
Decreto-Legislativo n.º ….   

(Altera o Código Marítimo aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 14/2010, de 15 de 

Novembro 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO MARÍTIMO 

 

O Código Marítimo contém normas gerais sobre o contrato de seguro marítimo e institui a 

obrigatoriedade de contratação de seguro de responsabilidade civil marítimo para cobertura de 

danos causados a terceiros e danos de poluição das costas e águas navegáveis., Com vista ao 

aperfeiçoamento e articulação dos diversos diplomas em vigor sobre contrato de seguro, 

constatou-se a necessidade de clarificar conceitos estruturantes, como é o caso do contrato de 

seguro e introduzir algumas melhorias no que toca à identificação das pessoas sobre as quais 

incide a obrigação de segurar. 

 

Nesta medida, optou-se por transferir a obrigação de segurar para os armadores, 

independentemente de serem ou não simultaneamente proprietários, obrigando 

consequentemente a uma alteração do artigo 39.º. Por outro lado, verificou-se que a matéria que 

se encontrava regulada nos art.ºs 4.º e 8.º do Decreto-Lei 70/2015, de 31 de Dezembro é matéria 

de direito substantivo, delimitadora da responsabilidade civil, em termos gerais,  pelo que 

deverá constar do Código Marítimo, aditando-se, para o efeito, os  artigos 414.º A a E,  e não no 

Diploma em que se encontrava inserida e cujo âmbito está delimitado e circunscrito logo pelo 

artigo 1º a aspetos do regime de seguro. 

 

Uma última alteração diz respeito ao destino das coimas, tendo-se destinado uma parte 

significativa das mesmas para o financiamento do Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 

atendo aos valores de indemnização normalmente elevados no ramo marítimo. 

 

Assim, ao abrigo da autorização legislativa conferida pela Lei n.º _____________, de _ de 

__________; e 

 

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do número 2, do artigo 204º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente diploma altera o Código Marítimo aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 14/2010 de 

15 de Novembro. 

 



 

 

 

Artigo 2.º 

Alterações  

São alterados os artigos 39.º, 286.º, 685.º e 815.º do Código Marítimo , que passam a ter a 

seguinte redação: 

“Artigo 39.º 

Seguro de responsabilidade civil 

1. Sem prejuízo do disposto no presente Código, os armadores, independentemente de serem ou 

não simultaneamente proprietários, de navios nacionais são obrigados a possuir seguro de 

responsabilidade civil que cubra eventuais danos causados a terceiros em consequência de 

navegação dos seus navios. 

2. […] 

3. […] 

 

Artigo 286.º 

Definição de armador 

1. […]. 

2. Quando o navio seja objeto de afretamento a casco nu ou outro negócio jurídico que implique 

transferência possessória do navio, o armador é o afretador a casco nu ou pessoa cessionária de 

sua posse. 

 

Artigo 685.º 

Conceito e objeto 

1. O seguro marítimo é o contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de um 

prémio, a indemnizar o segurado, o tomador de seguro ou o lesado por danos sofridos em 

resultado da verificação de determinado sinistro decorrente da navegação marítima. 

2. Pode constituir objeto de seguro marítimo, todo e qualquer interesse legítimo, incluindo o 

lucro esperado, decorrente da navegação marítima. 

 

Artigo 815.º 

Destino das coimas 

O produto da coima reverterá em 20% a favor de um fundo para o sector da administração 

marítima e destina-se a financiar as atividades de controlo e fiscalização exercidas pela entidade 

reguladora e em 80% para o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo.” 

 



Artigo 3.º 

Aditamento 

 

É aditado um Título IV ao Livro V do Decreto-Legislativo n.º 14/2010 de 15 de Novembro, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

 

Título IV 

Das Responsabilidades Relativas ao Navio 

 

Art.º 414ºA 

Responsabilidade do proprietário armador 

1 – O armador que seja proprietário do navio responde, independentemente de culpa, pelos 

danos derivados de atos ou omissões: 

a) Do capitão e da tripulação; 

b) Dos pilotos ou práticos tomados a bordo, ainda que o recurso ao piloto ou prático seja 

imposto por lei, regulamento ou uso; 

c) De qualquer outra pessoa ao serviço do navio. 

2 – São aplicáveis à responsabilidade prevista no número anterior as disposições da lei civil que 

regulam a responsabilidade do comitente pelos atos do comissário. 

 

Art.º 414ºB 

Responsabilidade do armador não proprietário 

1 – O armador que não seja proprietário do navio responde, perante terceiros, nos mesmos 

termos do proprietário armador. 

2 – O disposto no número anterior não prejudica o direito de se estabelecer limites à 

responsabilidade nos termos do livro IX e demais casos previstos no presente Código. 

 

Art.º 414ºC 

Responsabilidade do simples proprietário 

O simples proprietário do navio responde solidariamente, perante terceiros, nos mesmos termos 

do proprietário armador, com sub-rogação total ou parcial nos direitos daqueles contra o 

armador.  

 

Art.º 414ºD 

Responsabilidade pelos atos do gestor 

O armador responde pelos atos do gestor relativos ao armamento do navio. 



 

Art.º 414ºE 

Representação legal do armador e do proprietário 

1. Fora do local da sede do proprietário ou do armador, estes são representados, judicial e 

extrajudicialmente, pelo capitão do navio em tudo o que se relacionar com a expedição.  

2. A representação prevista no número anterior não é afetada pela presença do proprietário, do 

armador ou de outros seus representantes. 

Art.º 4.ºRevogação 

É revogado o art.º 289º do Decreto-Legislativo n.º 14/2010 de 15 de Novembro 

 

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, _______________________________ 

 


