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Intervenção do Presidente da ASF, Professor Doutor José Figueiredo Almaça, 

na sessão de abertura da Conferência 

“10 anos da Aprovação da Lei do Contrato de Seguro” 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Lisboa, 8 de maio de 2018 

Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) 

 

 

Senhor Professor Doutor Pedro Romano Martinez, Diretor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa 

Senhor Engenheiro José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de 

Seguradores 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Começo por agradecer à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e à Associação 

Portuguesa de Seguradores o convite para a representação da supervisão do setor segurador 

na Sessão de Abertura desta Conferência que assinala uma década sobre a publicação do 

novo Regime Jurídico do Contrato de Seguro. 

 

Para além do caráter simbólico da data, 10 anos representam um período de experiência de 

aplicação deste regime suficientemente significativo para permitir confirmar o sucesso na 

prossecução dos objetivos de política legislativa que foram associados a este esforço de 

consolidação e atualização do direito do contrato de seguro vigente. 
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A par dos principais aplicadores do regime jurídico do contrato de seguro, os próprios 

seguradores e da função jurisdicional e naturalmente em plano inteiramente distinto, a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, pelas respetivas atribuições e 

competências dos seus órgãos e funções dos seus serviços, encontra-se numa posição 

privilegiada para avaliar em que medida este regime correspondeu ao esperado e como 

poderá continuar a corresponder hoje, e no futuro, aos desafios, num contexto 

caracterizado pela crescente exigência na proteção dos consumidores de serviços 

financeiros, pelos desenvolvimentos inerentes à digitalização e pela mudança dos 

paradigmas em matéria dos regimes institucionais e de supervisão. 

 

Sem pretender ser exaustivo, gostaria de partilhar algumas conclusões da avaliação que a 

ASF faz destes 10 anos de aplicação do regime e dos aspetos pontuais que justificam uma 

reflexão sobre progressos futuros: 

1. Assim, na apreciação deste regime, restam poucas dúvidas que a consolidação, 

atualização e articulação de normas dispersas por várias fontes e a estabilização e 

harmonização terminológica constituiu uma mais-valia em si mesma, com benefício 

geral de todos os utilizadores (contratuais ou institucionais) do regime.  

Com efeito, larga tradição na ordem jurídica portuguesa do direito do contrato de 

seguro fez coexistir intervenções legislativas muito diversas e até incoerentes, fruto de 

necessidades que se foram sentindo em diferentes momentos históricos. 

A este propósito, será interessante ler a norma revogatória do diploma preambular, 

onde encontramos a referência ao Código Comercial de 1888, ao Decreto de 21 de 

Outubro de 1907, à Lei n.º 2/71, de 12 de Abril, apenas para mencionar os diplomas 

mais antigos, e que nos permite compreender os obstáculos à segurança e clareza 

jurídica que se verificavam antes da aprovação o Regime Jurídico do Contrato de Seguro. 
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2.  Em segundo lugar, proclamou o legislador ter conferido na reforma do regime 

jurídico do contrato de seguro particular atenção à tutela do tomador do seguro e do 

segurado, como parte contratual mais débil, o que é manifesto em várias opções do 

regime. 

Mas, tal como simultaneamente se reconhece no preâmbulo, a reforma do regime 

jurídico do contrato de seguro assentou primordialmente numa adaptação das regras 

em vigor, pelo que ao mesmo tempo que beneficiou o mercado (entendido no sentido 

geral dos operadores e respetivas contrapartes) por via da estabilidade legislativa, por 

não ter avançado para soluções mais disruptivas e dificilmente assimiláveis, a reforma 

tem de ser concebida como a primeira fase num processo progressivo e sustentável de 

evolução da tutela do tomador do seguro e do segurado e de expressão da maturidade 

e solidez do setor segurador. 

Vários aspetos merecem, nestes termos, nova ponderação, como a qualificação de 

normas como imperativas, algumas porque resultam de uma correção de algumas 

inconsistências iniciais de qualificação de normas com idêntica natureza, outras, porque 

na atual fase do desenvolvimento da regulação seguradora, já não são compatíveis com 

uma mera supletividade. 

Por outro lado, o nível de conflitualidade decorrente da fase da regularização de 

sinistros (comprovada em 10 anos de análise da evolução das reclamações no Relatório 

da Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado), relacionada com a morosidade do 

processo, com a definição de responsabilidades ou da indemnização ou, ainda, com a 

falta ou qualidade das informações prestadas sobre a regularização do sinistro, deve 

motivar a análise da suficiência da regulação desta matéria no atual regime. 

Outras matérias, como o regime de denúncia dos contratos, carecem igualmente de 

uma nova abordagem em face dos resultados da aplicação prática do atual regime, que 

aconselha a introdução de requisitos adicionais no sentido da proteção dos 

consumidores de seguros.  
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Ainda a nível nacional, cabe aqui mencionar, claro, o propósito assumido pela ASF nos 

trabalhos preparatórios públicos do que viria a ser o Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de 

agosto, de atualizar o regime de contrato de seguro específico do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel, em coerência e aprofundando o esforço de 

atualização havido com o regime geral do contrato de seguro. 

3. No setor financeiro, em que a regulação nos últimos anos tem estado em constante 

revisão, sobretudo por impulso das intervenções legislativas ao nível da União Europeia, 

o regime jurídico do contrato de seguro tem, não obstante, beneficiado de uma 

desejável estabilidade. Mas não pode ficar alheio aos novos enquadramentos jurídicos 

institucionais. 

Assim, em decorrência do futuro regime da distribuição de seguros, matérias como o 

dever especial de esclarecimento ou como as comunicações através de mediador de 

seguros deverão ser revisitadas. Da aplicação do Regulamento sobre os documentos de 

informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de 

produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs) deriva a pertinência de revisão 

de vários aspetos do regime aplicável aos seguros que revistam essa natureza. 

4. Naturalmente que a curto prazo não deixará de impactar diretamente no texto do 

regime jurídico do contrato de seguro, nomeadamente em sede de regime dos 

contratos de seguro de vida de grupo ao serviço de planos de pensões profissionais, a 

transposição da Diretiva relativa aos requisitos mínimos para uma maior mobilidade dos 

trabalhadores entre estado membros, mediante a melhoria da aquisição e manutenção 

dos direitos a pensão complementar, conhecida de forma imprópria como a “diretiva da 

portabilidade das pensões”.  

5. Por último, o incontornável tema do InsurTech. Ainda que algumas aplicações 

tecnológicas como a referente a Big Data ou Internet of Things correspondam ao 

maximizar de operações que já fazem parte da natureza da técnica seguradora, 

designadamente a recolha e tratamento estatístico e probabilístico de dados, suscitam 
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preocupações pertinentes quanto à legitimidade de acesso e de tratamento de 

determinados dados individuais e quanto ao potencial efeito de exclusão, naturalmente 

a par do reconhecimento de efeitos positivos na mitigação da assimetria de informação, 

no afinamento da avaliação e tarifação do risco, na maior personalização e adequação 

dos produtos, e mesmo na expansão da oferta de produtos pelo melhor conhecimento 

de certos riscos e pela possibilidade de melhor controlar os riscos individuais. 

Justifica-se analisar em que medida pode o próprio regime jurídico do contrato de 

seguro incorporar eventuais restrições justificadas e proporcionais à recolha e 

tratamento de determinadas informações e ao respetivo impacto na recusa de 

celebração ou agravamento do prémio ou das condições contratuais, que possam 

resultar da discussão alargada, que está em curso, sobre o impacto destas aplicações 

tecnológicas. 

Ainda neste domínio, a emergência de novas modalidades contratuais (seguros peer-to-

peer, on-demand insurance) pode, da mesma forma, suscitar necessidades regulatórias 

específicas com impacto no regime jurídico do contrato de seguro. 

 

Pode-se concluir que o regime jurídico do contrato de seguro, mantendo a base estrutural 

que se tem revelado sólida, apresenta o potencial para corresponder às necessidades de 

desenvolvimento regulatório que resultam da experiência prática da sua aplicação, das 

alterações dos enquadramentos jurídicos institucionais que com ele se relacionam e dos 

desafios associados à inovação tecnológica aplicada aos seguros, sendo todavia 

recomendável alguma contenção regulatória e que as intervenções legislativas que se 

venham a fazer, no futuro, tenham sempre como fio condutor o propósito de consolidação, 

atualização e articulação que esteve na génese do regime de 2008. 
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Resta-me, para além de felicitar a organização desta Conferência e os ilustres conferencistas 

que nela irão participar, expressar a convicção que os temas escolhidos e a forma como 

serão tratados contribuirão certamente para a reflexão em torno da evolução futura deste 

relevante quadro jurídico. 

 

Muito obrigado. 

 


