
 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 4 /2017 

 

Pacote Legislativo de Regulamentação do Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil Marítima e do Fundo de Garantia Automóvel e 

Marítimo. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 70/2015, de 31 de Dezembro, cujo objeto é 

a instituição de normas aplicáveis ao regime de Seguro de Responsabilidade 

Civil Marítimo (SORCM) e que confere ao Fundo de Garantia Automóvel a 

competência para se ocupar das indemnizações no setor do seguro marítimo, 

passando a designar-se de Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, revelou-

se necessário e decisivo, para o alinhamento/convergência da legislação 

aplicável ao SORCM e a operacionalização do FGAM, a regulamentação do 

regime do SORCM, com vista a dotar o ordenamento jurídico cabo-verdiano de 

instrumentos normativos ajustados ao propósito do Decreto-Lei n.º 70/2015. 

A importância da instituição de um seguro obrigatório de responsabilidade 

civil marítimo é hoje inegável, especialmente em Cabo Verde onde a maioria 

dos Navios não possui seguro de responsabilidade civil. O volume de 

operações e o número de sinistros têm aumentado de ano para ano e é 

importante cobrir os riscos operacionais associados à navegação marítima, 

protegendo os terceiros contra eventuais prejuízos durante a navegação 

marítima. 

Pensando em suprir a necessidade de garantias para os terceiros, o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil marítimo tem como objetivo dar proteção 

a terceiros contra eventuais prejuízos causados por danos ou perdas em virtude 

da navegação marítima. 

Não obstante a importância do tema, foi após 1969, com a Convenção 

Internacional de 1969 sobre Responsabilidade Civil por Danos causados por 

Poluição por Óleo, que o seguro obrigatório assumiu a maior importância no 

desenvolvimento de novas normas internacionais sobre a responsabilidade 

marítima na Organização Marítima Internacional. Nas revisões de 1984 e de 

1992 da Convenção sobre Responsabilidade Civil foi um tema aceite como 

sendo obrigatório e quando foi discutido um novo regime de responsabilidade 



 

por danos causados por hidrocarbonetos e substâncias nocivas que culminou 

com a conferência diplomática em 1996, o seguro obrigatório foi um dos 

princípios que pareceu dado como adquirido há já muito tempo. 

Em termos internacionais, apenas relativamente à remoção de destroços – e, 

neste caso, diretamente ligado à questão da necessidade da própria Convenção 

– é que existiu uma forte oposição ao seguro obrigatório. Fora da Organização 

Marítima Internacional, diversas organizações intergovernamentais discutiram 

questões de responsabilidade relativas ao transporte marítimo. A maioria 

respeita a danos ambientais e algumas exigem explicitamente o seguro 

obrigatório. 

O crescente interesse no seguro obrigatório coincide com uma nova abordagem 

ao nível da regulamentação na unificação internacional da legislação relativa à 

responsabilidade. Enquanto as Convenções na primeira metade do século 

passado pretendiam apenas a unificação, o interesse público passou a tornar-se 

cada vez mais dominante. Os interesses de terceiros, o ambiente e os próprios 

Governos passaram a tornar-se o foco do legislador internacional. 

É o que sucede particularmente na Organização Marítima Internacional: o 

seguro obrigatório é um reflexo do envolvimento e dos interesses 

governamentais. 

Quando se legisla e regulamenta a matéria do seguro obrigatório, considerando 

o histórico acima descrito e o papel cada vez mais importante que o seguro 

assume, é essencial não perder de vista o porquê da instituição de um seguro 

obrigatório de responsabilidade civil marítima.  

O racional por detrás desta obrigatoriedade encontra-se na preocupação em 

assegurar que os credores obtêm a compensação devida após incidentes 

marítimos não obstante eventuais situações de insolvência do responsável – não 

tem grande utilidade a proteção de um terceiro ou da parte mais fraca na 

relação contratual se esta proteção não tiver consequências de ordem prática. 

Associada a esta preocupação encontra-se também a preocupação pela 

facilidade de acesso: o credor deverá ser ajudado na ultrapassagem dos 

problemas com que se depara na instauração de uma ação contra uma empresa 

fantasma numa jurisdição remota, especialmente se uma sentença obtida em tal 

jurisdição não for executável – ou facilmente executável – na jurisdição onde o 

proprietário do navio tem património. Ambos os problemas são ultrapassáveis 

permitindo-se uma responsabilização direta do segurador, no âmbito da 

instituição de um seguro obrigatório. Por último, é também geralmente aceite 



 

que o seguro obrigatório ajudará a melhorar a qualidade dos navios que se 

encontram a navegar, instituindo padrões mais elevados a bordo (de modo 

apoderem controlar o seu risco). Se um navio não for navegável, não 

conseguirá, em princípio, a contratação de um seguro e a falta de seguro 

obrigatório impedirá a sua navegação. Estas três ideias-chave justificaram 

facilmente a instituição de um regime de seguro obrigatório. 

Assim, com vista a regulamentar o Seguro Obrigatório de Responsabilidade 

Civil Marítima foi elaborado o pacote legislativo, objeto da presente consulta 

pública, e composto pelos seguintes projetos de diplomas legais:  

 Projeto de Lei de Autorização Legislativa de revisão do Código Marítimo 

em vigor, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 14/2010, de 15 de 

Novembro; 

 Projeto de Decreto-Legislativo de alteração ao Código Marítimo; 

 Projeto de Decreto-Lei que altera os Decretos-Leis n.º 70/2015, de 31 de 

Dezembro e 49/2013, de 4 de Dezembro; 

 Projeto de Decreto-Lei que aprova o Regime do Fundo de Garantia 

Automóvel e Marítimo; 

 Projeto de Decreto-Lei que aprova o Regulamento da Tarifa do Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil Marítima (e o respetivo Relatório 

da sua fundamentação); 

 Projeto de Aviso que regula a Apólice Uniforme do Seguro Obrigatório 

de Responsabilidade Civil Marítima; e 

 Projeto de Aviso que aprova o modelo de Certificado de Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil Marítima. 

 

2. PROCESSO DE CONSULTA 

Em conformidade com a sua política regulatória, o BCV entende submeter os 

descritos projetos a escrutínio público, para que todos os agentes do mercado e 

restantes membros da sociedade civil possam pronunciar-se sobre os mesmos, 

endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas. 

Ficam assim convidados, os agentes do mercado, os investidores, os académicos 

e o público em geral a pronunciarem-se sobre o documento ora apresentado. 



 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 16 de Outubro de 2017 e 

o dia 16 de Novembro de 2017. Assim, as respostas ao presente documento de 

consulta devem ser submetidas ao BCV até ao próximo dia 17 de Novembro de 

2017. 

No âmbito do processo em curso, tendo em especial atenção a novidade e 
complexidade das matérias em questão, mostra-se essencial aferir a 
sensibilidade do público e atender às preocupações do mercado, dos seus 
agentes e participantes, relativamente às diversas matérias que são agora objeto 
de regulamentação.  
 
Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de 
correio eletrónico hcarvalho@bcv.cv. As respostas à consulta pública podem 
igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da sede do BCV, 
Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia.  
 
Por razões de transparência, o BCV propõe publicar os contributos recebidos ao 
abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve 
comunicá-lo expressamente no contributo enviado.  


