
12 de Maio de 2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

LISBOA 

 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

 

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt   

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados,  
Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

LEIRIA 

 

R Dr António da Costa Santos, 4, 1º Esq 

2410-084 Leiria - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de Maio, o qual 

estabelece um regime excepcional e temporário relativo ao 
pagamento do prémio do seguro e aos efeitos da diminuição 
temporária do risco nos contratos de seguro decorrentes de 

redução significativa ou de suspensão de actividade. 
 
Com o presente diploma, foram adoptadas as seguintes medidas: 

 
 
REGIME DO PAGAMENTO DO PRÉMIO 

 
Nos termos deste diploma, durante a vigência do mesmo, o regime 

do pagamento do prémio tem natureza de imperatividade relativa, 
podendo ser convencionado entre o segurador e o tomador do 
seguro um regime mais favorável ao tomador do seguro, 

nomeadamente, o pagamento do prémio em data posterior à do 
início da cobertura dos riscos, o afastamento da resolução 
automática, o fracionamento do prémio, a suspensão temporária do 

pagamento do prémio. 
 
Na ausência de acordo, em caso de falta de pagamento do 

prémio ou fracção na data do respectivo vencimento, em seguro 
obrigatório, o contrato é automaticamente prorrogado por um 
período de 60 dias, mas não exonera o tomador do seguro da 

REGIME EXCEPCIONAL E 

TEMPORÁRIO RELATIVO 

AOS CONTRATOS DE 

SEGURO 
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de Maio 

 
 

 
 
 
Foi aprovado um 
regime excepcional e 
temporário que 
permite ao segurador 

e ao tomador de 
seguro acordarem um 

regime mais favorável 
a este. 
 
 
 

 
 
Na ausência de 
acordo, o contrato é 
automaticamente 
prorrogado por um 

período de 60 dias. 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

12 de Maio de 2020 

 

 

LISBOA 

 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

 

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt   

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados,  
Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

LEIRIA 

 

R Dr António da Costa Santos, 4, 1º Esq 

2410-084 Leiria - Portugal 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129 

 

obrigação de pagamento do prémio correspondente ao período em 

que o contrato haja vigorado. 
 
 

REGIME EXCEPCIONAL EM CASO DE REDUÇÃO 
SIGNIFICATIVA OU SUSPENSÃO DE ACTIVIDADE 
 

O presente diploma estabelece ainda um regime excepcional 
aplicável em caso de redução significativa ou suspensão de 
actividade para os tomadores de seguros que desenvolvam 

actividades que se encontrem suspensas ou cujos 
estabelecimentos ou instalações ainda se encontrem 
encerrados por força das medidas excepcionais adoptadas em 

virtude da COVID-19, ou aqueles cujas actividades se reduziram 
substancialmente em função do impacto directo ou indirecto 
dessas medidas, os quais podem: 

• Solicitar o reflexo dessas circunstâncias no prémio de seguro 
que cubram riscos da actividade; e  

• Requerer o fraccionamento do pagamento dos prémios 

referentes à anuidade em curso. 
 
Quando o prémio tenha sido integralmente pago no início da 

anuidade, o montante da redução do prémio acima referido é 
deduzido a montante do prémio devido na anuidade subsequente 
ou, em caso de contrato de seguro que não se prorrogue, 

estornado no prazo de 10 dias úteis anteriores à respectiva 
cessação. 
 

Considera-se existir uma redução substancial da actividade 
quando o tomador de seguro esteja em situação de crise 
empresarial, incluindo quando registe uma quebra abrupta e 

acentuada de, pelo menos, 40% da facturação. 
 
As alterações contratuais acima mencionadas são reduzidas a 

escrito, nas condições previstas no diploma. 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Em caso de redução 
significativa ou 
suspensão de 
actividade, os 
tomadores de seguros 
podem solicitar o 

reflexo dessas 

circunstâncias no 
prémio do seguro ou 
requerer o 
fraccionamento do 
pagamento dos 

prémios referentes à 
anuidade em curso. 
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SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
A supervisão e fiscalização da aplicação do presente Decreto-Lei 
fica a cargo da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (“ASF”), que densificará, por norma regulamentar, os 
deveres dos segurados previstos no presente Decreto-Lei. 
 

 
ENTRADA EM VIGOR E PRODUÇÃO DE EFEITOS 
 

O Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de Maio entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de Setembro de 
2020, sem prejuízo do período de produção dos efeitos contratuais 

que decorram da aplicação do mesmo. 
 
 
O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral do Decreto-Lei 
n.º 20-F/2020, de 12 de Maio, não constituindo o mesmo aconselhamento 
jurídico. 

A supervisão e 
fiscalização da 

aplicação do presente 

Decreto-Lei fica a 
cargo da ASF. 
 
 
 
 

 
 
Entrada em vigor e 
produção de efeitos. 

Matilde Gameiro Gonçalo Vaz Osório 
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