
INFORMATIVO
BOLETIM

BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE SUPERVISÃO DE SEGUROS DE MOÇAMBIQUE Nº1 | PRIMEIRO SEMESTRE | ANO 2016

ISSM ASSINA MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO COM A DECOM P. 3

FORMAR E CAPACITAR
QUADROS DO ISSM ESTÁ
NA ORDEM DO DIA

ISSM PARTICIPA DA III
CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE EMPREENDEDORISMO

P. 2 P. 6

CISNA DEBATE EM MAPUTO
PLANO ESTRATÉGICO E O
RESPECTIVO PLANO DE ACÇÃO

ISSM PARTICIPA DO
I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NO BRASIL

P. 5 P. 8



2

O Boletim informativo do Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) é uma ferramenta que nasce da Estratégia de 
Educação Financeira em Seguros (EFISE) deste Instituto e tem o 
objectivo de fornecer ao consumidor informação relevante sobre a 
actividade seguradora no País.

Educar o público sobre a matéria ligada à seguros é uma acção im-
prescindível na nossa sociedade, dada a complexidade de produtos 
do mercado de seguros. A Educação do consumidor neste domínio 
surge da necessidade de o habilitar de informação que permita a 
melhor tomada de decisões no que respeita a contratação de segu-
ro para a cobertura de riscos a que está exposto.

Deste modo, educar o consumidor de seguros constitui uma das 
prioridades deste Instituto para salvaguardar os direitos do mesmo 
consumidor.

Este Boletim será, igualmente, um dos veículos de divulgação de 
diversa informação relevante no domínio dos seguros. Assim, com 
a promoção de diversas acções é nossa expectativa ver minimiza-
dos os problemas inerentes, não só da complexidade dos produtos 
de seguro, como também do desconhecimento da sua importância 
com a consequente fraca adesão por parte do público.

O Boletim Informativo do ISSM estará disponível na nossa página 
web (www.issm.gov.mz ) e poderá ser distribuído por endereços 
electrónicos pessoais e colectivo, na esperança que todos recebam 
e adiram a esta iniciativa.

Para tornar realidade o disposto no Plano Estratégico do Instituto 
de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), a nossa institui-
ção assumiu como um dos principais desafios a formação do seu 
capital humano para se assegurar quadros com qualidade.

É neste contexto que o Instituto realizou concursos, admissões, 
promoções, bem como acções de formação nos domínios de segu-
ros, actuarial, do património, contencioso, financeiro e de educa-
ção do consumidor.

EDITORIAL

Educar o público 
sobre matéria 
ligada à seguros 
é uma acção  
imprescindível.

“ “
Formar e capacitar quadros
do ISSM está na ordem do dia.“ “

Otília Santos

Presidente do Conselho de 

Administração do Instituto 

de Supervisão de Seguros 

de Moçambique (ISSM)

António Chongo 

Administrador Executivo do 

Instituto de Supervisão de 

Seguros de Moçambique

ADMINISTRAÇÃO
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ISSM ASSINA MEMORANDO
DE ENTENDIMENTO COM A DECOM
O Instituto de Supervisão de Se-
guros de Moçambique (ISSM) e a 
Associação de Defesa do Consu-
midor de Moçambique (DECOM) 
assinaram, no dia 23 de Março 
do corrente ano, um Memoran-
do de Entendimento para o es-
tabelecimento de uma parceria 
entre as duas instituições.

O Memorando foi assinado pela 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração do ISSM, Dra. Otília 
Santos, e pelo Presidente da DE-
COM, Dr. Mouzinho Nicols.

Um dos objectivos da parceria 

é o intercâmbio de informações 
para a formação e orientação 
da sociedade sobre conceitos e 
produtos de seguro, em parti-
cular, de modo a intensificar a 
protecção dos consumidores, 
dotando-os de bases e instru-
mentos que lhes permitam de-
cidir conscientemente sobre as 
suas escolhas.

A formação e orientação passam 
pela realização de Seminários, 
Palestras, Workshops, Feiras, 
Debates e Aconselhamento em 
matéria de seguros, assumindo 

o ISSM e a DECOM a necessida-
de da capacitação de técnicos de 
ambas instituições sobre maté-
rias relacionadas com o respec-
tivo objecto.

No âmbito da implementação 
da Estratégia de Educação Fi-
nanceira em Seguros (EFISE) do 
ISSM, as partes deverão juntar 
sinergias para em conjunto or-
ganizarem eventos que visem a 
educação e a protecção do con-
sumidor, em especial de seguro, 
e a promoção da imagem das 
duas entidades.
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GOVERNO APROVA A ESTRATÉGIA 
NACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA 
DA QUAL O ISSM FAZ PARTE

O Governo de Moçambique 
aprovou a Estratégia de In-
clusão Financeira (ENIF), 
instrumento que define as 
metas globais a serem al-
cançadas no período de 
2016 a 2022, bem como as 
diferentes acções a serem 
levadas a cabo pelos prin-
cipais actores que intervêm 
no sistema financeiro na-
cional, tendo em vista pro-
mover, dentre outros: (i) a 
expansão de serviços e pro-
dutos financeiros para as 
zonas periurbanas e rurais, 
onde se localiza a maioria 
da população moçambica-
na; (ii) a redução dos custos 

dos serviços e produtos fi-
nanceiros; (iii) o aumento do 
acesso ao crédito pelos pe-
quenos agricultores e pelas 
micro, pequenas e médias 
empresas; e (iv) a defesa do 
consumidor financeiro e a 
promoção da educação fi-
nanceira.

A Estratégia de Inclusão Fi-
nanceira está disponível na 
página electrónica do Mi-
nistério de Economia e Fi-
nanças (www.mef.gov.mz); 
do Banco de Moçambique 
(www.bancomoc.mz); do 
ISSM (www.issm.gov.mz) e 
da Bolsa de Valores de Mo-
çambique (www.bvm.co.mz);

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ESTRATÉGIA NACIONAL
DE INCLUSÃO FINANCEIRA

2016 - 2022

O ISSM participou, entre os dias 
4 e 8 de Abril de 2016, da 36a 
Sessão do Comité de Regula-
dores de Seguros, Mercado de 
Capitais e de Instituições Finan-
ceiras Não Bancárias (CISNA), 
em Livingstone, Zâmbia, onde, 
dentre outros pontos da agenda, 
foi analisado o nível de imple-
mentação do Plano Estratégico 
do CISNA 2016 – 2020 e respec-
tivo plano de acção.

A reunião realizou-se depois 
de Moçambique ter acolhido 

de 28 a 30 de Outubro de 2015 
a 35a Sessão do mesmo Comi-
té, co-organizada pelo ISSM e 
pelo Banco de Moçambique, 
instituições que representam o 
País neste Organismo, onde foi 
analisado e adoptado o seu Pla-
no Estratégico para o período 
2016-2020, bem como eleitoTa-
fadzua Chinamo, do Zimbabwe, 
Presidente, e Kenneth Mutomo-
la, da Namíbia, Vice-Presidente.

As reuniões são bianuais, obser-
vando um calendário rotativo en-

tre os Estados Membros. Com-
põem este órgão os Comités de 
Planicação Estratégica, Harmo-
nização, Formação, Educação do 
Consumidor, Legal e Branquea-
mento de Capitais e Combate ao 
Financiamento do Terrorismo, 
constituindo principais vanta-
gens da sua adesão a coorde-
nação de políticas no âmbito do 
sector financeiro não bancário, 
em particular os seguros e pen-
sões, as acções de formação e a 
partilha de informação.

CISNA DEBATE EM MAPUTO PLANO 
ESTRATÉGICO E O RESPECTIVO PLANO 
DE ACÇÃO
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ISSM PARTICIPA DA III CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO
O Instituto de Supervisão de Se-
guros de Moçambique (ISSM) 
participou da 3ª Conferência 
Nacional de Empreendedorismo 
organizada pela Associação Na-
cional de Jovens Empresários de 
Moçambique (ANJE), com o ob-
jectivo de debater metodologias 
de criação e implementação de 
um ecossistema empreendedor, 
capaz de tornar a economia mo-
çambicana inclusiva, sustentá-
vel e competitiva.

Em torno da conferência, foram 
discutidos os seguintes temas: 

•  Mecanismos Inclusivos da 
Promoção da Cultura e Edu-

cação Empreendedora;

•  Mecanismos de Financiamen-
to às Iniciativas Empreende-
doras; 

•  Impacto da Lei na Importação, 
Acesso à Tecnologia e Indús-
tria; e

•  Criação de Competitividade do 
Empreendedor para Inserção 
na Cadeia de Valor dos Mega-
-projectos. 

A discussão em volta do último 
tema contou com a participação 
do Administrador Não Execu-
tivo do ISSM, Domingos José, 
como painelista, que explicou 

aos demais participantes sobre 
a importância do seguro para o 
empreendedor. 

O ISSM apresentou igualmente 
o tema ligado às Condições de 
Acesso e Exercício da Actividade 
Seguradora e à Mediação de Se-
guros, tendo em conta a aces-
sibilidade desta actividade para 
os empreendedores.

À margem da Feira, os represen-
tantes do ISSM puderam explicar 
aos vários empreendedores, que 
visitaram o seu stand, a impor-
tância do seguro e distribuíram 
folhetos e brochuras com con-
teúdos educativos sobre seguros. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

1ª PARTE

Seguro de Defesa do Consumidor  

O produto de seguro é peculiar na me-
dida em que é adquirido num momento 
de relativa riqueza e bem-estar para ser 
utilizado num momento no futuro, quan-
do problemas de saúde relativos (ou pior, 
morte) e perdas económicas ocorrerem. 
Os consumidores precisam de assistência 
como muitos aspectos da indústria de se-
guros, os produtos que oferece e a forma 
como cumprem as suas obrigações. A se-
guir são indicadores importantes: 

• Solvabilidade da seguradora

O principal risco que qualquer segurado 
enfrenta é saber se a seguradora será 
capaz de pagar uma reivindicação quan-
do ela surgir - ou seja, a solvência da se-
guradora. Na verdade, a protecção dos 
consumidores no domínio dos serviços 
financeiros, prestação, nomeadamente 
no sector dos seguros, tem que extrair as 
medidas destinadas a manter a viabilida-
de do fornecedor. Embora na maioria dos 
países, estas são regulação e a supervi-
são? pelas entidades reguladoras para 
proteger contra a insolvência da segura-
dora, falência de companhias de seguro 
não é uma ocorrência rara ainda. O pré-
mio colectado daqueles que obtém segu-
ro pode ser jogado fora por uma série de 
práticas - a corrupção, a incompetência, 
a alocação desproporcional aos accio-
nistas, a gestão e os intermediários, ou 
por fraude descontrolada e generalizada 
por parte das seguradoras. É importante, 
portanto, que um sistema de regulamen-
tação saudável seja posto em prática. Re-

quisitos de margem de solvência adequa-
da, uma abordagem baseada no risco para 
a concepção das apólices, a harmonização 
das disposições técnicas, a adopção de no-
vas de técnicas de transferência do risco e 
uma eficaz forma de apresentar relatórios 
financeiros são críticos.

• Adequação dos Produtos Vendidos 

O mercado de seguros é caracterizado por 
produtos e serviços cada vez mais com-
plexos. Por exemplo, só no seguro de vida, 
ao invés de produtos de risco apenas, têm 
surgido produtos de investimento ligados a 
vida. Estes produtos ligados ao investimen-
to estão ligados a outros produtos finan-
ceiros, tais como produtos de investimento 
geridos, acções, obrigações e outros acti-
vos, que são complexos. Como resultado, 
os consumidores não têm necessariamen-
te a competência ou a capacidade de com-
preender a natureza, ou a adequação dos 
produtos de seguros disponíveis para eles. 
Isso aumenta o risco real de o consumi-
dor escolher os produtos impróprios, ou 
os compromissos financeiros, ficando in-
satisfeitos com produtos, serviços e seus 
fornecedores. O consumidor individual irá 
perder, haverá também um impacto nega-
tivo no mercado de capitais causado pelo 
fluxo inadequado e ineficiente dos fundos 
de investimento. 

A Defesa do Consumidor apela, por isso, 
prestação de informação e educação ade-
quada dos consumidores pelos regulado-
res, seguradoras e organizações de con-
sumidores, das vantagens e desvantagens 
e adequação das diferentes apólices ofere-
cidas. (Continua em outras edições).

Por: Mouzinho Nicols
Presidente da Associação de Defesa do Consumidor de Moçambique (DECOM)

Os textos publicados neste bloco são de inteira responsabilidade dos seus autores.



7MERCADO DE SEGUROS

RELATÓRIO DO MERCADO
DE SEGUROS DE 2015

Para o ano de 2015, o relatório aponta que o re-
sultado da conta técnica situou-se em 142 mi-
lhões de meticais, o que representa 15.8% do 
resultado líquido global do mesmo ano.

Comparando os resultados líquidos globais de 
2015, no montante de 903,93 milhões de me-
ticais, com os registados em 2014, no valor de 
963,70 milhões de meticais, constatou-se uma 
redução de cerca de 6.2%. 

Em termos de produção, no ano de 2015, os 
prémios brutos emitidos totalizaram 9,373.9 
milhões de meticais, resultando numa taxa de 
penetração dos seguros de 1.58%, mais 0.03 
pontos percentuais em relação ao ano de 2014.

Os ramos Não Vida continuam a dominar a cartei-
ra de seguros, apesar da ligeira retracção na taxa 
de crescimento verificada no período em análise, 
tendo reduzido a sua quota de 86% para 81.9% em 
2015. Por outro lado, a quota do ramo Vida cres-
ceu de 14%, em 2014 para 18,1%, em 2015.

A produção global do mercado segurador em 
2015 registou um crescimento de 10,1% com 
destaque para o ramo Vida que tem crescido 
acima de 20% nos últimos três anos. Este dado 
revela um crescimento moderado devido às 
condições económicas adversas do mercado, 
tendo em consideração os rítmos de desempe-
nho dos anos precedentes.

ISSM PARTICIPA DO I SEMINÁRIO DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL
No âmbito de troca de experiência, uma equipa do 
ISSM participou do I Seminários de Educação Financei-
ra da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
realizado no dia 19.05.2016, onde foram abordados os 
seguintes temas: 

•  Panorama Mundial da Educação Financeira; 

•  A Estratégia Nacional de Educação Financeira;

•  Programas Transversais e Selo ENEF; A Importância 
da Educação Financeira ante Desafios da

Conjutura Político-Económica; 

•  Educação Financeira: Ponto de Equilíbrio entre Sus-
tentabilidade e Consumo; e

•  Educação Financeira sob Óptica dos Supervisores e 
Reguladores de Seguros.

No decorrer do seminário foi feita a apresentação da 
peça teatral “Suse, Perez, a actuária Natália e o Sonho 
de Prémio” que também constituiu parte importante 
nos momentos finais do seminário. A referida peça re-
trata os desafios advindos do processo de formação de 
um grupo de estudantes, tocando a questão do planea-
mento do futuro e os riscos em torno da vida humana.
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Decorreu nos dias 16 a 18 de 
Março do corrente ano, uma ses-
são de formação sobre noções 
básicas de actuariado oferecida 
pela International Faculty of Ac-
tuaries (IFA – Instituto e Facul-
dade de Actuários) e ministrado 
pela Directora do mesmo Insti-
tuto, Senhora Marjorie Ngwenya. 

O curso destinava-se aos qua-
dros do Instituto de Supervisão 

de Seguros de Moçambique e 
tinha como objectivo fazer uma 
introdução sobre a profissão do 
Actuário, tendo sido abordados 
os temas e requisitos para ser 
um actuário, o trabalho feito por 
um actuário, bases e pressu-
postos para tarifação actuarial, 
entre outros.

A área do actuariado é de capi-
tal importância para a indústria 

de seguros e esta formação con-
tribui para um dos objectivos do 
ISSM, que inclui dotar os seus 
quadros de conhecimentos e 
técnicas actuariais para uma 
melhor capacidade de realização 
de avaliação dos rácios pruden-
ciais dos operadores do mercado 
segurador em Moçambique. 

Participaram, desta formação, 
16 técnicos do ISSM. 

FORMAÇÃO EM PRINCÍPIOS
BÁSICOS DE ACTUARIADO

ARSEG e ASAN organizam
Workshop sobre  a “Carta Amarela”
A ARSEG – Autoridade de Regulação e Supervi-
são de Seguros de Angola e a ASAN – Associação 
das Seguradoras de Angola organizaram, no dia 
19 de Maio de 2016, em Luanda, um Workshop 
que abordou a temática “Carta Amarela”, tam-
bém conhecida por “Yellow Card”, bem como os 
mecanismos de funcionamento e implementa-
ção em Angola e a Experiência dos Países Mem-
bros da COMESA - Mercado Comum da África 
Oriental e Austral.

O evento visou esclarecer a importância da Car-
ta Amarela como mecanismo de integração re-
gional e a harmonização territorial no âmbito da 
extensão do Seguro de Responsabilidade Civil 
Automóvel para os países transfronteiriços. Na 

sessão de abertura, o Administrador Executivo 
da ARSEG, Dr. Manuel Moreira, disse que, com 
o actual nível de circulação de veículos que cru-
zam as fronteiras angolanas, já se justifica uma 
reflexão profunda do Estado sobre a adesão de 
Angola à Carta Amarela.

A Carta Amarela é o seguro automóvel de res-
ponsabilidade civil a terceiro de âmbito regional, 
que permite aos condutores dos países mem-
bros transfronteiriços do Mercado Comum da 
África Oriental e Austral (COMESA) circularem 
de forma legal em território estrangeiro, sem a 
necessidade de pagar outro tipo de seguro. 

Para informações adicionais visite a fonte do 
presente texto: ENSA-NOTÍCIAS/23-05-2016
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HISTORIAL DO SECTOR DE SEGUROS EM MOÇAMBIQUE 

A actividade seguradora em Moçambique teve 
seu início no século XX, tendo sido inicialmen-
te desenvolvida por firmas comerciais a pra-
ticarem paralelamente com as suas activida-
des comerciais e de navegação.

Havendo necessidade de fiscalização técnica 
da indústria seguradora, foi criada em 1949 a 
Inspecção Geral de Crédito e Seguros.

Em 13 de Janeiro de 1977, ao abrigo do De-
creto-Lei no 3/77, foi criada a Empresa Mo-
çambicana de Seguros (EMOSE), empresa 
estatal, acto justificado pela necessidade do 
Estado gerir seguros sociais, tais como os de 
acidentes de trabalho, com reflexos sociais; 
de garantir a formação técnico-prossional 
acelerada de quadros nacionais aptos num 
sector de serviços complexos que na altura 
não existiam; e de melhor servir as necessi-
dades da economia, assegurando a plenitude 
dos interesses nacionais.

Volvidos 22 anos após a criação da EMOSE, 
através do Decreto no 42/99 de 20 de Julho, foi 
criada a Inspecção Geral de Seguros (IGS) e 
aprovado o respectivo Estatuto Orgânico, com 

vista a imprimir maior dinâmica como órgão 
de supervisão e fiscalização da actividade se-
guradora e resseguradora, incluindo a respec-
tiva mediação e dos fundos de pensões, como 
resultado dos esforços do Estado na promoção 
de crescimento e desenvolvimento económico 
nesta área já aberta à iniciativa privada, com 
liberalização da actividade seguradora e res-
seguradora, emanada pela Lei no 24/91 de 31 
de Dezembro.

O Decreto-Lei no 1/2010 de 31 de Dezembro, 
aprova o Regime Jurídico dos Seguros, cria o 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçam-
bique (ISSM) e extingue, deste modo, a Inspec-
ção Geral de Seguros (IGS) criada pelo Decreto 
no 42/99 de 20 de Julho.

O Instituto de Supervisão de Seguros de Mo-
çambique (ISSM) sucede à IGS e conserva a 
universalidade dos direitos e obrigações por 
esta titulados. O ISSM, que funciona sob tutela 
do Ministro que superintende a área das Finan-
ças, é agora uma pessoa colectiva de direito 
público dotada de personalidade jurídica, com 
autonomia administrativa e financeira.

Por: Domingos José
Administrador Não-Executivo do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique

O NOSSO LOGOTIPO 

1. O logotipo apresenta-se de forma criativa 
no formato 3D e é composto pelas letras en-
trepostas, nomeadamente I,S,S, que juntas 
formam o M (de Moçambique), portanto, as ini-
ciais do Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique. A bola que faz a letra “i” é um 
olho implícito que se associa à supervisão e 

fiscalização. 2. O formato e as cores patentes 
no logotipo do ISSM são a forma de reforçar a 
imagem que se deseja passar, tendo sido es-
colhidos, tomando em consideração aspectos 
universalmente aceites e aconselháveis aos 

designers. 3. A cor azul simboliza a persona-
lidade, a subtileza e fidelidade do pessoal do 
ISSM em relação ao seu trabalho. Ela trans-
mite a imagem de autoconfiança e carrega 

consigo a autoridade que reflecte o ambiente 
de respeito e cooperação que se pretende que 

ocorra no mercado segurador. 4. A cor ama-
rela (escura) é energética e transmite optimis-
mo, a boa disposição do pessoal do ISSM. Sim-
boliza o sol, ou melhor, a cor da luz irradiante 

em todas as direcções. 5. O branco associa-se 
à pureza e ao ambiente tranquilo que se de-
seja que ocorra no mercado segurador, entre 
os funcionários do ISSM e os agentes com que 
esta entidade se relaciona no exercício de suas 
funções. Ela demonstra a abertura e boa von-
tade do Instituto em contribuir para o cresci-
mento e estabilidade do mercado segurador no 
País. 6. O ISSM efectuou o registo do logotipo 
no Instituto da Propriedade Industrial, tendo 
sido atribuído o número 1147/2013.
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OPINIÃO DO LEITOR

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE SEGUROS

O Boletim Informativo do ISSM está aberto 
à participação dos leitores. Use o e-mail ou 
site deste instituto, (info@issm.gov.mz / www.
issm.gov.mz), para publicar online a sua opi-

nião, seus artigos, informações ou fotos.

Envie a sua opinião e contribua para o cresci-
mento do sector de seguros no País. Por uma 
indústria de seguros sólida e eficaz e credível.

1.  O que é um contrato de seguro? 

– O contrato de seguro é o acordo pelo qual 
a seguradora ou micro-seguradora se obri-
ga, em contrapartida do pagamento de um 
prémio e para o caso de se produzir o even-
to, cuja verificação é objecto de cobertura a 
indemnizar, nos termos e dentro dos limites 
convencionados, o dano produzido ao segu-
rado ou a satisfazer um capital, uma renda ou 
outras prestações nele previsto.

2.  Qual é a diferença entre Seguradora e Cor-
retor de seguros? 

Seguradora - entidade constituída sob forma 
de sociedade anónima ou sociedade mútua 
ou uma sucursal de sociedade estrangeira, 
que, autorizada a explorar a actividade segu-

radora na República de Moçambique, assume 
ou se responsabiliza pelo risco transferido de 
um tomador do seguro.

Por outro lado, o Corretor de seguros é me-
diador, ou seja, intermediário do negócio de 
seguros com a função de assistir os toma-
dores do seguro em aspectos relacionados 
com o contrato de seguro. Desenvolve a sua 
actividade de forma independente em nome 
e no interesse legítimo dos respectivos to-
madores do seguro e segurados. Este me-
diador recomenda livremente ao tomador do 
seguro, de acordo com os critérios de con-
veniência deste, os contratos a celebrar e as 
empresas de seguro em que melhor podem 
ser colocados.

GLOSSÁRIO
Dano – prejuízo sofrido por alguém. O dano 
pode ser causado por perda, destruição ou 
avaria de bens ou por lesão que afecte a saú-
de física ou mental de uma pessoa.

Prémio de seguro ou simplesmente prémio 
– valor que o tomador de seguro paga à se-
guradora para as coberturas ou benefícios ou 
reparações garantidos numa apólice, como 
contrapartida do risco assumido pela mesma 
seguradora.

Risco - acontecimento prejudicial, futuro, 
incerto e não dependente da vontade do se-
gurado, contra cuja ocorrência se pretende 
cobrir.

Seguro - proveito ou benefício resultante 
de um acordo por virtude do qual uma parte 
(segurador) se obriga a providenciar a outra 
(segurado) um pagamento ou remuneração 

ou qualquer outra prestação, no caso de des-
truição ou prejuízo, ou dano a uma pessoa 
específica ou coisa na qual o outro possui um 
interesse.

Sinistro - a realização, total ou parcial, do 
risco previsto no contrato de seguro, isto é, 
qualquer evento susceptível de fazer funcio-
nar as coberturas de uma apólice.

Tomador do seguro - a pessoa singular ou 
colectiva que, por sua conta, ou por conta de 
uma ou várias pessoas, celebra o contrato de 
seguro com a seguradora, sendo responsável 
pelo pagamento do prémio.

Segurado – pessoa, singular ou colectiva, no 
interesse da qual o contrato é celebrado ou a 
pessoa (pessoa segura), cuja vida, saúde ou 
integridade física se segura.
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