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Acidente de viação durante as férias? - Saiba como funciona 

o seguro automóvel. 

O proprietário de um veículo é responsável pelos danos que este possa causar, 

podendo ter que pagar indemnizações elevadas. Assim, para que um veículo possa 

circular na estrada, a responsabilidade civil emergente da circulação desse veículo terá 

de ser transferida para uma seguradora que irá satisfazer o direito de ressarcimento dos 

lesados com base nos prémios pagos pelo segurado.  

O seguro automóvel é a designação corrente do seguro de responsabilidade civil 

por danos causados a terceiros por veículos terrestres a motor e seus reboques e semi-

reboques. Existem duas modalidades: 

1. Seguro obrigatório, sem o qual os veículos não podem circular, regulado pelo 

Decreto Lei n.º291/2007, de 21 de Agosto (Regime do Sistema de Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel); 

2. Seguro facultativo, para lá dos limites do seguro obrigatório, podendo até 

incluir cobertura de danos próprios. 

 

• Sistema SORCA (Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil 

Automóvel) 

 

O Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel está regulado pelo 

Decreto Lei n.º291/2007, de 21 de Agosto que veio aprovar o Regime do Sistema de 

Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel. Assim, toda a pessoa que 

possa ser civilmente responsável pela reparação de danos corporais ou materiais 

causados a terceiros por um veículo terrestre a motor, para cuja condução seja 

necessário um título específico e seus reboques, com estacionamento habitual em 

Portugal, deve, para que esses veículos possam circular, encontrar-se coberta por um 

seguro que garanta tal responsabilidade.  

 

• Sujeitos do seguro e âmbito da cobertura 

 

A cobertura por um seguro de responsabilidade civil automóvel assegura o 

pagamento das indemnizações por danos decorrentes de lesões corporais (os que 

atingem a integridade física das pessoas, incluindo os danos não patrimoniais) e de 

lesões materiais (os que atingem as coisas, deteriorando-as ou destruindo-as) causados a 

terceiros e às pessoas transportadas, com exceção do condutor do veículo. Atente-se 

que integram a noção de terceiros todas as pessoas, diretamente envolvidas no 

acidente, que, estando fora do veículo seguro, venham a sofrer danos por ele causados. 

Quanto ao capital mínimo obrigatoriamente seguro, está fixado em (euro) 

1.200.000 por acidente para os danos corporais e de (euro) 600.000 por acidente para os 

danos materiais. 

O sujeito da obrigação de segurar é o proprietário do veículo ou, sendo esse o caso, 

o usufrutuário, o adquirente com reserva de propriedade ou o locatário financiador do 

veículo. Diferentemente, encontram-se isentos da obrigação de segurar os Estados 

estrangeiros, as organizações internacionais de que seja membro o Estado Português e o 
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próprio Estado Português, sem prejuízo da sujeição à obrigação de segurar dos 

departamentos e serviços oficiais, se e na medida em que tal for decidido por despacho 

do ministro respectivo ou dos membros competentes dos Governos Regionais.  

 

• Cobertura de danos próprios 

 

Vulgarmente designado por seguro contra todos os riscos, trata-se de um seguro 

facultativo que garante os danos sofridos pelo veículo segurado, nos termos 

contratados, mesmo que o culpado do acidente seja o seu condutor. Repare-se que não 

garante, efetivamente, todos os riscos, apenas aqueles contratados, designadamente, 

choque, colisão, capotamento, furto, roubo, incêndio, explosão, entre outros.  

 

• Coberturas associadas 

 

Além da cobertura obrigatória de responsabilidade civil, o seguro automóvel pode 

incluir outras coberturas facultativas, como, por exemplo:  

• Capital facultativo para o seguro de responsabilidade civil; 

• Assistência em viagem para o veículo seguro e seus passageiros que 

pode abranger, em caso de avaria ou acidente, o reboque do veículo, o 

transporte de pessoas e bens e o fornecimento de outro veículo até ao 

final da viagem; 

• Proteção jurídica, que cobre as despesas decorrentes de um processo 

judicial, podendo incluir os honorários devidos a advogado; 

• Privação temporária de uso, que garante o pagamento de uma 

compensação pelos prejuízos resultantes da impossibilidade de 

utilização do veículo seguro durante um determinado período. 

  

• A celebração do contrato  

 

O contrato de seguro consiste num contrato em que uma das partes (segurador) se 

obriga, contra o pagamento de certa importância (prémio), a indemnizar outra parte 

(segurado ou terceiro) pelos prejuízos resultantes da verificação de determinados riscos.  

Este contrato deve ser formalizado através de um documento escrito, datado e 

assinado, que se designa apólice de seguro, onde estão previstas as condições gerais de 

seguro, normalmente pré-elaboradas pelas seguradoras, e de onde deve constar um 

conjunto de menções obrigatórias, como a natureza do seguro, os riscos cobertos, a 

duração do contrato e as exclusões e limitações de cobertura, sendo que o segurado ou 

tomador de seguro deve ser devidamente informado e esclarecido em momento prévio 

à celebração do contrato. 

 

• Declaração do risco 

 

O tomador do seguro ou o segurado está obrigado, antes da celebração do contrato, 

a declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter 

por significativas para a apreciação do risco pelo segurador.  

 

morte do arrendatário, o contrato fica submetido ao NRAU os mesmos um acordo 

conducente à sua revitalização económica. 

A este propósito, é importante atender à noção de “situação económica difícil”, prevista 

no art. 17º-B, segundo o qual esta existe quando o devedor enfrenta dificuldade séria 

para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de 

liquidez ou por não conseguir obter crédito 

dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por 

ter falta de 
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Se o tomador do seguro ou o segurado não informarem, com dolo, 

intencionalmente, de forma correta e completa o segurador, o contrato é anulável e o 

segurador não é obrigado a cobrir o sinistro que ocorre antes de ter tido conhecimento 

dessa situação ou nos três meses seguintes a esse conhecimento.  

Caso o incumprimento deste dever seja tão só negligente, não intencional, o 

segurador pode ou propor uma alteração do contrato, no prazo de três meses a contar 

da data em que tomou conhecimento que a informação sobre o risco não estava correta 

ou, então, fazer cessar o contrato, se demonstrar que em caso algum celebra contratos 

para cobrir os riscos que não foram comunicados ou que foram declarados 

incorretamente.    

 

• Inoponibilidade de exceções aos lesados 

 

Quanto aos efeitos da cessação de um contrato de seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel, em regra, a empresa de seguros apenas pode opor aos 

lesados (escusar-se ao pagamento da indemnização) a cessação do contrato quando o 

veículo tenha sido alienado, ou a sua resolução ou nulidade em datas anteriores à data 

do acidente.  

Questiona-se a solução aplicável quando a anulabilidade decorre de omissões na 

declaração inicial do risco. Ora, os tribunais portugueses têm entendido que tal 

anulabilidade não é oponível a terceiros lesados. m o território português, e a não 

condenação pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou 

superior a 3 anos. 

A obrigação de manter os dados fornecidos no registo actualizados é agora garantida 

através do Balcão Único Electrónico, tal como a cessação da actividade, tornando, desta 

forma,  

 

, não podendo a duração ser inferior à prevista para a tarefa ou serviço a realizar. 

No que respeita à transmissão por morte do arrendatário, verificaram-se várias 

alterações: por um lado, este direito não se verifica se o beneficiário da transmissão 

tiver uma alternativa imediata de alojamento num outro imóvel do qual seja 

proprietário ou arrendatário; por outro, quando a posição do arrendatário se transmita 

para ascendente com idade  inferior  a  65  anos à data da  

 

morte do arrendatário, o contrato fica submetido ao NRAU os mesmos um acordo 

conducente à sua revitalização económica. 

A este propósito, é importante atender à noção de “situação económica difícil”, prevista 

no art. 17º-B, segundo o qual esta existe quando o devedor enfrenta dificuldade séria 

para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de 

liquidez ou por não conseguir obter crédito 

dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por 

ter falta de 

liquidez ou por não conseguir obter crédito.  

Por sua vez, a Lei n.º 29/2012 prevê um novo mecanismo que permitirá que passe a ser 

possível conceder uma autorização de residência temporária aos nacionais de países 

terceiros, sem necessidade de obtenção prévia de visto de residência, caso realizem 

determinados investimentos em Portugal: transferência de capitais no montante igual  
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