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Empresas, Advogados, Consultores e 
todos quantos possam ter interesse e 
responsabilidades na área do direito 
dos Seguros 
 

PREÇOPREÇO

ASSOCIADOS

INDIVIDUAL:  125  EUROS

COLECTIVO:  125  EUROS POR PARTICIPANTE

NÃO  ASSOCIADOS

250 EUROS

ADVOGADOS ESTAGIÁRIOS
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* Por cada 5 inscrições da mesma empresa 
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COMUNICAÇÕES LIVRESCOMUNICAÇÕES LIVRES

Serão aceites comunicações livres 
em cada tema, que serão 
previamente apreciadas pelo 
moderador de cada painel e 
publicadas na integra no Livro das 
Conclusões do Congresso.
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Quinta-Feira, 17 de Novembro 
 

Recepção dos Participantes 
14h00-14h30  

 
Cerimónia de Abertura 

 
Sua Excelência O Senhor Secretário de Estado do  

Tesouro e das Finanças 
Carlos Costa Pina 

 
1º PAINEL  

15h00-16h30 
 

Tratamento dos dados pessoais e genética 
 

Moderador: Diogo Lacerda Machado 
Advogado 

 
Orador: Esperanza Medrano Martinez 

 Advogada. Directora de Assessoria Jurídica da UNESPA   
 

Orador: António Coutinho 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa 
 

Pausa para Café 
16h30-17h00 

 
2º PAINEL  

17h00-18h30 
 

Contratação electrónica de seguros 
 

Moderador: Joaquín Alarcón Fidalgo 
Secretario Geral da SEAIDA 

 
Orador: João Calvão da Silva 

 Professor da Faculdade de Direito de Coimbra 
 

Orador: Rafael Illescas Ortiz 
Catedrático de Direito Mercantil da Universidade  

Carlos III de Madrid 
 

Comunicações e Debate 
 

Cocktail 
20h00 

 
 

Sexta-Feira, 18 de Novembro de 2005 
 

1º PAINEL  
9h00-10h30 

 
Cláusulas abusivas e o contrato de seguro 

 
Moderador: Pedro Pais de Vasconcelos 

Professor de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa 
 

Orador: Francisco Javier Tirado Suárez 
Professor Titular de Direito Mercantil e Direito de 

Seguros 
Universidade Complutense de Madrid 

 
Orador: José Carlos Moitinho de Almeida 

Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça  
 

Pausa para Café 
10h30-11h00 

 
2º PAINEL  

11h00-12h30 
 

Avaliação e Reparação do Dano Corporal 
 

Moderador: Cesar Borobia Fernández 
Professor Titular de Medicina Legal. Universidade 

Complutense de Madrid 
 

Orador: Luísa Neto  
Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da  

Universidade do Porto  
 

Orador: Ricardo Angel Yaguez 
Catedrático de Direito Civil. Universidade de Deusto 

 
 Comunicações e Debate    

 
Encerramento 

 
Sua Excelência O Senhor Ministro da Justiça 

Alberto Costa 
 

Almoço  
13h30 

 
 
 
 
 
 

As Secções Espanhola e Portuguesa da Associação Internacional de 
Direito dos Seguros – AIDA – têm vindo a promover e intensificar 
contactos bilaterais com vista a aprofundar o estudo e conhecimen-
to recíproco no domínio do direito dos seguros. 
 
A importância que os dois países representam um para o outro a 
nível económico, social e cultural, aliada aos desafios que a Europa 
lhes coloca, exige de todas as áreas mas, muito particularmente da 
comunidade jurídica, um contributo e uma reflexão conjunta assen-
te no saber científico e na troca de experiências. 
 
É neste cenário que irá decorrer, em Novembro de 2005, o IIº Con-
gresso Ibérico de Direito dos Seguros, em que a SPAIDA, em conjun-
to com a Secção Espanhola, se propõe analisar temas de grande 
actualidade e importância para ambos os países.  
 
No encontro de dois dias que contará com a participação de desta-
cados especialistas nas diferentes matérias, serão abordados os 
temas “cláusulas abusivas e o contrato de seguro”, “contratação 
electrónica de seguros”, “tratamento dos dados pessoais e gené-
tica” e “avaliação e reparação do dano corporal”. 
 
A evolução do mercado segurador português e das concepções 
sociais e políticas revelam a inadequação do regime juridico vigente 
no que respeita ao contrato de seguro. Este é um tema a exigir 
ponderação e em que o mercado espanhol, no ano em que comemo-
ra 25 anos de publicação da lei sobre o contrato de seguro, poderá 
aportar um contributo valioso.  
 
Entenderam as duas Secções que a actualidade e relevância do 
tema “contratação electrónica dos seguros” justificam que se anali-
sem as grandes linhas de orientação jurídica do tema. 
 
É também objectivo do Congresso debater ideias e valores no que 
respeita ao “tratamento dos dados pessoais e genética”, conside-
rando aspectos específicos dos dois mercados. Neste tempo de 
notável evolução do conhecimento científico e das consequentes 
transformações tecnológicas, a mais profícua das atitudes é a que, 
na recusa da superação do medo com as proibições protectoras da 
ignorância, busca toda a informação útil, procura toda a discussão 
necessária e tenta o maior esclarecimento possível. 
 
O tema ”avaliação e reparação do dano corporal”, reveste-se de 
actualidade, quer porque continua a suscitar dúvidas e dificuldades 
aos práticos do direito e da actividade seguradora em geral, quer 
porque está em fase final de elaboração e de aprovação uma tabela 
europeia que poderá a breve trecho ser implementada em Portugal 
e em Espanha. Por outro lado, o Congresso muito terá a beneficiar 
com a comunicação da experiência espanhola, pois como é sabido 
em Espanha vem adoptando-se há vários anos o sistema tabelar de 
avaliação e reparação do dano.  

 
 


