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ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS 
 
 

AQUISIÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

PARTE I 

Cláusulas jurídicas e técnicas gerais 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente Caderno de Encargos, composto de cláusulas jurídicas e técnicas gerais e de 

cláusulas técnicas especiais, aplica-se ao procedimento e ao subsequente contrato a 

celebrar entre a Ordem dos Fisioterapeutas. (de ora em diante “Entidade Adjudicante”), 

e o Adjudicatário para a aquisição de um seguro do ramo responsabilidade civil, para 

70000 fisioterapeutas, nos termos e condições definidos na Parte II deste Caderno de 

Encargos. 

 

Cláusula 2.ª 

Âmbito  

As garantias da apólice de seguro a contratar compreendem: 

a) Responsabilidade civil profissional; 

b) Responsabilidade civil de exploração. 

 

Cláusula 3.ª 

Preço base 

1. O preço base anual a considerar para a aquisição do seguro de responsabilidade 

civil, objeto do presente procedimento é de 140.000,00€ (cento e quarenta mil 
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euros), IVA excluído. 

2. O preço base do procedimento é de 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), IVA 

excluído, preço máximo que a Entidade Adjudicante se dispõe a pagar pela 

execução das prestações que constituem o contrato a celebrar, de harmonia com o 

disposto na cláusula 13.º do presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 4.ª 

Legislação aplicável 

1. Na celebração do contrato a que se referem as cláusulas anteriores observar-se-á o 

seguinte:  

a) O disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (de ora em diante “CCP”) e na 

demais legislação aplicável;  

b) Os documentos constitutivos do presente Caderno de Encargos.  

2. Consideram-se documentos constitutivos do Caderno de Encargos, os documentos 

seguintes:  

a) Cláusulas jurídicas e técnicas gerais;  

b) Cláusulas técnicas especiais.  

 

Cláusula 5.ª 

Documentos contratuais 

Consideram-se documentos contratuais, os seguintes:  

a) O contrato;  

b) O caderno de encargos e seus anexos;  

c) A proposta do Adjudicatário.  

 

Cláusula 6.ª 

Dúvidas e omissões 

1. As dúvidas surgidas na interpretação dos documentos contratuais devem ser 

submetidas à apreciação da Entidade Adjudicante, antes da celebração do contrato 

ou, se não for possível por motivo justificado e sem dolo ou negligência dos 

concorrentes ou do Adjudicatário, logo que as mesmas ocorram.  

2. A falta de cumprimento do disposto no número anterior torna, os concorrentes ou 
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o Adjudicatário, responsáveis por todas as consequências de errada interpretação 

que hajam feito.  

3. As dúvidas e eventuais divergências entre os vários documentos integrantes no 

concurso são resolvidas pelos critérios legais de interpretação ou, quando tal não for 

possível, de acordo com as seguintes regras:  

a) O estabelecido no Contrato prevalece sobre o que consta de todos os demais 

documentos;  

b) O estabelecido no Caderno de Encargos prevalece sobre os restantes 

documentos, exceto o contrato; 

c) Em caso de contradição das disposições integrantes dos diversos 

documentos, prevalecem as disposições integrantes do contrato.  

4. Os casos não previstos nos documentos contratuais são resolvidos mediante recurso 

à Lei Geral e preferencialmente ao CCP e ao princípio da “Prevalência” ínsito no 

respetivo artigo 51.º.  

 

Cláusula 7.ª 

Partes contratantes 

1. As Partes contratantes são:  

a) A Direção da Entidade Adjudicante;  

b) O Adjudicatário, pessoa singular ou coletiva, legalmente constituída.  

2. O Adjudicatário pode fazer-se representar por pessoa com poderes bastantes para 

a celebração do contrato.  

 

Cláusula 8.ª 

Alterações relativas ao Adjudicatário 

O Adjudicatário deve informar a Entidade Adjudicante das alterações verificadas 

durante a execução do contrato e referentes:  

a) Aos poderes de representação no contrato a celebrar;  

b) Ao nome ou denominação social;  

c) Ao endereço ou sede social;  

d) A quaisquer outros factos que alterem legalmente a sua situação.  
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Cláusula 9.ª 

Notificações, informações e comunicações 

1. As notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das Partes 

devem ser efetuadas com suficiente clareza, para que a contraparte fique ciente da 

respetiva natureza e conteúdo.  

2. Na vigência do contrato as notificações são sempre feitas através de fax ou de 

correio registado com aviso de receção.  

 

Cláusula 10.ª 

Contagem de prazos 

1. Os prazos previstos no presente Caderno de Encargos contam-se nos termos do 

disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não lhes sendo aplicável, em caso algum, o 

disposto no artigo 88.º do mesmo Código.  

2. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 470.º do CCP, os prazos fixados para a 

apresentação das propostas são contínuos, não se suspendendo nos sábados, 

domingos e feriados.  

 

Capítulo II 

Execução do contrato 

 

Cláusula 11.ª 

Conformidade e garantia técnica 

O Adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos 

elementos entregues à Entidade Adjudicante em execução do contrato, às exigências 

legais, obrigações do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de 

aquisição de serviços, nos termos do CCP e demais legislação aplicável. 

 

Cláusula 12.ª 

Monitorização da execução do contrato 

1. Para acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade mensal, reuniões de coordenação com o gestor do 

contrato. 
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2. O Adjudicatário fica obrigado a apresentar à Entidade Adjudicante, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto 

do serviço a contratar e em que se ateste do cumprimento de todas as obrigações 

emergentes do contrato. 

 

Cláusula 13.ª 

Vigência 

O contrato tem a duração de 1 (um) ano, a contar da data da sua assinatura, 

prorrogável por igual período, até ao limite máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 14.ª 

Condições de pagamento 

1. As condições de pagãmente do preço contratual são fixadas de harmonia com o 

estipulado no regime jurídico do contrato de seguro. 

2. Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante, quanto ao valor 

indicado no aviso-recibo/fatura, tal facto é comunicado ao Adjudicatário, por 

escrito, indicando os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatário obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

3. Desde que devidamente emitidas, observando o disposto no número anterior se 

for caso disso, os avisos-recibo/faturas são pagas através de transferência 

bancária, nas condições que vierem a ser contratadas. 

 

Capítulo III 

Obrigações das Partes 

 

Cláusula 15.ª 

Obrigações da Entidade Adjudicante 

São obrigações da Entidade Adjudicante: 

a) Efetuar, nos termos do contrato a celebrar, o pagamento ao Adjudicatário; 

b) Dar resposta às solicitações do Adjudicatário. 
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Cláusula 16.ª 

Obrigações do Adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o 

Adjudicatário a obrigação da exata e pontual execução dos serviços adjudicados, de 

acordo com o previsto no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada. 

2. O Adjudicatário fica, nomeadamente, obrigado a: 

a) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que se revelem 

necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao 

estabelecimento de um sistema de organização indispensável à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo; 

b) Comunicar, de forma célere, à Entidade Adjudicante, situações anómalas que 

detete no âmbito da prestação dos serviços, sendo responsabilizado pelas 

consequências da sua não comunicação imediata; 

c) Emitir a apólice de seguro e a ata, ou atas, adicionais, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da data em que produzem efeitos. 

 

Cláusula 17.ª 

Responsabilidade do Adjudicatário 

1. O Adjudicatário é responsável, a título de responsabilidade criminal, civil (objetiva 

ou subjetiva), ou outra, por todos os prejuízos e danos, patrimoniais e não 

patrimoniais, causados à Entidade Adjudicante ou a terceiros que, por qualquer 

motivo, resultem da sua atividade, da atuação dos seus trabalhadores, ou da 

deficiente execução dos serviços objeto do contrato.  

2. A Entidade Adjudicante declina qualquer responsabilidade por eventuais 

penalizações impostas pelas autoridades de fiscalização por incumprimentos, que 

sejam imputáveis ao Adjudicatário.  

 

Cláusula 18.ª 

Encargos do Adjudicatário 

Todas as despesas e encargos decorrentes da prossecução do objeto do contrato a 

celebrar são da responsabilidade do Adjudicatário. 
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Capítulo IV 

Penalidades contratuais 

 

Cláusula 19.ª 

Penalidades 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do Contrato, a Entidade pode exigir 

ao Adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em 

função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: - pelo 

incumprimento do prazo previsto na alínea c) do n.º 2 da cláusula 16.ª, 0,5% por 

cada dia útil de atraso, até ao limite de 20% do valor contratual. 

2. Em caso de resolução do Contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade 

Adjudicante pode aplicar uma pena pecuniária de até 5% do preço contratual. 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo Adjudicatário ao abrigo do n.º 1 da presente cláusula, 

relativamente aos bens objeto do Contrato cujo atraso na entrega tenha 

determinado a respetiva resolução. 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa do Adjudicatário e as consequências do incumprimento. 

5. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

Contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Entidade 

Adjudicante exija indemnização pelo dano excedente. 

7. Não obstante a aplicação de penalidades ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante 

pode, em caso de manifesta necessidade, adquirir a outros fornecedores os 

bens/serviços em falta, ficando a diferença de preços, se a houver, a cargo do 

Adjudicatário faltoso. 
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Capítulo V 

Cessação do contrato 

 

Cláusula 20.ª 

Cessação da vigência do contrato 

 

A vigência do contrato cessa: 

a) Por impossibilidade objetiva permanente de cumprimento das obrigações 

contratuais, não imputável a qualquer das Partes;  

b) Por caducidade ou rescisão;  

c) Nos demais casos, quer legal ou contratualmente previstos, quer impostos pelos 

competentes organismos oficiais.  

 

Cláusula 21.ª 

Rescisão por iniciativa da Entidade Adjudicante 

1. A Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato no caso de o Adjudicatário violar 

de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem e que 

afetem de forma substancial o normal funcionamento dos serviços. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem condições rescisórias, 

nomeadamente as seguintes: 

a) O estado de falência ou insolvência; 

b) A cessação da atividade; 

c) A falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obrigações 

contratuais. 

3. A decisão de rescisão carece da fundamentação, nos termos da lei geral, devendo 

decorrer de notificações e providência prévias, adotadas para se obter do 

Adjudicatário o cumprimento do contrato ou a justificação para o seu 

incumprimento. 

4. A rescisão do contrato com base no disposto nos n.ºs 1 e 2 determina a perda total 

do direito à caução prestada e não dá lugar a qualquer indemnização por parte da 

Entidade Adjudicante. 
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Cláusula 22.ª 

Rescisão por iniciativa do Adjudicatário 

Para além dos casos previstos na lei, o Adjudicatário pode exercer o direito à rescisão 

do contrato em caso de incumprimento pela Entidade Adjudicante das suas obrigações 

contratuais, mediante fundamentação adequada. 

 

Cláusula 23º 

Produção de efeitos 

1. A rescisão do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva 

notificação.  

2. Qualquer cessação de efeitos do contrato, não prejudica as ações de 

responsabilidade civil por factos verificados durante o período da sua execução.  

 

Cláusula 24.ª 

Indemnização 

1. Sem prejuízo do exercício do direito de rescisão previsto nas cláusulas 21.ª e 22.ª, a 

violação das obrigações emergentes do contrato, pela Entidade Adjudicante ou pelo 

Adjudicatário, faz incorrer a Parte Faltosa na obrigação de indemnizar a Contraparte 

por todos os prejuízos que esta comprovadamente tenha suportado em 

consequência do incumprimento.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não faltosa deve notificar por 

escrito a Parte Faltosa do montante total dos prejuízos suportados acompanhada 

dos correspondentes elementos justificativos no prazo máximo de 15 dias úteis 

contados da data de verificação do facto que deu origem ao incumprimento.  

 

Cláusula 25.ª 

Resolução do contrato 

Sem prejuízo de outras situações especialmente previstas na documentação 

contratual, as Partes contratantes podem resolver o contrato nos seguintes termos: 

a) A Entidade Adjudicante, de acordo com o disposto nos artigos 333.º, 334.º e 

335.º do CCP, sempre que se verifiquem as circunstâncias nestes previstas;  

b) O Adjudicatário, de acordo com o disposto no artigo 332.º do CCP, sempre que 

se verifiquem as circunstâncias nele previstas.  



10 
 

Capítulo VI 

Disposições Finais 

 

Cláusula 26.ª 

Cessão da posição contratual do Adjudicatário e subcontratação 

1. O Adjudicatário não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato sem a prévia autorização da Entidade 

Adjudicante.  

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve:  

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao Adjudicatário 

no presente procedimento nomeadamente aquela que comprove que este 

reúne todos os requisitos necessários a esta prestação de serviço;  

b) A Entidade Adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionário não se 

encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do CCP, e, bem 

assim, se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual 

cumprimento do contrato.  

3. Na fase de execução do contrato é admitida a subcontratação, desde que autorizada 

pela Entidade Adjudicante e cumpridas as condições legais para o efeito, 

nomeadamente, as previstas no artigo 319.º do CCP.  

4. A cessão da posição contratual e a subcontratação regem-se pelo disposto nos 

artigos 316.º a 321.º do CCP.  

 

Cláusula 27.ª 

Cessão da posição contratual por incumprimento do Adjudicatário 

1. A violação grave e reiterada das obrigações a que o Adjudicatário se encontra 

adstrito que afete, de forma substancial, o normal funcionamento dos serviços da 

Entidade Adjudicante, pode determinar a cessão da posição contratual daquele 

num concorrente do procedimento pré-contratual subjacente, a indicar pela 

Entidade Adjudicante. 

2. A cessão da posição contratual prevista na presente cláusula rege-se pelo disposto 

no artigo 318.º-A do CCP. 
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Cláusula 28.ª 

Cessão de créditos sobre a Entidade Adjudicante 

A cessão pelo Adjudicatário de quaisquer créditos sobre a Entidade Adjudicante, 

designadamente através de contrato de factoring, depende de consentimento prévio 

e expresso desta. 

 

Cláusula 29.ª 

Caução 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, o Adjudicatário presta uma caução, em qualquer das modalidades 

previstas na lei, no valor de 5% do montante total do contrato, com exclusão do IVA.  

2. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputado, o Adjudicatário não 

prestar, em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos 89.º e 90.º do CCP, a 

caução que lhe seja exigida.  

3. A perda da caução não prejudica a possibilidade de uma ação de indemnização, 

tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela Entidade Adjudicante.  

4. Findo o prazo de validade do contrato e cumpridas todas as formalidades, o 

Adjudicatário pode requerer a restituição da caução.  

5. Na restituição da caução, são feitas as deduções que se mostrem necessárias, nos 

termos do presente Caderno de Encargos.  

 

Cláusula 30.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada, nos termos do disposto na cláusula anterior, pode ser executada 

pela Entidade Adjudicante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, 

para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo pelo Adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, 

incluindo o pagamento de penalizações, ou para quaisquer outros efeitos 

especificamente previstos no contrato ou nas disposições legais aplicáveis.  

2. A resolução do contrato pela Entidade Adjudicante não impede a execução da 

caução, contanto que para isso haja motivo.  

3. A execução parcial ou total da caução referida no n.º 1 constitui o Adjudicatário na 

obrigação de proceder à renovação do respetivo valor, no prazo de 15 dias após a 
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notificação da Entidade Adjudicante para esse efeito.  

 

Cláusula 31.ª 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das Partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força 

maior, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato.  

2. Sobrevindo qualquer caso fortuito ou de força maior, nenhuma das Partes incorre 

em qualquer obrigação de indemnizar, compensar ou ressarcir a outra por quaisquer 

prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obrigações 

contratuais.  

3. Para os efeitos dos números anteriores, considera-se caso fortuito ou de força maior 

o facto pelo qual nenhuma das Partes seja responsável, direta ou indiretamente, ou 

que, para a sua verificação, não tenham comprovadamente contribuído, bem como 

qualquer facto natural, situação imprevisível ou inevitável cujos efeitos se produzam 

independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais das Partes, 

nomeadamente:  

a)  epidemias;  

b)  ciclones;  

c)  tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a 

capacidade produtiva das Partes;  

d) greves gerais ou setoriais que impliquem quebra total ou parcial da 

capacidade produtiva das Partes;  

e) Determinações governamentais ou administrativas injuntivas; 

f)  Atos de guerra, subversão ou terrorismo. 

4. A Parte que invocar casos fortuitos ou de força maior que impeçam o cumprimento 

total ou parcial do contrato, ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do 

contrato ou o agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situações à 

outra Parte, indicando o prazo previsível para o restabelecimento da situação.  

5. O Adjudicatário deve, no prazo de 8 dias a contar do conhecimento da ocorrência, 

por correio eletrónico ou por carta registada com aviso de receção, notificar a 

Entidade Adjudicante da duração previsível do acontecimento e dos seus efeitos na 

execução da prestação de serviços, juntando certificado das entidades competentes 

que ateste a realidade e exatidão dos factos alegados e oferecendo prova de, em 
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tempo devido, ter esgotado todos os meios para reduzir ao mínimo o atraso e os 

prejuízos na execução do contrato.  

6. Se o Adjudicatário não puder, por razões que não lhe sejam imputáveis, apresentar 

os certificados referidos no número anterior, dentro do prazo aí previsto, deve 

apresentá-los logo que possível, justificando perante a Entidade Adjudicante a razão 

de tal atraso.  

7. O incumprimento pelo Adjudicatário do disposto nos números anteriores implica a 

responsabilidade pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa não 

podendo por aquele ser invocado o disposto nos n.ºs 1 e 2.  

 

Cláusula 32.ª 

Responsabilidade extracontratual 

1. O Adjudicatário responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos 

causados no âmbito do contrato, pela culpa ou pelo risco.  

2. O Adjudicatário responde, igualmente, pelos atos e prejuízos causados pelos seus 

colaboradores, assim como por terceiros eventualmente subcontratados.  

3. Pelas multas e indemnizações a pagar pelos prejuízos causados respondem, em 

primeiro lugar, as importâncias que o Adjudicatário tenha a receber, em segundo 

lugar, as cauções e, finalmente, os restantes bens do Adjudicatário.  

 

Cláusula 33.ª 

Proteção de dados pessoais 

1. Deve ser assegurado pelo Adjudicatário, enquanto entidade subcontratada pelo 

tratamento de dados pessoais, o cumprimento integral do regime legal aplicável em 

matéria de proteção de dados pessoais, e todas as decisões e orientações da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 

2. Com a outorga do Contrato objeto do presente procedimento, é assinado entre a 

Entidade Adjudicante, na qualidade de entidade responsável pelo tratamento de 

dados pessoais, e o Adjudicatário, na qualidade de entidade subcontratada, um 

contrato de subcontratação de tratamento de dados pessoais, nos termos da lei em 

vigor. 
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Cláusula 34.º 

Confidencialidade 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o Adjudicatário compromete-se a 

manter em regime de sigilo e estrita confidencialidade toda a informação de que 

venha a tomar conhecimento em virtude da execução do contrato, restringindo a 

sua utilização ao prosseguimento do fim a que se destina. 

2.  O Adjudicatário só pode revelar informação confidencial a terceiros mediante o 

consentimento prévio e escrito da Entidade Adjudicante, ou em consequência do 

cumprimento de uma disposição legal ou de uma decisão judicial ou administrativa 

legítima, exceto se aquela informação for já do domínio público.  

3. A obrigação de manter sigilo sobre a informação confidencial permanece após a 

cessação do contrato.  

 

Cláusula 35.ª 

Gestor do Contrato 

A Entidade Adjudicante nomeia um gestor do contrato, com a função de 

acompanhamento permanente da execução do contrato. 

 

Cláusula 36.ª 

Resolução de litígios 

Para a resolução judicial de questões emergentes do contrato é competente o Tribunal 

Administrativo da Comarca de Lisboa. 

 

Parte II 

Cláusulas técnicas especiais 

 

Cláusula 37.ª 

Definições 

O presente procedimento visa a celebração de um contrato de responsabilidade civil, 

titulado por uma apólice de grupo, em que: 

a) O Tomador do Seguro é a Entidade Adjudicante, responsável pelo pagamento 

do prémio de seguro; 

b) O Segurado é o profissional, fisioterapeuta e membro da Ordem, sendo titular 
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de carteira profissional emitida, e enquanto tal credencial se mantenha em vigor 

e o seu titular em efetivo exercício: 

c) O Objeto é a garantia da responsabilidade que, ao abrigo da lei civil, seja 

imputável ao Segurado por erros ou faltas profissionais cometidas na sua 

atividade profissional. 

 

Cláusula 38.ª 

Objeto do seguro 

1. O Adjudicatário, de harmonia com os termos e condições constantes das Condições 

Gerais da Apólice de Seguro, bem das Condições Particulares, garante o pagamento 

das indemnizações que, de acordo com a legislação em vigor, possam ser exigidas 

ao Segurado, em consequência de erro, omissão ou negligência cometidos pelo 

próprio, no exercício da profissão de fisioterapeuta.  

2. O Adjudicatário garante, ainda, através da Apólice de Seguro que titula o contrato 

a celebrar, a responsabilidade civil do Segurado, na sua qualidade de proprietário 

ou locatário do imóvel, terrenos e instalações adstritas ao processo de exploração 

da sua atividade, incluindo a responsabilidade civil legal perante o proprietário dos 

locais que ocupa em regime de arrendamento, assim como a propriedade ou uso 

de espaços. 

 

Cláusula 39.ª 

Garantias  

1. O contrato a celebrar deve incluir as seguintes garantias: 

a) Responsabilidade civil profissional; 

b) Responsabilidade civil de exploração. 

2. Responsabilidade civil profissional – o Adjudicatário garante, de harmonia com o 

disposto nas Condições Gerais da Apólice de Seguro, o pagamento das 

indemnizações que legalmente sejam exigíveis ao Segurado, dentro dos limites 

fixados nas Condições Particulares da Apólice de Seguro, por atos e omissões 

cometidos no exercício da sua atividade profissional, nomeadamente, visitas, 

tratamentos e outros atos próprios da atividade profissional de fisioterapia. 

2.1. Custos de Defesa – Ao abrigo desta garantia, o Adjudicatário, nos termos das 

Condições Gerais da Apólice de Seguro, assegura o pagamento de: 
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a) Todos os custos, honorários e despesas, com o seu consentimento prévio, na 

investigação, defesa ou liquidação de qualquer ocorrência que seja, ou que 

possa ser, parte do objeto de indemnização pela Apólice de Seguro; 

b) Custos de representação em qualquer inquérito, investigação ou outros 

procedimentos respeitantes a assuntos que tenham relevância direta, de 

qualquer ocorrência que seja ou possa ser parte do objeto da indemnização 

pela Apólice de Seguro; 

c) A constituição de fiança exigida em sede de processo-crime, para assegurar a 

liberdade provisória do Segurado;  

d) A constituição de fiança que, em sede de processo-crime, o Segurado seja 

obrigado a satisfazer para garantir as suas responsabilidades pecuniárias; 

e) O pagamento de despesas judiciais que, não constituindo multa ou sanção 

pessoal, venham a ser devidas em consequência de procedimento criminal. 

2.1.1. A constituição de qualquer caução ou fiança ao abrigo desta cobertura é feita 

sob a forma de empréstimo, ficando o seu responsável com a obrigação de 

reembolsar o Adjudicatário do montante da mesma, logo que a entidade 

depositária se proponha a devolver esse valor ou se torne definitivo, caso em 

que não o devolverá. 

2.1.2. A obrigação de reembolso é titulada em confissão de dívida assinada pelo 

Segurado, no momento do pagamento da caução. 

2.1.3. O montante máximo indemnizável ou afiançável nos termos desta cobertura não 

pode ultrapassar o capital seguro pela Apólice, com os limites máximos que 

constarem das Condições Particulares para as diversas garantias. 

2.1.4. Se o Segurado for condenado em processo-crime, o Adjudicatário ajuíza da 

conveniência do recurso a instância superior. Se o Adjudicatário considerar 

improcedente o recurso, avisa o Segurado, ao qual assiste a liberdade de 

recorrer, ou não, por sua conta e risco. Caso o Segurado persista no recurso, o 

Adjudicatário só reembolsa os gastos judiciais se o resultado do recurso for mais 

favorável ao Segurado do que o da instância recorrida. 

2.1.5. O Adjudicatário não responde por multas ou sanções de qualquer natureza. 

2.2. Subsídio mensal por inibição judicial do exercício profissional – nos termos desta 

cobertura, o Adjudicatário paga um valor mensal correspondente à remuneração 

média dos últimos 12 meses anteriores ao sinistro, até um montante máximo de 
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3.000,00 €. Esta cobertura apenas é acionada, e o subsídio pago, após o trânsito 

em julgado da sentença condenatória até ao máximo de 18 meses. 

2.3. Exclusões – Para além do disposto nas exclusões constantes das Condições Gerais 

da Apólice de Seguro e das Condições Especiais aplicáveis, fica excluída a 

responsabilidade: 

a) Por perdas e/ou danos causados pelo Segurado sob a influência de 

estupefacientes, em estado de embriaguez ou demência; 

b) Emergente de atos dolosos do Segurado; 

c) Pelas perdas e/ou danos causados aos colaboradores ou empregados do 

Segurado, bem como aos seus associados e colegas de unidade prestadora de 

cuidados de saúde. 

d)  perdas e/ou danos resultantes da prática de atos para os quais o Segurado 

não tenha a devida habilitação legal ou regulamentar ou estejam 

expressamente proibidos por lei; 

e) Por multas ou outras obrigações decorrentes exclusivamente da 

responsabilidade criminal ou disciplinar; 

f) Emergente de atos estranhos à profissão; 

g) Emergente da aplicação ou recomendação de produtos farmacêuticos não 

aprovados pelas entidades oficiais, assim como aqueles em que o Segurado, 

os seus colaboradores e/ou empregados tenham colaborado na respetiva 

elaboração/produção; 

h) Pelas perdas e/ou danos resultantes de tudo o que se relacione com a guarda, 

retenção ou manuseamento de valores pecuniários de qualquer natureza, 

assim como com os desvios praticados por pessoas por quem o Segurado seja 

civilmente responsável; 

i) Por dano abrangido por responsabilidade civil por produtos defeituosos, 

designadamente, os resultantes da utilização de produtos alterados; 

j) Por danos resultantes de atos que sejam estranhos ao exercício da profissão; 

k) Por danos resultantes da experiência medicamentosa e/ou operatória. 

2.3.1. Ficam, também, excluídos das garantias da Apólice, as perdas e/ou danos em 

consequência de: 

(i) Da utilização de aparelhagem de eletrochoque; 

(ii) De tratamentos à base de rádio ou com a ajuda de outras 
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substâncias radioativas, como radioisótopos; 

(iii) Aplicação de insulina na cura de doentes mentais; 

(iv) Prática de atos de cirurgia estética e de implantação ou 

substituição de órgãos; 

(v) Aplicação de raqui anestesia; 

(vi) Da utilização de aparelhos de Raios X, tanto para diagnóstico, 

como em aplicações terapêuticas; 

(vii) Da exploração ou gestão de clínicas ou de quaisquer outros 

estabelecimentos de saúde, laboratórios ou empresas de 

preparação ou venda de produtos farmacêuticos. 

3. Responsabilidade civil de exploração – o Adjudicatário garante a responsabilidade 

civil do Segurado derivada dos riscos abaixo elencados, inerentes à sua qualidade 

de proprietário do edifício ou fração e/ou administrador dos edifícios adstritos à 

prossecução da sua atividade de prestação de cuidados de saúde, a saber: 

a) Manutenção e conservação do edifício ou fração, incluindo instalações de 

eletricidade, água, gás, aquecimento, refrigeração ou outras; 

b) Antenas, reclamos e/ou para-raios; 

c) Danos causados a terceiros por incêndio, explosão e água ocorridos dentro das 

instalações onde é desenvolvida a atividade, ou fora dela, quando no 

desempenho de trabalhos ou da prestação dos serviços no âmbito da atividade 

do Segurado. 

4. Para além do disposto no capítulo Exclusões das Condições Gerais da Apólice e 
Condição Especial aplicável, ficar ainda excluída a responsabilidade:  

a) Pelas perdas e/ou danos causados pelo Segurado sob a influência de 
estupefacientes, em estado de embriaguez ou demência;  

b) Emergente de atos dolosos do Segurado;  

c) Pelas perdas e/ou danos causados aos colaboradores ou empregados do 
Segurado, bem como aos seus associados e colegas de consultório profissional;  

d) Pelas perdas e/ou danos resultantes da prática de atos para os quais o Segurado 
não tenha a devida habilitação legal ou regulamentar ou estejam expressamente 
proibidos por Lei;  

e) Por multas ou outras obrigações decorrentes exclusivamente da 
responsabilidade criminal ou disciplinar;  
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f) Emergente de atos estranhos à atividade de Fisioterapia;  

g) Emergente da aplicação ou recomendação de produtos farmacêuticos não 
aprovados pelas entidades oficiais, assim como aqueles em que o Segurado, seus 
colaboradores e/ou empregados tenham colaborado na respetiva elaboração / 
produção;  

h) Pelas perdas e/ou danos resultantes de tudo o que se relacione com guarda, 
retenção ou manuseamento de valores pecuniários de qualquer natureza, assim 
como os desvios praticados por pessoas por quem o Segurado seja civilmente 
responsável;  

i) Por dano abrangido pela responsabilidade civil por produtos defeituosos, 
designadamente os resultantes da utilização de produtos alterados;  

j) Por danos resultantes de atos que sejam estranhos ao exercício da profissão de 
Fisioterapeuta;  

K) Por danos resultantes da experiência medicamentosa e/ou operatória.  

5.Ficam também excluídos das garantias da apólice, as perdas e/ou danos em 
consequência de:  

a) Da utilização de aparelhagem de eletrochoque;  

b) De tratamentos à base de rádio ou com a ajuda de outras substâncias radioativas, 
como radioisótopos;  

c) Aplicação de insulina na cura de doentes mentais;  

d) Prática de atos de cirurgia estética e de implantação ou substituição de órgãos;  

e) Aplicação de raqui anestesia;  

f) Da utilização de aparelhos de raios X tanto para diagnóstico, como em aplicações 
terapêuticas;  

g) Da exploração ou gestão de clínicas ou de quaisquer outros estabelecimentos de 

saúde, laboratórios ou empresas de preparação ou venda de produtos 

farmacêuticos. 

 

Cláusula 40.ª 

Âmbito temporal 

Para efeitos da definição do âmbito temporal das coberturas asseguradas pela Apólice 

de Seguro a contratar e derrogando o estabelecido nas respetivas Condições Gerais, 
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ficam garantidas, nos termos e limites da Apólice, as reclamações formuladas ao 

Segurado ou diretamente ao Adjudicatário, pela primeira vez durante o período de 

vigência do contrato, ou até 12 meses após o termo do mesmo, desde que causados por 

atos ou omissões do Segurado cometidos a partir da data de inicio da apólice, desde 

que, cumulativamente, o facto causador do dano: 

a) Não esteja garantido por outra apólice válida à data da ocorrência, no caso desta 

ser anterior ao início do seguro; 

b) Seja desconhecido ao Segurado à data de início desta Apólice. 

 

Cláusula 41.ª 

Âmbito territorial 

As garantias contratuais são válidas para o exercício da profissão em Portugal. 

 

Cláusula 42.ª 

Coberturas/Limite de indemnização 

As garantias e/ou coberturas contratuais, bem como os capitais seguros e/ou limites de 

indemnização são iguais para todos os Segurados, de acordo com o quadro seguinte: 

 

GARANTIAS e/ou COBERTURAS LIMITES DE INDEMNIZAÇÃO 

Responsabilidade Civil Profissional: 

- Indemnização 

- Defesa  

 

100.000 € 

20.000 € 

 

Inibição do exercício da profissão pelo período 

da inibição até o máximo de 18 meses 

Valor mensal correspondente à 

remuneração média dos últimos 12 

meses anteriores ao sinistro, até um 

máximo de 3.000 €  

Responsabilidade Civil de Exploração 20.000 € 

 

Cláusula 43.ª 

Limite por Apólice/ Anuidade 

O limite do capital seguro da Apólice a contratar é de 500.000,00 € (quinhentos mil 

euros). 
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22 de fevereiro de 2022 – O Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Manuel 
Fernandes Lopes. 

 


