização de contratos de seguros sem que tenha sido
previamente celebrado o contrato de mediação de seguros exigível
àqueles mediadores constitui contraordenação grave, de acordo com o
disposto na alínea c) do artigo 77.º daquele diploma.
3. Considerando que, naquela situação, existe comparticipação da
empresa de seguros na comercialização de contratos, ambos os
operadores incorrerão em responsabilidade contraordenacional, por
aplicação subsidiária do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de
27 de outubro, nos termos do artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 144/2006.

Parecer n.º 443/11/CRT/11/DCM/DSP, de 10-11-2011
Incompatibilidades no exercício da
atividade de mediação de seguros

1. Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de
31 de julho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de
2 de novembro, os membros do órgão de administração designados
responsáveis pela atividade de mediação de seguros ou resseguros e as
pessoas diretamente envolvidas na atividade de mediação de seguros
(PDEAMS) não podem exercer essas funções em mais do que mediador
de seguros ou resseguros.
2. No entanto, excetuam-se o exercício de funções em mediadores
pertencentes ao mesmo grupo societário ou em mediadores registados
na mesma categoria que não promovam produtos concorrentes, em
ambos os casos com o limite de três, conforme prevê o n.º 5 do artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, na redação conferida pelo Decreto-Lei
n.º 359/2007.
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Grupos de empresas e
incompatibilidades
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Assim, o exercício da função de gerente responsável de um agente
de seguros pessoa coletiva é incompatível com a atuação enquanto
PDEAMS de um corretor de seguros, mesmo que exista um contrato de
co-mediação entre as duas sociedades.
3. Desta forma, a manutenção da função de PDEAMS, nos termos atrás
descritos, implica a nomeação de outro gerente responsável para o
referido agente de seguros e/ou a suspensão ou o cancelamento da
inscrição deste último junto do ISP.
Caso tal não ocorra, deverá a sua atividade resumir-se à função de
gerente responsável desse agente, e, no âmbito da parceria estabelecida,
serem os clientes informados da intervenção dos dois mediadores de
seguros, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 144/2006.

Parecer n.º 255/11/DAR/S/DSP, de 16-12-2011
Aquisição de participações
qualificadas

Aquisição de participações qualificadas “mortis causa” em empresa de
seguros
O Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril , nada diz sobre uma eventual
exclusão, do regime do controlo prévio de aquisição de participações
qualificadas previsto no seu artigo 43.º do, das aquisições “mortis causa”.
Face ao silêncio do legislador, não pode (nem deve) o intérprete fazer uma
interpretação tal do regime que permita concluir pela exclusão de tais
situações.
Aliás, se a intenção do legislador nas disposições legais previstas nos artigos
43.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, é defender os
interesses dos segurados, dos tomadores de seguro, dos beneficiários e dos
terceiros lesados, não se vê porque motivo lógico pudessem merecer estes
stakeholders uma menor proteção nos casos de aquisição “mortis causa”
face às situações de aquisição “inter vivos”.
Refira-se, ainda, a este propósito, que este entendimento é o mais adequado
face ao principio da proporcionalidade consagrado no artigo 266.º da
Constituição da República Portuguesa e no Código de Procedimento
Administrativo (n.º 2 do artigo 5.º), nos termos do qual as decisões
administrativas que afetem direitos ou interesses dos cidadãos só devem ir
até onde seja imprescindível para assegurar o interesse público.
Com efeito, caso o ISP não pudesse avaliar a aquisição “mortis causa “de
participações qualificadas em empresas de seguros, o poder que teria,
observando que o adquirente não reunia os requisitos para garantir a gestão
sã e prudente da sociedade, previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do
Decreto-lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, seria o de revogar a autorização da
empresa de seguros nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, o que
não deixaria de afetar de forma muito mais significativa, não só os direitos
dos adquirentes como dos demais interessados, incluindo os restantes
acionistas.
Validade do negócio de aquisição de participação qualificada em
empresa de seguros
Sem prejuízo do dever de comunicação prévia previsto nos artigos 43.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, a legislação não prevê
que a aquisição de participações qualificadas em empresas de seguros
esteja dependente da não oposição do ISP e, implicitamente, admite o
contrário, isto é, a aquisição sem o consentimento não obsta à validade do
negócio.
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De fato, o legislador determina a aplicabilidade da sanção de inibição dos
direitos de voto adquiridos, em caso de oposição, sem que com isso seja
posto em causa o direito de aquisição/titularidade das ações. A oposição
do ISP não tem, pois, efeitos substantivos quanto à validade dos negócios
jurídicos em questão.
Ónus da prova de demonstrar que o adquirente reúne condições que
garantam uma gestão sã e prudente da empresa de seguros
Se considerar que não fica demonstrado que o adquirente reúne condições
que garantam uma gestão sã e prudente da seguradora, o ISP deve opor-se
ao projeto de aquisição, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do
Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril. Este preceito, além de fixar o critério
substantivo de decisão, estabelece também uma regra sobre o ónus da
prova: cabe ao potencial adquirente de participação qualificada o ónus de
provar as suas condições de gestão.

Parecer n.º 250/11/DAR/S/DSP, de 28-12-2011
O Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio, prevê dois seguros de
responsabilidade civil:
-

Seguro de responsabilidade civil por danos causados aos utilizadores
em virtude de deficientes condições de instalação e manutenção
dos equipamentos desportivos (previsto no artigo 11.º do Anexo
constante ao Decreto-Lei n.º 100/2003 e regulamentado pela
Portaria n.º 1049/2004, de 19 de agosto);

-

Seguro de responsabilidade civil decorrente de má utilização dos
equipamentos desportivos (previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Anexo
ao Decreto-Lei n.º 100/2003).

Embora ambos os seguros visem a proteção do mesmo bem jurídico,
designadamente, os utilizadores dos equipamentos desportivos, a
causalidade subjacente ao acionamento de cada um dos seguros é
diferente: num caso o seguro visa o ressarcimento dos danos causados
por deficientes condições de instalação e manutenção de equipamentos
desportivos e noutro o seguro visa o ressarcimento dos danos decorrentes
de uma má utilização desses equipamentos.
Note-se que o seguro de responsabilidade civil que visa o ressarcimento
dos danos decorrentes de má utilização dos equipamentos desportivos
não foi ainda objeto de regulamentação por legislação complementar e,
como tal, não se considera que essa obrigação legal esteja suficientemente
densificada em ordem a que a respetiva apólice seja sujeita a registo para
efeitos do artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril.
O referido não impede, contudo, a celebração de um seguro desta
natureza nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 146.º
do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, sendo que, na delimitação das
suas condições mínimas, pode-se ter por referência a acima mencionada
Portaria n.º 1049/2004.
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As Franquias nos Seguros:
Preços versus Comportamentos
José Carlos de Jesus Pedro
Lisboa
Vida Económica
2011
Desc. fís.: 275 p.
ISBN 978-972-788-396-7

“Com este estudo pretendemos analisar a influência que o comportamento
das pessoas sujeitas a risco deverá ter no cálculo do valor do prémio de
seguro”, refere o autor na introdução da obra aqui presente.
Este trabalho inicia com uma abordagem à origem, evolução e importância
do seguro.
No segundo capítulo, o autor começa por abordar a questão da necessidade
de segurança por parte das pessoas e da forma como individualmente
reagem a essa necessidade. De seguida examina as funções do seguro,
nomeadamente a sua função social e económica, ambas de extrema
importância no respetivo campo de atuação.
A secção seguinte debruça-se sobre a incerteza e o valor da informação,
evocando-se as seguintes questões: a escolha em condições de incerteza; a
informação e os mercados; a informação assimétrica no mercado de seguros;
o risco e o seguro; o risco moral nos seguros; o risco moral, os sinais e a
partilha de responsabilidade; e a procura do seguro.
A quarta parte desta obra incide sobre a teoria das probabilidades aplicada
aos seguros. Recorrendo a exemplos práticos, são descritos os conceitos
necessários à compreensão do cálculo das variáveis a incluir no estudo
dos casos práticos, nomeadamente, os de valor esperado, custo médio e
frequência relativas.
As partes finais do livro, correspondentes aos capítulos quinto e sexto, são
dedicadas, respetivamente, à apresentação de estudos de casos e às notas
finais.

Lei do Contrato de Seguro:
anotada
Pedro Romano
Martinez…[et al.]
2.ª edição
Coimbra
Edições Almedina
2011
Desc. fís.: 625 p.
ISBN 978-972-40-4569-6

Depois de uma primeira edição da Lei do Contrato de Seguro: Anotada, em
2009, quando da entrada em vigor do novo regime jurídico do contrato de
seguro, temos agora uma segunda edição desta obra.
Pode ler-se na nota prévia do livro: “Esgotada a primeira edição da obra
– publicada aquando da entrada em vigor do novo regime –, justificava-se
completar algumas anotações, principalmente atendendo a estudos
publicados posteriormente e decisões jurisprudenciais com referências à
nova lei.”
O texto que se anota é o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, que aprovou
o novo regime jurídico do contrato de seguro, designado por Lei do Contrato
de Seguro, e ainda as Declarações de Rectificação n.º 32-A/2008, de 13 de
junho e n.º 39/2008, de 23 de julho.
Estas anotações foram realizadas por vários autores, nomeadamente: Pedro
Romano Martinez, Leonor Cunha Torres, Arnaldo Oliveira, Maria Eduarda
Ribeiro, José Pereira Morgado, José Vasques e José Alves Brito. Todas estas
individualidades fizeram parte da Comissão nomeada em setembro de 2006,
a qual elaborou um primeiro projeto a 25 de julho de 2007 e um projeto
reformulado a 9 de janeiro de 2008, que veio a ser aprovado, com algumas
alterações, em Conselho de Ministros no dia 24 de janeiro desse mesmo ano.

Conforme palavras dos autores na nota prévia do livro, “[…] fez-se uma
distribuição aleatória das anotações, identificando-se, em cada artigo, quem
é o responsável pela anotação, pese embora, não raras vezes, surjam no
mesmo artigo anotações complementares de outro anotador.”
Esta segunda edição mantém a estrutura anterior, com as referidas
atualizações e introdução de algumas referências complementares.

O Contrato de Seguro Obrigatório
de Responsabilidade Civil Automóvel
O presente estudo corresponde à tese de mestrado em Direito, apresentada
pela autora, em 15 de março de 2010, na Universidade Autónoma de Lisboa.
De acordo com a informação presente na introdução, este trabalho “[…] versa
sobre o contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel,
que é um seguro peculiar no âmbito da responsabilidade civil, inserido no
grande grupo dos seguros de danos. O seguro de responsabilidade civil
automóvel reúne uma parte obrigatória, que cobre danos até ao valor do
capital mínimo obrigatoriamente seguro, e outra facultativa, que cobre os
danos para além daquele limite, mercê da vontade do segurador e tomador
do seguro na sua contratação. […] No entanto, este estudo dedica-se apenas
ao contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel.”
O livro apresenta a seguinte estrutura:
1. introdução;
2. enquadramento;
3. função económica e social;
4. o contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel;
5. princípios jurídicos;
6. relação jurídica contratual;
7. conclusão.

O Seguro de Vida Enquanto Tipo Contratual Legal
Maria Inês de Oliveira Martins
Coimbra
Coimbra Editora
2011
Desc. fís.: 625 p.
ISBN 978-972-40-4569-6

A obra aqui presente, da autoria de Maria Inês de Oliveira Martins, corresponde
à Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Económicas, apresentado na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em setembro de 2009.
De acordo com as palavras da autora, na parte dedicada à descrição do plano
de trabalho, esta obra “[…] pretende contribuir para a clarificação do sentido
do contrato de seguro de vida, fornecendo subsídios para a construção do
tipo correspondente ao modelo regulativo legal.”
A obra apresenta-se estruturada da seguinte forma:
I – plano do trabalho;
II – pré-compreensão do contrato de seguro de vida;
III – o recorte do contrato de seguro de vida: considerações metodológicas;
IV – análise do substrato económico do contrato;
V – os traços caracterizadores do tipo contratual seguro de vida;
VI – conclusões.
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Maria Manuela Ramalho
Sousa Chichorro
Coimbra
Coimbra Editora
2010
Desc. fís.: 275 p.
ISBN 978-972-32-1859-6

Os Grandes Desafios da Indústria Seguradora
Fernando Gilberto
Lisboa, Porto
Lidel – edições técnicas
2010
Desc. fís.: 394 p.
ISBN 978-972-32-1882-4

Fernando Gilberto, autor dos livros Manual Prático dos Seguros (publicado
em 2008) e Manual Prático da Mediação de Seguros (publicado em 2009),
apresenta-nos mais uma obra dedicada à atividade seguradora, intitulada Os
Grandes Desafios da Indústria Seguradora.
Conforme nota editorial, este livro tem como propósito “[…] analisar os
grandes desafios com que a indústria seguradora se está a deparar ou,
em alguns casos, já se deparou, propondo caminhos para fazer face às
alterações que se avizinham.” Para além disso, com este estudo pretende-se
“[…] disponibilizar aos profissionais de seguros um instrumento de análise
e reflexão que possa contribuir para o planeamento da sua actividade, de
forma a reduzir o risco das decisões tomadas no momento da elaboração do
respectivo plano de negócios. Mas acima de tudo, esperamos que este livro
sirva para promover reflexões e discussões benéficas para o setor segurador
e para todos os que se interessam por seguros.”
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