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Viver hoje sem seguros
é praticamente impossível

R E P O R T A G E M

Viver hoje sem pelo menos um seguro é quase impossível. Se tiver automóvel terá que ter um, se
pedir crédito ao banco para comprar casa terá que ter dois. Há seguros para tudo e alguns são
mesmo indispensáveis, pois são obrigatórios por lei. 

Muitos seguros, como o seguro automóvel, são obrigatórios.
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SEGUROS
Augusto Soares
augustosoares@jm-madeira.pt

O
s seguros são, para al-
guns, um mal necessário
e, para outros, uma ga-
rantia para encarar o fu-
turo com mais confiança

e segurança. Como diz o ditado,
“é melhor prevenir do que re-
mediar”.

A verdade é que os seguros
fazem parte do nosso dia a dia
e poucas são as pessoas que não
têm um ou mais seguros. Alguns
são obrigatórios outros são op-
cionais.

Números recentes revelam

que 3,9 milhões de portugueses
possuem seguro de habitação,
mais de dois milhões têm segu-
ros de saúde e 5,8 milhões se-
guro automóvel.

Isto significa que a maioria
dos portugueses têm algum tipo
de seguro, seja de forma direta,
por via da obrigatoriedade le-
gislativa, por opção, ou por via
indireta, através, nomeadamen-
te, de empresas ou entidades.

É quase impossível escapar à
atividade seguradora, pois ela
está presente em todas as áreas

da atividade humana, quer atra-
vés do ramo vida quer através
do ramo não vida.

Todavia, tal como foi realçan-
do ao JM, na Região, a cultura
de procurar assegurar o patri-
mónio pessoal e familiar está
pouco difundida, mas há alguns
indícios de que tal poderá estar
a mudar.

SEGUROS INDISPENSÁVEIS
Sé é possível poupar dinheiro

em muitas coisas, a verdade é
que algumas coisas são indis-

pensáveis e não podemos riscá-
las do orçamento mensal, como
é o caso do seguro do carro.

Quem tem carro sabe que é
obrigatório ter seguro automó-
vel. Não ter é punido por lei e,
por isso, pode acarretar graves
responsabilidades criminais em
caso de acidente.

Neste âmbito, João Pontes, di-
retor do Espaço Liberty Seguros
Funchal, referiu ao JM que «cer-
ca de 6% dos automóveis que
circulam não têm seguro váli-
do».
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«É um problema muito sério
quando os acidentes acontecem,
sobretudo para quem não tem
o seguro em dia», acentua.
Outro seguro obrigatório é o

seguro de habitação, que deve
ser feito pelos proprietários de
propriedades horizontais.
A obrigação de segurar a pro-
priedade ao risco de incêndio
deve ser feita através da con-
tratação de uma apólice de se-
guro da modalidade “Incêndio
e elementos da Natureza” ou
incluída num seguro de “mul-
tirriscos”, o que é o mais co-
mum.
A lei só obriga a contratar

um seguro de incêndio para
quem habita num apartamento
ou moradias em banda, em pro-
priedade horizontal, mas é pre-
ferível optar por um seguro
multirriscos habitação: por pou-
co mais dinheiro, este cobre da-
nos causados por incêndios,
inundações, roubo, deslizamen-
to de terras e tempestades, entre
outros.
Caso tenha recorrido ao cré-

dito à habitação, o banco obri-
ga-o a contratar a cobertura
adicional de fenómenos sísmi-
cos. Esta cobertura paga os da-
nos que venham a surgir até 72
horas após um tremor de terra,
erupção vulcânica ou maremo-

O seguro da casa é imprescindível para quem vive em apartamentos. Mas quem vive em moradias também deve subscrever um multirriscos.

to, exceto os que se devam à má
conservação do edifício. Todas
as seguradoras garantem uma
indemnização até ao limite do
capital seguro e, regra geral, im-
põem uma franquia mínima de
5 por cento do capital.
Por outro lado, também para

quem recorreu ao crédito à ha-
bitação, é obrigatório o seguro
de vida. É aconselhável contratar
um seguro com Invalidez Total
e Permanente a 66%, e que in-
cluam coberturas para Morte
ou Invalidez decorrentes da ati-
vidade profissional.
Também o valor do capital do

seguro pode ser superior ao que
é exigido pelo banco, para que,
no caso de algum imprevisto, a
sua dívida fique paga e ao mes-
mo tempo possa garantir o bem-
estar da sua família.
Relativamente ao seguro mul-

tirriscos habitação, João Pontes
diz haver às vezes muitas situa-
ção de «infra-seguro, onde as
pessoas têm um capital inferior
segurado àquele que efetivamen-
te existe no local».

SEGURO DE SAÚDE CRESCE
Outro seguro que começa a

ser cada vez mais indispensável
é o seguro de saúde, embora
este não seja obrigatório, sendo
já o terceiro ramo mais vendido,
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depois do seguro automóvel e
seguro acidentes de trabalho.
Todavia, a procura por este

seguro é cada vez maior. Cada
caso será um caso, mas na prá-
tica sucede que dois terços das
falências estão ligados a contas
médicas.
Quando surge um problema

grave de saúde, as contas mé-
dicas podem ascender a milha-
res de euros, com consequên-
cias desastrosas nas contas ban-
cárias difíceis de anular.
Portanto, não será de admirar

que mais de dois milhões de
portugueses já tenham subs-
crito este seguro, pelas vanta-
gens que traz.
Com o aumento das taxas mo-

deradoras do Serviço Nacional
de Saúde (não é o caso da Re-
gião), muitas pessoas optaram
por subscrever um seguro de
saúde.
Neste âmbito, o responsável

pela Liberty Seguros no Funchal
lamenta que a procura na Re-
gião por este produto «não
acompanhe a evolução nacio-
nal».
Quanto às razões pelas quais

a venda deste produto na RAM
não tenha tido um aumento
maior, João Pontes aponta, no-
meadamente, o facto de «os ser-
viços de saúde privados na Ma-

deira, infelizmente, ainda não
terem um nível de qualidade
suficiente», referindo, nomea-
damente, que «não há um ser-
viço de saúde privado de ur-
gência pediátrico».
Destaca também o facto de

na Região não se pagarem taxas
moderadoras nos hospitais, ao
contrário do Continente.
Todavia, constata que «tam-

bém houve crescimento na Re-
gião pela subscrição de seguros
de saúde», aconselhando as pes-
soas que não «são beneficiárias
de nenhum subsistema de saú-
de a ter pelo menos o seguro
de elevado risco, que cobre um
internamento ou uma interven-
ção cirúrgica, que é substan-
cialmente barato».
Assim, refere, «um seguro de

saúde base para uma pessoa
que tenha 40 anos custa à volta
de 150 euros por ano, mas se
for o base mais ambulatório
fica entre 380 e 420 euros».
Por outro lado, quanto ao se-

guro de acidentes de trabalho,
João Pontes avança que de um
modo geral «as empresas por-
tam-se bem», realçando tratar-
se de «outro seguro que é obri-
gatório por lei».
A ressalva que faz é que «estes

seguros nem sempre estão bem
feitos, pois às vezes há uma di-

“A recuperaçãoeconómica do País
permitiu aumentar
a produção
seguradora,
nomeadamente
com o aumento de
vendas de
automóveis.



  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 24,60 x 31,79 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 67832554 19-01-2017

ferença entre a massa salarial
do seguro de acidentes de tra-
balho e aquela que está efeti-
vamente segurada».
Em relação ao mercado se-

gurador regional, este respon-
sável da Liberty Seguros diz
que «houve crescimento» em
2016, num valor inferior a 5%,
destacando que «houve um li-
geiro agravamento dos preços,
que teve a ver com uma série
de alterações impostas pela
União Europeia, que obriga as
companhias a terem outras
margens de solvência que não
existiam até final de 2015, o
que provocou o crescimento
da carteira de todas as segura-
doras».
Por outro lado, salienta que

a recuperação económica do
País permitiu aumentar a pro-
dução seguradora, apontando
o impacto do «aumento de ven-
das de automóveis».
«No final de 2015 havia 104

mil veículos segurados na Ma-
deira e neste momento já ul-
trapassa os 106 mil», refere João
Pontes.

PRÉMIOS PAGOS AUMENTAM
Os prémios pagos pelas segu-

radoras a atuar no mercado na-
cional registaram um aumento
de 6,6% no primeiro semestre
de 2016, face ao período homó-
logo, impulsionados pelo cres-
cimento verificado no ramo vida,
anunciou a Associação Portu-
guesa de Seguros (APS) em co-
municado.
O total de prémios de seguros

pagos entre janeiro e julho as-
cendeu aos 3,78 mil milhões de
euros (757,45 milhões de con-
tos), números que comparam
com os 3,54 mil milhões de eu-
ros (710,29 milhões de contos)
atingidos no mesmo período de
2000.
Os seguros do ramo vida forma

responsáveis por 48,2% dos pré-
mios pagos, o equivalente a 1,82
mil milhões de euros (364,95
milhões de contos), mais 7,4%
que no período homólogo.
No ramo não vida, os prémios

de seguros pagos até julho to-
talizaram 1,96 mil milhões de
euros (392,49 milhões de con-
tos), registando um incremento
homólogo de 6%.
O menor crescimento verifi-

cado neste segmento esteve re-
lacionado com a subida de 3,7%
verificada no ramo automóvel,
responsável por 24% do total de
prémios pagos, o equivalente a
906,82 milhões de euros (181,8
milhões de contos). JM

Nos incêndios de agosto de 2016 foram muitas as casas destruídas e que não tinham seguro.
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Incêndios de agosto revelaram falta de cultura na proteção de bens

O
gerente do Espaço Liberty
Seguros do Funchal, João
Pontes, diz que «infeliz-
mente na Madeira não há
a cultura das pessoas pro-

tegerem os seus próprios bens»,
referindo-se particularmente ao
seguro multirriscos habitação,
que foi muito útil para as pessoas
que tinham este seguro aquando
dos incêndios de agosto de 2016.
Infelizmente, realça, «apenas

20% das cerca de 400 habitações
destruídas ou atingidas pelos fo-
gos tinham seguro multirriscos».
João Pontes sublinha que «em

regra um seguro multirriscos ha-
bitação é muito mais barato do
que um seguro automóvel, em-
bora dependendo dos capitais
segurados».
«Um seguro de uma casa tem

tantas coberturas e dá cobertura
24 horas por dia, ao contrário de
um seguro automóvel normal,
que só dá cobertura quando o
automóvel está a circular, com
algumas exceções, como em caso
de incêndio que cause danos
noutras viaturas», realça.
Deste modo, lamenta que a

maioria das pessoas que não têm
crédito à habitação não tenham

Apenas 20% das habitações
destruídas tinham seguro

um seguro multirriscos, atribuin-
do esta situação à «não existência
de uma cultura para as pessoas
protegerem os seus bens, seja
aqueles que herdaram, seja aque-
les que construíram com o seu
próprio suor».
«Lamentavelmente, as pessoas

não conseguem ter a noção clara
desta situação. Apenas têm essa
noção quando acontece situações
como os incêndios de 8 de agosto
ou as inundações de 20 de feve-
reiro de 2010», recordando que
aquando dos incêndios houve
pessoas a tentar contratar um
seguro à última da hora.
No âmbito dos incêndios veri-

ficados em agosto no Funchal,
João Pontes realça que as segu-
radoras pagaram «milhões de eu-
ros em indemnizações». «Foi pra-
ticamente entregar o capital que
estava seguro», acentua.
Assim, sublinha que as pessoas

«que tinham os seus seguros mul-
tirriscos em dia viram-se ressar-
cidas do capital seguro que ti-
nham contratado», referindo que
«houve casos em que a perda foi
de 100% e outros em que as per-
das foram parciais».
Todavia, lembra, este seguro

«não paga tudo, tal como coisas
com alto valor sentimental ou
joias de valor inestimável».
Referindo novamente não tra-

tar-se de um seguro muito dis-
pendioso, dá como exemplo que,
para um capital segurado de 150
mil euros, o valor anual andará
à volta de entre 150 a 200 euros,
dependendo das coberturas que
tenha. «Se for um seguro bem
feito custa 200 euros por ano, o
que é menos do que um café por
dia», destaca.
«Muitas vezes as pessoas não

têm noção do valor deste seguro»,
acentua ainda, destacando o tra-
balho de sensibilização que «tem
sido feito quer pela rede de me-
diação de seguros quer pelas pró-
prias companhias de seguros».
«Como houve os incêndios, há

os casos de inundações, da cozi-
nha que se incendeia, do furto,
do cano que se rompe, que mui-
tas vezes provocam danos gigan-
tescos nas habitações», salienta
João Pontes, adiantando que
anualmente, só no caso da se-
guradora que dirige, surgem 600
casos relacionados com o seguro
da casa, ou seja, 2 casos por dia.
JM

“Um seguro de umacasa tem tantas
coberturas e dá
cobertura 24 horas
por dia, ao contrário
de um seguro
automóvel normal,
que só dá cobertura
quando o automóvel
está a circular.
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Dúvidas contratuais com as seguradoras

N
os seguros, como em ou-
tros serviços, podem surgir
dúvidas contratuais que
dão origem a conflitos com
os tomadores de seguros.

Neste âmbito, a DECO – Defesa
do Consumidor, faz recomenda-
ções sobre o modo de atuar nestas
situações.
Assim, no seguro automóvel,

as dúvidas mais comuns incidem
sobre o responsável pelo acidente,
reparação ou indemnização de-
moradas e problemas em obter
um veículo de substituição. Em-
bora menos frequentes, também
surgem questões relacionadas
com seguros de vida, acidentes
pessoais, trabalho, multirriscos
habitação e saúde.
Em caso de conflito, comece

por reclamar junto da companhia
de seguros. Todas as empresas
de seguros possuem uma área
dedicada ao tratamento das re-
clamações. Se reclamar por es-
crito, deve fazê-lo num prazo de
15 dias.
Identifique-se e indique o nú-

mero da apólice. Exponha o pro-
blema e o seu objetivo de forma
clara (por exemplo, reembolso ou
reparação de um bem). Na carta,
junte fotocópias de documentos,
como recibos ou faturas e identi-
ficação das testemunhas. Contacte
a seguradora ou o mediador onde
contratou o seguro através de
carta registada com aviso de re-
ceção, e-mail ou no sítio da Net.
Nesse caso, peça um aviso de re-
ceção e guarde uma cópia das co-
municações.
Se se sentir lesado pela compa-

nhia, reclame no Portal do Con-
sumidor, através da página da
Autoridade de Supervisão de Se-
guros e Fundos de Pensões.
Caso não chegue a um consenso

com a seguradora, há outras en-
tidades a quem recorrer.

onDe reClamar
Autoridade de Supervisão de

Seguros e Fundos de Pensões: au-
toridade nacional responsável pela
regulação e supervisão da ativi-
dade seguradora, resseguradora,
dos fundos de pensões e respetivas

Como atuar em caso de conflito
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entidades gestoras e da mediação
de seguros. Tem por missão as-
segurar o bom funcionamento do
mercado segurador e fundos de
pensões e contribuir para a ga-
rantia da proteção dos tomadores
de seguro, pessoas seguras, parti-
cipantes e beneficiários.
O acesso ao sistema de recla-

mações da ASF é gratuito e abran-
ge reclamações sobre operadores,
produtos e serviços supervisiona-
dos pela ASF. Embora não tome
decisões vinculativas sobre os ca-
sos, o seu parecer desempenha
um papel relevante na resolução.
As reclamações podem ser di-

rigidas diretamente à ASF ou atra-
vés do livro de reclamações. 

ProveDor Do ClienTe
O Provedor do Cliente é a ins-

tância que tem a seu cargo a aná-
lise das reclamações submetidas
por tomadores de seguros, segu-
rados, beneficiários e terceiros le-
sados. O serviço de provedoria do
cliente de seguros do Centro de
Informação, Mediação, Provedoria
e Arbitragem de Seguros (CIMPAS)

“em caso de conflito,
comece por
reclamar junto da
companhia de
seguros. Todas as
empresas de
seguros possuem
uma área dedicada
ao tratamento das
reclamações. 

Podem surgir conflitos com as seguradores que podem chegar aos tribunais.

Por vezes surgem os conflitos entre a seguradora e os tomadores de seguros. Nestas situações,
o consumidor pode reclamar junto de várias entidades.

é totalmente autónomo e inde-
pendente do serviço de mediação
e arbitragem, a não ser que haja
um acordo prévio entre o consu-
midor e o segurador que indique
o contrário.
O provedor do cliente de segu-

ros aprecia as reclamações e for-
mula recomendações aos segu-
radores. Não pode revogar, refor-
mar, converter ou alterar as de-
cisões dos seguradores.
No portal do CIMPAS, encontra

um formulário de reclamação
que pode enviar para a seguradora
reclamada, dirigido ao Serviço de
Provedoria do CIMPAS, bem como
um formulário de reclamação
online.
Só pode reclamar ao serviço

de provedoria após ter reclamado
junto da seguradora. Tem 30 dias,
caso discorde da resposta da se-
guradora ou nem tenha recebido
resposta.
O provedor tem também 30

dias para apreciar uma reclama-
ção ou 45 dias, nos casos mais
complexos. Mesmo com a inter-
venção do provedor, pode recorrer

aos tribunais judiciais ou a me-
canismos de resolução extraju-
dicial de litígios.Portal: www.cim-
pas.pt

Defesa Do ConsumiDor
Associações de Defesa do Con-

sumidor: Se o provedor não for
eficaz, peça ajuda às associações
de defesa do consumidor, como
a DECO, ou, no caso da RAM, ao
Serviço Regional de Defesa do
Consumidor.
Julgados de Paz: na área onde

celebrou o contrato com a segu-
radora, para questões de respon-
sabilidade civil ou de incumpri-
mento do contrato, desde que
não exceda 15 mil euros.
Portal: www.conselhodosjulga-
dosdepaz.com.pt
Centro de Arbitragem: para con-

flitos de consumo (por exemplo,
com prémio do seguro). No Portal
do Consumidor está uma lista
com os centros de arbitragem de
Conflitos de todo o País.
Tribunal Judicial: em regra,

mais moroso e caro e, por essas
razões, o último recurso. JM
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Seguros para todos os gostos
Há seguros para todos os gostos e feitios. Para casas, para carros, para saúde, para desporto, para o trabalho, etc. Mas,
há-os obrigatórios e opcionais. O mercado continua em grande, independentemente das áreas a abranger. pág. 15 a 18
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