
PROJETO DE DECRETO-LEI QUE ALTERA O  

DECRETO LEI N.º 70/2015 DE 31 DE DEZEMBRO E O  

DECRETO LEI N.º 49/2013 DE 4 DE DEZEMBRO 

 

O Decreto-lei n.º 70/2015, de 31 de Dezembro, veio instituir um conjunto normas aplicáveis ao 

seguro obrigatório de responsabilidade civil marítimo para cobertura de danos causados a 

terceiros e danos de poluição das costas e águas navegáveis. Não obstante, com vista `a  

clarificação do regime, urge introduzir modificações pontuais em alguns artigos, com especial 

incidência no que toca à obrigação de segurar. Deste modo, fica expressamente definido que é 

sobre o armador do navio, independentemente da sua qualidade simultânea ou não de 

proprietário, que recai a obrigação de segurar.  

 

Foram expressamente revogados os artigos 4.º a 8.º, passando a estar incluídos no Código 

Marítimo, considerando que regulam questões de direito substantivo aplicável à 

responsabilidade em geral e não se reportando a aspetos específicos do contrato de seguro. 

 

Por outro lado, estabeleceu-se um prazo máximo para comunicação à Agência Marítima 

Portuária das situações de resolução dos contratos de seguro, para que esta entidade possa 

adotar atempadamente as medidas necessárias para impedir a navegação de navios sem seguro 

válido, aproveitando-se ainda para esclarecer o regime decorrente do artigo 12º. 

 

Outra alteração relevante diz respeito à aplicação do Decreto-Lei n.º 86/78, de 22 de Setembro, 

aos sinistros abrangidos pelo presente diploma, à semelhança do que se verifica no ramo 

automóvel, regulando desta forma as prestações em espécie compreendidas no direito à 

reparação. 

 

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 204º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Decreto-Lei altera os seguintes diplomas: 

a) Decreto-Lei n.º 70/2015 de 31 de Dezembro, que regula o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil marítimo; 

b) Decreto-Lei n.º 49/2013 de 4 de Dezembro, que estabelece os Estatutos da Agência 

Marítima Portuária. 



 

Artigo 2.º 

Alterações ao Decreto Lei n.º 70/2015 de 31 de Dezembro 

São alterados os artigos 1.º, 3.º, 11.º, 12.º, 18.º, 25.º, 26º e 43.º do Decreto-Lei n.º 70/2015 de 31 

de Dezembro, que passam a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 1º 

1 – O presente diploma institui as normas aplicáveis a determinados aspectos do regime 

de responsabilidade civil previsto no Código Marítimo de Cabo Verde que cubra 

eventuais danos, quer causados a terceiros em consequência da navegação de navios 

quer danos de poluição das costas e águas navegáveis.  

2 – A obrigação de segurar impende sobre o armador do navio, independentemente da 

sua qualidade simultânea ou não de proprietário.   

 

Artigo 3.º 

Definições 

Consideram-se aqui as definições de poluição, de navio e de proprietários e armadores 

de navios contidas nos artigos 60.º, 138.º, 285.º e 286.º n.º 1 do Código Marítimo de 

Cabo Verde, respetivamente. 

  

Artigo 11.º 

Pagamento do prémio 

1. […]. 

2. A resolução dos contratos do seguro obrigatório do ramo de responsabilidade civil 

obrigatória de navios deve ser comunicada à Agência Marítima e Portuária no prazo 

máximo de quarenta e oito horas. 

 

Artigo 12.º 

Alienação de navio 

1. O contrato de seguro cessa os seus efeitos às 24 (vinte e quatro horas) do próprio dia 

da alienação do navio, salvo se, antes dessa hora, o tomador do seguro comunicar à 

seguradora a sua utilização para segurar outro navio. 

2. […]. 

3. O incumprimento da obrigação consignada no número anterior, não prejudica a 

aplicação do regime da cessação do contrato consagrado no número um. 

4. […]. 

5. […]. 



 

Artigo 18.º 

Prova do seguro 

“1. Constitui prova da realização do seguro o certificado de seguro de responsabilidade 

civil, cujo modelo será definido por Aviso do Banco de Cabo Verde. 

2. […]” 

 

Artigo 25.º 

Exclusões 

1. (…) 

2. (…) 

b) Nos bens transportados no navio que não sejam carga nem bagagem, quer se 

verifiquem durante o transporte, quer em operações de carga e descarga. 

(…) 

3. (…)  

 

Artigo 26.º 

Valor mínimo do seguro para determinados danos 

1. O capital mínimo obrigatório para o seguro de responsabilidade civil, com referência 

aos seguintes danos e por acidente ou séries de acidentes resultantes do mesmo evento, 

é fixado da seguinte forma: 

a) (…); 

b) (…); 

c) Danos à carga: 50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos) por sinistro e por ano, 

com um sublimite de 2.500.0000$00 (dois milhões e quinhentos mil escudos) por 

unidade/volume. 

2. (…) 

3. (…) 

4. Para todos os demais tipos de danos dos quais decorra obrigação de indemnizar por 

existência de responsabilidade civil, o capital mínimo depende do fixado 

contratualmente.  

 

Artigo 43.º 

Prestações em espécie compreendidas no direito à reparação  

1. O regime das prestações e indemnizações estabelecidas no Decreto-Lei n.º 86/78, de 

22 de Setembro, é aplicável aos sinistros abrangidos pelo presente diploma. 



2. As normas especiais aplicáveis aos acidentes de viação, previstos nos artigos 42.º a 

49.º Decreto-Lei n.º 86/78, de 22 de Setembro são igualmente aplicáveis aos sinistros 

abrangidos pelo presente diploma.” 

 

 

Artigo 3.º 

Revogações ao Decreto Lei n.º 70/2015 de 31 de Dezembro 

São revogados os artigos 4.º a 8.º do Decreto Lei n.º 70/2015, de 31 de Dezembro. 

 

Artigo 4.º 

Alterações ao Decreto-lei n.º 49/2013 de 4 de Dezembro 

É alterada a alínea d) do artigo 41.º do Decreto-lei n.º 49/2013 de 4 de Dezembro, que passa a 

ter a seguinte redacção: 

“Artigo 41.º 

1. […] 

d) 10% do produto de coimas aplicadas no exercício da sua competência sancionatória, 

revertendo o remanescente na percentagem de 40% para o Fundo de Garantia Automóvel e 

Marítimo e 50% para o Estado, nos termos da lei. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação. 

 

Aprovado em Conselho de Ministros de __ de _________ de 201_. 

 

Promulgado em __ de _________ de 201_. 

 

Publique-se 

 

O Presidente da República, _______________________________ 


