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SEGURO OBRIGATÓRIOS 

Incêndio, inundações, roubo, e tempestades são alguns dos riscos a que 

estão expostos. Para protecção

condomínio. 

  

As casas, regra geral, são os bens mais valiosos

ou colocar sete trancas à porta ajuda a evitar muitas vezes o pior, mas não é suficiente para 

protecção. 

Poderão ser muitos e dramáticos o

menos a contratação de um seguro de incêndio para quem habita num apartamento

sempre recomendável alargar o âmbito da proteção com a contratação de um seguro multi

O valor dos bens altera-se ao longo dos anos, devido ao efeito da inflação. Por isso, todas as 

apólices preveem a actualização automática do capi

  

Valor por metro quadrado para reconstrução

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, através 

de Portarias, estabelece anualmente 

habitação por:  Zona I, Zona II e Zona III

A Zona I compreende os concelhos sede de distrito e concelhos da Amadora, Oeiras, Loures, 

Odivelas, Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Valongo, 

Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Almada, Barreiro, Seixal, Moit

Zona II — concelhos de Abrantes, Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, Chaves, Covilhã, Elvas, 

Entroncamento, Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, Guimarães, Ílhavo, Lagos, Loulé, Olhão, 

Palmela, Peniche, Peso da Régua, Portimão, Santiago do 

Silves, Sines, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de Santo António e Vizela. 

Zona III — restantes concelhos do continente. 
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SEGURO OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS
 

Incêndio, inundações, roubo, e tempestades são alguns dos riscos a que os prédios e habitações 

cção, devem ser contratados seguros multirriscos

Introdução 

os bens mais valiosos. Ter em casa um extintor, verificar as canalizações 

ou colocar sete trancas à porta ajuda a evitar muitas vezes o pior, mas não é suficiente para 

Poderão ser muitos e dramáticos os cenários que infelizmente se tornam reais, daí a 

a contratação de um seguro de incêndio para quem habita num apartamento

sempre recomendável alargar o âmbito da proteção com a contratação de um seguro multi

se ao longo dos anos, devido ao efeito da inflação. Por isso, todas as 

apólices preveem a actualização automática do capital seguro.  

Valor por metro quadrado para reconstrução 

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, através 

anualmente novos valores, por metro quadrado de área útil, do preço da 

Zona I, Zona II e Zona III. 

A Zona I compreende os concelhos sede de distrito e concelhos da Amadora, Oeiras, Loures, 

Odivelas, Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Valongo, 

Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Almada, Barreiro, Seixal, Moita e Montijo. 

concelhos de Abrantes, Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, Chaves, Covilhã, Elvas, 

Entroncamento, Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, Guimarães, Ílhavo, Lagos, Loulé, Olhão, 

Palmela, Peniche, Peso da Régua, Portimão, Santiago do Cacém, São João da Madeira, Sesimbra, 

Silves, Sines, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de Santo António e Vizela. 

restantes concelhos do continente.  
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E FACULTATIVOS 

os prédios e habitações 

multirriscos-habitação ou 

Ter em casa um extintor, verificar as canalizações 

ou colocar sete trancas à porta ajuda a evitar muitas vezes o pior, mas não é suficiente para total 

se tornam reais, daí a lei obrigar pelo 

a contratação de um seguro de incêndio para quem habita num apartamento. No entanto é 

sempre recomendável alargar o âmbito da proteção com a contratação de um seguro multi-riscos. 

se ao longo dos anos, devido ao efeito da inflação. Por isso, todas as 

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, através 

novos valores, por metro quadrado de área útil, do preço da 

A Zona I compreende os concelhos sede de distrito e concelhos da Amadora, Oeiras, Loures, 

Odivelas, Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Valongo, 

a e Montijo.  

concelhos de Abrantes, Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, Chaves, Covilhã, Elvas, 

Entroncamento, Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, Guimarães, Ílhavo, Lagos, Loulé, Olhão, 

Cacém, São João da Madeira, Sesimbra, 

Silves, Sines, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de Santo António e Vizela.  
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Os valores, por metro quadrado de área útil, do preço da habitação 

entre outros, para efeito de determinação do capital a garantir no âmbito de vários contratos de 

seguros, designadamente no de multirriscos

deverá corresponder sempre ao custo da respetiva

terrenos em que o mesmo está implantado, porque imperecíveis, cabendo ao tomador 

correspondente avaliação inicial. 

Considerando as dúvidas frequentes sobre esta matéria, chamamos a atenção para os seguintes 

pontos:  

- Estes valores não têm carácter obrigatório. São usados pelas seguradoras para o cálculo do capital 

a segurar porque, regra geral, correspondem aos praticados pelos construtores para prédios e 

vivendas de qualidade média.  

- Para frações de edifícios em propriedade horizontal, o capital seguro tem que incluir o valor 

proporcional das áreas comuns.  

- Os credores hipotecários exigem um seguro com um capital igual ao do crédito, que pode ser um 

pouco superior ao valor de reconstrução. Neste caso aceita

tecnicamente errado, resolve a necessidade do cliente com um custo pouco superior. 

 

O capital seguro, deve cobrir o valor da reconstrução do imóvel e não somente o valor do crédito 

hipotecário.  

Ou seja, se a sua habitação tem um valor de 150.000,00 euros e o seu crédito hipotecário for de 

50.000,00 euros, em caso de sinistro, a seguradora apenas paga pelos 50.000,00. 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº. 268/94 de 25 de Outubro

1- É obrigatória a atualização anual do seguro contra o risco de 

2- Compete à assembleia de condóminos deliberar o montante de cada atualização. 

3- Se a assembleia não aprovar o montante da atualização, deve o administrador atualizar o seguro 

de acordo com o índice publicado trimestralmente pelo Instituto de
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Os valores, por metro quadrado de área útil, do preço da habitação para cada zona 

entre outros, para efeito de determinação do capital a garantir no âmbito de vários contratos de 

seguros, designadamente no de multirriscos-habitação, contanto que o capital seguro do imóvel 

deverá corresponder sempre ao custo da respetiva reconstrução, com exceção do valor dos 

terrenos em que o mesmo está implantado, porque imperecíveis, cabendo ao tomador 

correspondente avaliação inicial.  

Considerando as dúvidas frequentes sobre esta matéria, chamamos a atenção para os seguintes 

Estes valores não têm carácter obrigatório. São usados pelas seguradoras para o cálculo do capital 

a segurar porque, regra geral, correspondem aos praticados pelos construtores para prédios e 

em propriedade horizontal, o capital seguro tem que incluir o valor 

 

Os credores hipotecários exigem um seguro com um capital igual ao do crédito, que pode ser um 

pouco superior ao valor de reconstrução. Neste caso aceita-se o sobresseguro. Embora 

tecnicamente errado, resolve a necessidade do cliente com um custo pouco superior. 

O capital seguro, deve cobrir o valor da reconstrução do imóvel e não somente o valor do crédito 

Ou seja, se a sua habitação tem um valor de 150.000,00 euros e o seu crédito hipotecário for de 

50.000,00 euros, em caso de sinistro, a seguradora apenas paga pelos 50.000,00. 

Legislação: 

Lei nº. 268/94 de 25 de Outubro: 

Artigo 5.º 

É obrigatória a atualização anual do seguro contra o risco de incêndio.  

Compete à assembleia de condóminos deliberar o montante de cada atualização. 

Se a assembleia não aprovar o montante da atualização, deve o administrador atualizar o seguro 

de acordo com o índice publicado trimestralmente pelo Instituto de Seguros de Portugal. 
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a cada zona são revelantes, 

entre outros, para efeito de determinação do capital a garantir no âmbito de vários contratos de 

habitação, contanto que o capital seguro do imóvel 

reconstrução, com exceção do valor dos 

terrenos em que o mesmo está implantado, porque imperecíveis, cabendo ao tomador – a 

Considerando as dúvidas frequentes sobre esta matéria, chamamos a atenção para os seguintes 

Estes valores não têm carácter obrigatório. São usados pelas seguradoras para o cálculo do capital 

a segurar porque, regra geral, correspondem aos praticados pelos construtores para prédios e 

em propriedade horizontal, o capital seguro tem que incluir o valor 

Os credores hipotecários exigem um seguro com um capital igual ao do crédito, que pode ser um 

se o sobresseguro. Embora 

tecnicamente errado, resolve a necessidade do cliente com um custo pouco superior.  

O capital seguro, deve cobrir o valor da reconstrução do imóvel e não somente o valor do crédito 

Ou seja, se a sua habitação tem um valor de 150.000,00 euros e o seu crédito hipotecário for de 

50.000,00 euros, em caso de sinistro, a seguradora apenas paga pelos 50.000,00.  

Compete à assembleia de condóminos deliberar o montante de cada atualização.  

Se a assembleia não aprovar o montante da atualização, deve o administrador atualizar o seguro 

Seguros de Portugal.  


