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Gab Apoio Ministro Administração Interna

De: Gab Ministro da Administração Interna

Enviado: quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 12:15

Para: Gab Apoio Ministro Administração Interna

Assunto: FW: Proposta de Lei de alteração do DL 35/2004 - Segurança Privada

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Melhores cumprimentos
Divisão de Informação e Relações Públicas do MAI

De: Miguel Guimarães [MGuimaraes@apseguradores.pt] 
Enviado: quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 11:45 
Para: Gab Ministro da Administração Interna 
Cc: Alexandra Queiroz; Isabel Salvação Barreto 
Assunto: Proposta de Lei de alteração do DL 35/2004 - Segurança Privada

Exma. Senhora Dra. Rita Abreu Lima,  

A Associação Portuguesa de Seguradores, entidade patronal que reúne a quase totalidade das companhias de 

seguros e resseguros que operam no mercado português, vem transmitir a sua apreciação à Proposta de Lei de 

alteração ao DL 35/2004, de 21 de fevereiro.  

Analisada a proposta de diploma e, em particular, os artigos referentes à obrigatoriedade de celebração de seguros 

de responsabilidade civil, gostaríamos de sugerir que além da referência aos capitais seguros, a Lei, enquanto norma 

habilitante de uma portaria que regulará mais em detalhe os contornos do seguro, identificasse expressamente os 

aspetos a regular na portaria, a saber: o estabelecimento de franquias, a definição do âmbito territorial e temporal 

da garantia, o exercício do direito de regresso, a definição das exclusões de cobertura. Só assim se estabelecerá uma 

correta regulamentação do seguro através de portaria que terá neste decretolei a sua norma habilitante, a qual 

deve definir o sentido e extensão da regulamentação a efetuar. 

Depois, será essencial que a Portaria que regulamenta o seguro o faça em termos que permitam a segurabilidade do 

risco, manifestando desde já a V. Exa. a inteira disponibilidade e interesse da APS para colaborar ativamente na 

elaboração da regulamentação dos seguros previsto no projeto de diploma em apreço. 

Na expectativa que as nossas observações mereçam a concordância de V. Exa. apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Miguel Guimarães 

Direção Técnica  
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