
Seguradoras definiram
os critérios para atribuição
das compensações

As empresas de seguros que operam em

Portugal constituíram um fundo solidário

na Associação Portuguesa de Seguradores
(APS), que se destinará a apoiar os familiares
de um conjunto de profissionais que, duran-
te o período do estado de emergência e no
exercício da sua profissão ou de missão vo-
luntária, tenham testado positivo a doença
Covid-19 e, em conse-

quência dela, tenham
falecido ou venham a

falecer.

Os critérios de atri-

buição das compensa-
ções do Fundo Solidá-
rio estão já definidos

pela equipa que vai

ser liderada, uma vez

mais, por Pedro Ro-
mano Martinez, pro-
fessor catedrático da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Os serviços da
APS estão disponíveis para receber a infor-

mação dos beneficiários, mediante o envio
do formulário que se encontra disponível
na página especial Covid-19, dedicada ao
fundo solidário do setor segurador, no site

da APS em www.apseguradores.pt. Seguir-
-se-á um contacto direto com todos os be-

neficiários, com vista à avaliação da situação
pessoal de cada um, por forma a que a repar-
tição das verbas deste fundo possa ser a mais

justa e equitativa possível.
"As equipas que irão proceder a essa ava-

liação estão já constituídas e em condições
de iniciar esse traba-

lho, sendo compostas

por pessoas que tra-
balham nas empresas
de seguros, com muita

experiência na abor-

dagem a este tipo de

situações", escreve a

APS.
Por razões de respei-

to pela reserva da vida

pessoal de todos os po-
tenciais beneficiários, a APS não divulgará
nem a identificação nem os montantes que
vierem a ser, individualmente, atribuídos,
fazendo apenas um balanço global quando
se justificar e, naturalmente, quando o pro-
cesso for encerrado. O Fundo tem uma do-

tação inicial de 1,5 milhões de euros.
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