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Livro Comemorativo dos 40 Anos de atividade do Fundo de Garantia Automóvel 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) acaba de editar o 

livro comemorativo dos 40 Anos do Fundo de Garantia Automóvel (FGA), publicação que 

se insere no quadro das comemorações do 40.º aniversário do FGA e que integra um 

conjunto de estudos multidisciplinares sobre a condução sem seguro em Portugal. 

Com esta iniciativa, nascida da necessidade de se materializar em livro um acervo 

informativo sobre a atividade do FGA que possa servir, simultaneamente, o público em 

geral e o universo profissional que se relaciona com o âmbito do Fundo e com o seguro 

de responsabilidade civil automóvel, a ASF rende uma justa homenagem ao trabalho 

desenvolvido por este fundo público autónomo ao longo das últimas quatro décadas e 

ao seu importante papel económico e social. 

O Prefácio, da autoria de Pedro Romano Martinez, Professor Catedrático da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, apresenta-nos o nascimento do FGA numa 

perspetiva histórica da atividade seguradora em Portugal e da larga tradição que o 

seguro mantém na ordem jurídica portuguesa, sem esquecer a dimensão institucional 

da regulamentação dos seguros. 

Numa outra perspetiva, o livro “40 Anos – Fundo de Garantia Automóvel” disponibiliza 

informação sistematizada e de natureza mais técnica sob a forma de estudos 

multidisciplinares sobre a condução sem seguro em Portugal, focados tanto na 

dimensão jurídica das experiências passadas como no tratamento estatístico da 

atividade desenvolvida pelo Fundo ao longo das quatro décadas da sua existência. 

A vertente jurídica dos estudos efetua uma ampla análise da jurisprudência, com 

particular destaque para o tipo de ações mais frequentes e os motivos da procedência 

ou improcedência das ações contra o FGA e pelo FGA. É um trabalho que contou com a 

coordenação de Margarida Lima Rego, Presidente da AIDA-Portugal e Professora 

Associada e Subdiretora da NOVA School of Law, e de Francisco Rodrigues Rocha, 
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Assistente Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Vogal da 

Direção da AIDA-Portugal, para além da participação de um conjunto de ilustres juristas 

associados da AIDA. 

A dimensão estatística dos estudos, com a designação “Caraterização dos sinistros em 

que o responsável não possui seguro válido” ficou a cargo de Fernando Bação e Bruno 

Damásio, respetivamente Professor Associado e Professor Auxiliar Convidado da NOVA 

Information Management School. Utilizando os registos existentes no FGA, os autores 

desenvolvem uma caraterização sobre a tipologia dos sinistros (localização geográfica, 

tipo de via, número de intervenientes, tipo de viatura, velocidade, entre outros) e 

também sobre algumas dimensões do perfil do condutor/responsável pelo sinistro. 

Adicionalmente, o livro conta ainda com os valiosos contributos de um conjunto de 

personalidades com funções de liderança em instituições que, de alguma forma, se 

relacionam com a atividade do Fundo de Garantia Automóvel e que aceitaram integrar 

a Comissão de Honra dos 40 anos do FGA. 

A versão digital do Livro 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel pode ser visualizada 

aqui.  

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/CCD9CE3D-E70F-4E66-85F6-3BF3B8581160/0/FGA40Anos_LC_web.pdf

