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Aviso nº 2/2015 de 20 de Março 

FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL  

 

As atribuições do Fundo de Garantia Automóvel (FGA) previstas no Decreto-lei 

17/2003, de 18 de Maio, que regula o regime jurídico do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel, impõem, essencialmente pela sua projecção na 

sociedade civil e com vista à prestação de um serviço público de qualidade, que se 

estabeleçam princípios e regras disciplinadores do seu regular funcionamento. 

É esse o espírito que lidera as normas que integram o presente Aviso, que visam regular 

o acompanhamento e a realização das tarefas administrativas e financeiras 

desenvolvidas no âmbito das funções atribuídas ao FGA, tendo em conta que, no 

domínio da regularização dos sinistros, a excelência do produto assenta na celeridade 

processual, associada ao equilíbrio das decisões. 

Assim, os principais objectivos do presente Aviso são: 

 Organizar o funcionamento da gestão do FGA, mediante a descrição das 

principais tarefas a desenvolver de acordo com as suas atribuições;  

 Possibilitar uma mais fácil e rápida actualização e aperfeiçoamento dos 

procedimentos instituídos; 

 Capacitar o FGA a um nível e grau de segurança satisfatórios na realização das 

suas competências. 

 Sensibilizar a comunidade de que o FGA existe enquanto fonte de ressarcimento 

das vítimas, mas que actua marcadamente na esfera dos responsáveis. 

 

De realçar, ainda, a existência de uma componente pedagógica no sentido de disciplinar 

os que não cumprem a obrigação de segurar a responsabilidade civil decorrente da 

circulação dos seus veículos a motor, que essa violação implica, necessariamente, o 

sacrifício de patrimónios e rendimentos. 

Sendo o FGA uma fonte de indemnização, compreende-se que o legislador tenha 

previsto a sua sub-rogação nos direitos dos lesados contra os responsáveis pelo evento 

danoso. Embora com alcance essencialmente preventivo, a sub-rogação encerra 
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objectivos financeiros paralelos, na medida em que o resultado dos reembolsos constitui 

receita do FGA. 

Assim sendo, se justifica que o FGA trace uma política orientada para a cobrança 

efectiva das dívidas, recorrendo aos meios legais para localizar os responsáveis, seus 

patrimónios e rendimentos. 

Assim, o Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde deliberou, ao abrigo  do 

disposto nos artigos 60º  do Decreto-lei 17/2003, de 18 de Maio e 59º da Lei 

nº10/VI/2002, de 15 de Julho, aprovar o seguinte:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Natureza e competências 

1. O Fundo de Garantia Automóvel, adiante designado FGA, é um património 

autónomo que funciona junto do Banco de Cabo Verde (BCV) e sob sua gestão, ao 

qual compete satisfazer as indemnizações decorrentes de acidentes ocorridos em 

território nacional e originados por veículos sujeitos ao seguro obrigatório. 

2. O Fundo de Garantia Automóvel garante o pagamento das indemnizações, até ao 

montante obrigatoriamente seguro, por:  

a) Morte ou lesões corporais, quando o responsável seja desconhecido, ou não 

beneficie de seguro válido ou tenha sido declarada a falência da seguradora;  

b) Danos decorrentes de lesões materiais, quando o responsável, sendo conhecido, 

não beneficie de seguro válido, ou tenha sido declarada a falência da seguradora.  

3. Para efeitos do número 2 do presente artigo, entende-se que o capital 

obrigatoriamente seguro tem por limite o valor de 400 000$00. 

4. O Conselho de Administração do BCV poderá, ocorrendo lesões corporais, deliberar 

a concessão de indemnização de valor superior ao referido no número anterior. 
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Artigo 2º 

Exclusões 

1. Não são indemnizados pelo FGA: 

a) Os danos corporais sofridos pelo condutor do veículo culpado, pelo proprietário, 

pelos legítimos detentores e condutores do veículo culpado e pelas pessoas 

sujeitas à obrigação de segurar; 

b) Os danos corporais sofridos pelos representantes legais das pessoas colectivas 

ou sociedades responsáveis pelo acidente, quando no exercício das suas funções;  

c) Os danos no próprio veículo culpado;  

d) Os danos causados nos bens transportados no veículo culpado, quer se 

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

tratando-se de transporte colectivo de mercadorias.  

e) Os danos corporais causados a terceiros em consequência de operações de carga 

e descarga;  

f) Os danos devidos, directa e indirectamente, a explosão, libertação de calor, ou 

radiação, provenientes da desintegração ou fusão de átomos, aceleração artificial 

de partículas ou radioactividade;  

g) Os danos corporais causados aos passageiros quando transportados em 

contravenção ao Código de Estradas;  

h) Quaisquer danos decorrentes da realização de provas desportivas e respectivos 

treinos oficiais, salvo existindo seguro especial para esse risco.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, não são igualmente indemnizáveis os 

danos materiais causados às seguintes pessoas:  

a) Cônjuge, ascendentes, descendentes ou adoptados do condutor do veículo, do 

segurado, do proprietário, dos legítimos detentores e condutores do veículo e das 

pessoas sujeitos à obrigação de segurar;  

b) Outros parentes ou afins, até ao 3º grau da linha colateral (tios e sobrinhos), das 

pessoas referidas na alínea anterior, quando com eles coabitam ou vivam a seu 

cargo.  
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CAPÍTULO II 

 DOS SINISTROS 

 

Secção I – Da Instrução 

 

Artigo 3º 

Finalidades e âmbito da instrução 

A instrução compreende o conjunto de diligências que têm por finalidade confirmar os 

pressupostos dos quais a lei faz depender a obrigação de satisfazer as indemnizações 

referidas no artigo 1º. 

Artigo 4º 

Início da instrução 

1. O início da instrução dá-se com a recepção do processo de sinistro completo. 

2. Para efeitos do número anterior, considera-se processo completo o processo que 

reúna os documentos disponibilizados pelo lesado e pelo culpado constantes dos 

números 3 e 4, respectivamente, do presente artigo. 

3. Será da responsabilidade do lesado a disponibilização da seguinte documentação: 

a) Formulário de pedido de indemnização devidamente preenchido; 

b) Cópia do Bilhete de Identificação (BI), Número de Identificação Fiscal (NIF) e 

Número de Identificação Bancária (NIB) do proprietário do(s) veículo(s) 

lesado(s); 

c) Cópia do B.I, do NIF e do NIB do lesado, caso não seja o proprietário; 

d) Informação actualizada dos contactos do(s) lesado(s); 

e) Declaração de acidente de automóvel/participação preliminar do sinistro; 

f) Carta da seguradora declinando a responsabilidade em ressarcir os danos 

causados pelo veículo culpado e informação de seguro do veículo na data de 

acidente;  

g) Recibo do seguro obrigatório válido na data do acidente; 

h) Fotografia do(s) veículo(s) lesado(s) no acidente; 
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i) Pró-formas dos orçamentos de 2 (duas) casas comerciais diferentes e/ou recibos 

de pagamento de peças danificadas no acidente; 

j) Pró-formas dos orçamentos de 2 (duas) oficinas diferentes; 

k) Título de propriedade em nome do proprietário do veículo; 

l) Relatório de peritagem do(s) veículo(s) lesado(s) no acidente, aceite pelo 

culpado mediante a aposição da respectiva assinatura; 

m) Relatório de reconstituição e definição de culpabilidade no acidente, quando 

necessário. 

4. Será da responsabilidade do culpado a disponibilização da seguinte documentação: 

a) Cópia de B.I. e NIF do proprietário do veículo culpado (s); 

b) Cópia de B.I. e NIF do condutor do veículo culpado (s), caso não seja o 

respectivo proprietário; 

c) Comprovativo do seguro anterior e posterior ao acidente;  

d) Cópia do título de propriedade em nome do proprietário do veículo culpado no 

acidente; 

e) Informação actualizada da morada e de contactos do culpado; 

f) Termo de aceitação de culpabilidade no acidente; 

g) Prestação de caução ou garantia bancária no valor estimado dos prejuízos 

resultantes do sinistro. 

5. Aquele que apresentar um processo sem observância do estatuído nos números 

anteriores será notificado para, num período máximo de 10 dias úteis, juntar os 

documentos em falta, sob pena do processo ser declarado encerrado e os documentos 

devolvidos ao (s) apresentante(s). 

 

Artigo 5º 

Reclamação de sinistro 

1. Os processos considerados completos nos termos do artigo 4º nº. 2 dão lugar à 

abertura de processos de reclamações de sinistro e numerados sequencialmente. 

2. Não serão consideradas reclamações de sinistro quaisquer casos apresentados por via 

telefónica. 
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Artigo 6º 

Comunicações apresentadas por seguradoras e pelas autoridades policiais  

1. As reclamações de sinistro podem ser apresentadas numa das seguintes formas: 

a) Pessoalmente, por via postal ou via electrónica pelos lesados ou seus 

representantes; 

b) Por intermédio das seguradoras e das autoridades policiais, a quem incumbe o 

dever de comunicar a ocorrência de acidentes que envolvam viaturas sem seguro 

obrigatório, no prazo de 5 dias úteis após essa constatação. 

2. No caso de inexistir participação policial, as comunicações efectuadas pelas 

seguradoras deverão ser encaminhadas juntamente com o termo de aceitação de 

culpabilidade devidamente preenchido e assinado pelo interveniente sem seguro e 

considerado culpado no acidente. 

 

Artigo 7º 

Tramitação da instrução 

A tramitação da instrução será objecto de regulamentação interna.  

 

CAPÍTULO III 

DA INDEMNIZAÇÃO 

 

Secção I 

Indemnização material 

 

Artigo 8º 

Indemnização em caso de reparação do veículo 

1. O pagamento da indemnização material é precedido da avaliação dos danos dos 

veículos lesados e/ou outros danos materiais, de forma a confirmar ou contestar os 

montantes das facturas pró-formas. 
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2. O FGA satisfaz a indemnização correspondente ao custo da reparação do veículo, 

mediante a apresentação de factura pró-forma ou documento equivalente até ao valor 

de seguro obrigatório estipulado por lei. 

3. Havendo mais de um lesado, o montante correspondente ao capital seguro deverá ser 

distribuído de forma proporcional aos danos sofridos pelos lesados, até ao valor 

obrigatoriamente seguro por acidente. 

                                                    

                                                    Artigo 9º 

Oficinas 

1. As oficinas reparadoras são sempre escolhidas pelos lesados, de entre as mais 

cotadas no país. 

2. Das oficinas reparadoras da preferência dos lesados, o FGA seleccionará a que 

oferecer melhor orçamento, de acordo com critério custo/qualidade. 

 

Artigo 10º 

Apreensão do veículo 

O veículo culpado no acidente deverá manter-se apreendido até que o FGA declare que 

se encontra ressarcido das quantias e despesas efectuadas a título de indemnização ao 

lesado ou que os mesmos prestaram caução dos inerentes valores, não podendo a 

referida apreensão exceder o prazo de um ano. 

 

Secção II 

Indemnização corporal 

 

Artigo 11º 

Dever de indemnizar 

1. Para efeitos de cálculo do valor a indemnizar, o FGA solicitará à instituição de 

saúde onde o sinistrado fez o tratamento o relatório médico, que deverá conter a 
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descrição da evolução do quadro clínico do sinistrado, do tipo de lesão, para 

além de indicar o período de convalescença concedido ao sinistrado. 

2. No caso referido no número precedente, os relatórios médicos apresentados para 

quantificação da lesão corporal deverão ser validados pela Junta de Saúde 

Nacional. 

3. Confirmada a obrigação indemnizatória do FGA, será prestada ao sinistrado toda 

a assistência médica indispensável ao impedimento do agravamento do seu 

estado de saúde. 

Artigo 12º 

Lesões corporais 

1. O FGA colocará ao dispor dos sinistrados os meios clínicos que se mostrem 

comprovadamente necessários para o seu tratamento ou reabilitação, dentro ou 

fora do país, nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 13º. 

2. O FGA suporta, ainda, os custos inerentes ao tratamento médico e à assistência 

medicamentosa, a favor do sinistrado, prestado, preferencialmente, por 

instituições de saúde estatal.  

3. O recurso aos serviços de saúde privados far-se-á de acordo com protocolos 

celebrados para o efeito com clínicas privadas. 

 

Artigo 13º 

Assistência médica 

1. As propostas de evacuações de sinistrados para o exterior para tratamento 

médico especializado indisponível em Cabo Verde deverão ser validadas pela 

Junta de Saúde Nacional. 

2. Nas evacuações entre ilhas ou para fora do país, todo o apoio logístico é 

prestado pelas seguradoras nacionais, por conta do FGA, mediante a assinatura 

prévia de um protocolo para o efeito.  

3. Sob proposta médica de colocação de próteses de membros, o sinistrado poderá 

beneficiar dos serviços prestados pelo Centro Nacional Ortopédico e de Redução 

Funcional – CENORF, na Praia.  
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4. No fim do tratamento médico do sinistrado, o dano corporal é avaliado pela 

Junta de Saúde Nacional, que indicará a percentagem da invalidade, para efeitos 

de fixação da pensão vitalícia. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO CONTENCIOSO 

Artigo 14º 

Cobrança judicial 

1. Liquidada a indemnização, recai sobre o culpado a obrigação de reembolsar o FGA 

pela totalidade das despesas tidas em virtude do acidente. 

2. A falta de pagamento consecutivo de duas prestações imputável ao culpado implicará 

o vencimento das restantes e a imediata remessa do processo para execução judicial. 

3. Constatado o incumprimento de alguma prestação da dívida, o FGA procederá à 

interpelação para o respectivo cumprimento através de uma intimação formal ao 

devedor moroso, para que cumpra a obrigação dentro de prazo determinado, com a 

expressa advertência de se considerar a obrigação como definitivamente incumprida. 

4. Decorrido o prazo fixado na interpelação para cumprimento, o FGA procederá às 

diligências necessárias para a instauração do competente processo de execução 

judicial. 

 

Artigo 15º 

Acções judiciais contra o FGA 

Sem prejuízo da tentativa prévia de resolução extrajudicial de conflitos, em quaisquer 

acções judiciais intentadas contra o FGA, este será representado por mandatário 

constituído para o efeito. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 16º 

Revisão 

O Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde procederá à revisão do presente 

Aviso, sempre que julgar necessário. 

 

 

Artigo 17º 

Entrada em vigor 

 

O presente Aviso entra em vigor no dia a seguir à sua publicação, sendo aplicável a 

todos os processos em curso. 


