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ARA caracteri- R E M E R G Ê N E I R  Este pedido dos comercion- 

zor O contexto tes do Porto não surgia iso- 

lodo, era apenas um ele. ~ E S E ~ U R f l D f l R ~ s N O P O R T f l  mentodeumoconsiela~õo 

D E  O I T O C E N T O Ç  - I * 
de problemas que afligiam 

o praça comercial, sendo 

cios do século XIX, vale o 

pena referencior o reivindi- 

cação pública e formal relativa aos seguros por porte dos 

negociantes portuenses ao novo poder liberal saido do 

revolução de 1 8 2 0  Vamos encontra-Ia no õmbiio dos 

róis de queixas solicitados pelas Cortes Consiiiuintes o 

uma comissão de negociantes. a qual publicou depois 

um opiisculo com os representações elaborodos, iniiiu- 

lodo - Resuliado dos Jrabolhos do Commissõo do Com- 

mercio do Proço do Porio, creodo por ordem dos Cor- 

ies Constiiuinies de 28 d't\qosio de 182 1, acerco dos - 
estorvos que dificul~ão o mesmo Cornmercio e de diver- 

sos objectos sobre que foi consuliada IPorto, Tipogrofio 

do Viúva Alvarez Ribeiro & Filhos, 18231, no qual se 

afirma no que se refere aos seguros: 

O Exclusivo do Controcio de Seguro o fovor do Proço 

de Lisboa causo graves donos oo nosso Commercio. 

Somos obrigados o mandar fazer os Seguros dos nos- 

sos cobedoes o lisboo - oo Brasil - ou as Noções Es- 

trangeiros. 

E isio um eslorvo; porque nos licão mais coros em rozão 

dos commissões. pories de corios, sellos, eic. eic.: he um 

esiorvo; porque corremos o risco de chegar o aviso de- 
pois do noiicia do perda; e he um grande estorvo; por- 

que perdemos este imporionie rorno de Commercio com 

que alias se enriquecem as outras Proças. 

Tombem em certo modo he vergonhoso que o Conirocto 

do Seguro sejo já permitido no Rio de Janeiro, Boia e 

Pernombuco, e que o segunda Proço do Reino não goze 

ainda desia liberdade. 

Requer por lonio o Commissão o V M.: 
.Que sejo peimittido celebrar-se no cidade do Porto o 

Controcio de Seguro*. 

que. õ cabeça. os negocian- 

les colocavam a inexistèn. 

cio de regulamentos e de represenioção. Urgia. assim, 

produzir um disposiiivo regulador da oc~ividade comer- 

cio1 em geral, nem mais nem menos do que um código 

de comércio. que fixasse direitos e obrigações nos con. 

trotos comerciois. nomeadamente do seguro moriiimo. bem 

como instalar um Consulado ou Cãrnoro de Comércio 

que. entre outras funções. se incumbisse do mediação 

entre os interesses comerciais e os diversos outoridades. 

B R A S Í O  D A S  A R M A S  P O R I U E U E S A S  
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Assim, opesar de uma longo trodição moritima [já com 

Bolso comerciol nos tempos medievoisl. bem como do 

prático local de contratos próximos da natureza dos se- 

guros no dorninio da navegação - os chamados .con- 

tratos de risco, -. ou ainda da tentativa de criação de 

seguradoras anteriormente 11 784). o veidade é que a 

proço do Porto chegou de focto tardiamente ti organi. 

zação empresarial de um serviço de seguros. Tal como 

aconteceu. de resto. no dominio bancário. Factos o que 

não foi alheia a tradição do centrolismo e proteccio- 

nismo estatois, porticulormente incisivos desde o pom- 

bplismo, que ajudaram o estruturar um quadro económico 

rígido e de oportunidades desiguois. através do estatu. 

to do -privilégio, real. As vicissitudes do transferência da 

Corte para o Rio de Janeiro em 1807 explicom que 

algumas proços brasileiras tenham tido ocesso mais cedo 

o esses dois instrumentos financeiros decisivos para 

o economia de mercado - a banca e os seguros. o 

que constituis umo mágoa para os negociantes do Por 

to. 

Sabese que só com o segundo liberalismo, instalado 

definitivamente em 1834 com a vitória do Exército Li- 

bertador de D. Pedro sobre os miguelistas. se encontra- 

rom condições para satisfazer os onseios do grande 

comércio portuense, numa movimentação o que está in- 

delevelmente ligado o nome de Ferreiro Borges, nome 

desde o primeira horo conotado com o movimento que 

conduziu ó revolução de 1820, bem como aos seus de 
senvolvimentos posteriores. Com efeito. este jurista do Porto 

desenvolveu duronte o exilio o seu projecto de código 

comercial. que lhe fora encomendado pelas Cortes em 

1823, e que assim pôde ser decretada em clima de ple- 

na guerra civil. ficondo conhecido como o Código Comer- 

cio1 de 1833. Para além disso. foi ainda Ferreira Bor 

ges que, já como Supremo Magistrado do Comércio, a 

quem cobio .regularizar e uniformizar o policio de todos 

os praças comerciais do Reino, [art 101 1 .  n V  do Có. 

digo Comercial) promoveu a instoloção da Associaçáo 

Comercial do Porto nos finais de 1834. dando ossim o 

cidode um dispositivo de representação. através do qual 

os comerciantes foziam sentir a suo voz. E que voz. nes- 

ses tempos heróicos de afirmação! 

Foi, portonto. no contexto de euforia de abertura de mer 

codo e de organização ossociativo. que. nas primeiros 

reuniões do Associação Comercial. os comerciantes por- 

tuenses resolveram dotar-se de mais irês dispositivos fun- 

damentois poro dinamizar e modernizar a praça - um 

bonco. uma tipogrofio, uma seguradora. Surgiu, assim, 

a companhia Seguranço. em 1835. que durante vários 

anos foi o segurodora por excelência da Piaça portuense. 

enfrentando embora o concorréncio de agentes ingle- 

ses e de companhias lisboetas. 

Por esta oltura, o problemática dos seguros já tinha ul- 

trapassado o sua fose critica, ao nível do meniolidode 

dominante. em que preconceitos teológicos exerciam 

uma acção inibitória. quando não proibiiiva. As [luzes. 

do século XVIII trouxeram consigo a convicção da laici- 

dode da catástrofe, rompendo com as explicaçães exó- 

genas assentes no providência divina que funcionaram 

duronte séculos. Por exemplo, um desastre como o ter- 

romoto de Lisboa de 1755, no qual ierão perecido lar- 

gos dezenas de milhares de pessoas, não se explicava 

só pelo ira de Deus ou mesmo pelos humores da natu. 

reza, mas tinha a ver com diversos como, por 

exemplo. com os formas de construção em altura das 

habitacães e dos materiais utilizados e com a concen- 

tração populacional oli verificado: tornou-se. por isso. num 

objecto de discussão. de que não se alhearam vulios 

como Roussseau e Voltaire. Depois, os grandes incêndios 

urbanos e os desostres emergentes com o industrializa- 

ção Iderrocodos mineiros. o intensidade dos acidentes 

de trabalho nas fábricas, mais tarde os descarrilomen- 

tos de comboiosi trazem novas percepções do risco, em 

que novos medos se substituem aos tradicionais. Apreen- 

dem-se os niveis de contingência e o grau de portici- 

poção humono no criação destes riscos, gerando-se uma 

cultura favorável o endogeneização dos ocidentes e con- 

sequente responsabilizoção. 

F E R R E I R A  BORG'~S. AUTOR DO (ODIGO (OMtR(IAL DE 1833 



Mas só eniõo, na conjuntura apontado do segunda vito- 

rio liberal, se verificam condições para o emergêncio de 

referências comerciois como Segurança. Goroniio. Con- 

fiança, Equidade, polavras que funcionar60 como cha- 

ves de uma mentolidode consciente do exposiçõo o riscos 

e do conveniência de os prevenir. através do acção re 

parodoro dos seguros. Populorizava-se, entõo, o efeito, olgo 

mógico. em que pequenas contribuições pagos por mui. 

tos asseguram. em sitpoções de desastre. indemnizações 
previstos e adequodos:goroniidos por operações simples 

de engenhorio financeira que assentam no lei dos proba- 

bilidades e do grande número. E certo que o seguro é sem- 

pre um encargo. mos o suo justificaçõo assento no facto 

de que pequenos custos evitam perdas que se podem 

tornar catostroficas oo nivel individual ou colectivo. 

Tentaremos um esboço do que foi o dinãmica da activi- 

dode segurodoro no Porio oiioceniisio aié esse morco le 
gislativo no história portuguesa dos seguros que foi a lei 

de 1907 (~Boses para o exercicio do indústria de se- 

guros~), conhecido como ,lei João Franco*, se lecc i~  

nondo olgumos linhos de forço coniextuolizadoras do 

que foi o acção empresarial neste dominio. Assim, fo- 

caiemos brevemente o quadro legal, o questõo do mer- 

cado, e alguns exemplos de resposios empresoriois. ien- 

do em conta os seguros entõo ditos -de risco, e de vida. 

A promulgoção do Código Comercial em 18.91833. 
ainda duronie o guerra civil. foi a grande medido clori. 

licodoro do quadro do ocção seguradora, estobele 

cendo novos e mais claros porõmetros de acçõo. Paro 

olém do esiobelecimento de uma minucioso irorno iurídi- 

ca sobre as condições de validade dos contraios, especial- 

mente no domínio do comércio marítimo. definiom-se os 

obiecios susceptíveis de seguro: 

- os riscos de mar; 

- os riscos de transportes por ierro ou água; 

- os riscos de incêndio; 

- os riscos de colheitas por intempérie de estações; 

- os riscos de cativeiro; 

- O duroCõo do vida de um ou mais individuos. 

Como empresas, os seguradoras seguiam o fórmula de 

.componhio~. isto é. uma ossociaçõo de accionistas sem 

firma social, com mondotórios tempororios, revogóveis, 

em que a responsobilidade do accionista nõo vai além 

do volor dos suas ocções, e ne>sa medida a compo- 

nhio só podia ser esiobelecido com umo outo~izoçõo 

es~eciol do governo. oiravés da oprovoçõo dos res- 

pectivos estotutos. 

Nova orgonizoçõo e regulamenio dos sociedades ono. 

nimos. com repercussõo sobre os seguros, surge com o 

lei de 22 de Junho de 1867 que faciliio a criação de 

empresos com esto formulo societório. As sociedades 

anónimos em gelo1 possam o constituii-se por simpies 

vontade dos seus associados. sem dependência de pré- 

via ouiorizoção administroiiva e do respectivo aprovo. 

çõo de estatutos. passando estes o serem apenas objectos 

de escrituro pública. N o  que se refere oo copiiol, exi- 

ge-se apenas uma reolizaçõo de 5% do capiiol sociol. 

depositado em banco nacional. mos exige-se, como 

novidade, umo formoção de um fundo de reserva de 

10% sobre o copitol social. o crior gradualmente por 

uma perceniogem retiroda sobre os lucros. 

Poro o relormodor Veiga Beirão. no codigo de 1833 o 

*maleria de seguros - tironte a parie respectivo oos 

mariiimos - achava-se. por assim, dizer. ligeiramente es- 

boçado,. Por isso. o novo Código Comercial de 1888, 
do suo responsabilidade procuio enquodrar a ociivida- 

de seguradora otendendo ao  prodigioso desenvolvi- 

mento, que os seguros tinham entretanto experimeniado. 

Como o código civil linha introduzido alguma confusão, 

pois estabelecia umo distinção entre contratos de segu- 

ro comerciois e não comerciais, o Código de Veigo Bei- 

rõo começa por definir como comerciois todos os segu- 

ros, com excepção dos rnúluos, pois 'se é cerio que rio 

contrato de seguro. o segurado não se propõe gonhar, 

mas só não perder. náo é menos certo que o segura- 

dor correndo um risco eventual, se propõe um certo go- 

nhon"', disiinguindo ossim os seguros dos actos de so- 

corro mútuo. Poro olém das disposições gerais, há pelo 

primeiro vez umo meticulosa reguiamentaçõo poro a vo. 

lidaçõo dos coniroios, procurondo incorporor os lições 

da iurisprudêncio ocosionodo pelos múltiplos conlliios 

iudiciais enire seguradores e segurados ao longo do p e  

riodo precedenie. A reolizaçõo de copiiol dos socie- 

dades sobe paro ]O%, o depositar na Caixa Geral de 

Depósitos. numa timido procura de moralizoçõo face as 

muitos criticos que viam nos componhias, ~anonimos e 

de responsobilidade limitada,. o couso de muiros moles, 

pariicularmenie no ocasiõo das crises económicas. Es. 

tobelecem.se normas paro os seguros contra fogo, de 
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colheiios, de transportes por terra. canais e rios. e de 

seguros de vida. poro além dum quadro especifico para 

os seguros moriiimos. Como dizia o comissão porlomen- A primeiro segurodoro do Porio já começou o operar numa 

lar, foliavo prever apenas os seguros coniro ocidenies. siiuoção de pleno abertura de mercado. Se. num im. 

nascidos em 1847 na Ingloteíro para os desasires fer. pulso inicial de unidode, o companhia Segurança pode 

roviários e depois olorgodos aos ocidenies fabris em vá- ter lido olguma procura especial de maior oiectividode, 

rios poises tem Portugal. esia coberiuro de riscos só sur- porque era uma inicioiivo local e os seus principais clien- 

geem 19121. ies eram os seus próprios accionistas, o verdade e que 

Normas minimos, como era iipico de umo administro- o mercodo ditava ió as suas leis, estando presentes agem 

cão liberal, num quadro de grande liberdade de ocçõo ies de seguradoras estrangeiras que opresentoriam ser- 

que se pautovo essencialmente pelas leis do concorrên- viços concorrenciois. Depois os primeiros confliios com 

cio. com as companhias nacionais o marcarem-se de 

perto. ocomponhando.se nos procedimentos e obiecios 

de acção. Doi que o inovação. como é o coso do ge. 

neralizoção dos seguros de vida. se faça por acção de 

agentes esirangeiros. Só com a legislaçõo de 1907. os 

seguros entram numa tose de moior conirolo adminis- 

trativo: elevam-se os depósiios minimos. o governo opro. 

va de novo os esioluios, impõe-se máximos de despesas 

sobre o receita dos premias. uniformizam-se iarifos, es. 

tabelecese um Conselho de Seguros poro avaliar e fis- 

calizor as bases tecnicos das companhias e até formas 

de organização inierna. 

indemnizoçóes. as rivalidades entre grupos locais, os 

expectativas de lucro na criação de novos seguradoras. 

o extensõo de mais empresas estrpgeiras oo Porto, tudo 

isso muliiplicou os operadores e criou siiuoções de vei- 

dodeiro concorréncio, em alguns casos desleal, a crer 

nos protestos que se podem ler em jornais e reloiorios, 

obrigando as companhias o responderem em conso- 

nãncio. e com muitos delas a ficorempelo caminho, fa- 

lindo ou encerrando os portos umas. incorporando-se 

em empresas maiores outras. 

Se quisermos?deniificar os protogonistos desie quadro, 

um conjunio rápido de indicadores pode ser obtido pela 
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consulto dos almanoques. E certo que os primeiros al- 

manaques do periodo liberal nos revelam. por exemplo 

paro 1838, apenas uma disputo comercio1 restrita. em 

que a Bonança [de Lisboa1 e a Segurança competem 

com dois corretores ligados o segurodoros inglesas. Mos 

iá para meados do seculo, se recorrermos a informacão 

dos mais sistemotizados Almanoques do Por10 poro di- 
versos anos, se vislumbra uma gradual explosão de se- 

guradoras, com relevo para importantes firmas estran- 

geiras que aqui dispunhom de agentes. 

Em 1852. o mercado ainda só comportava quairo se. 

guradoras nacionais e três inglesas. essenciolmen~e vira- 

dos pora os riscos maritimos [como a inevitável lloydS] 

e de fogo Mos uma delas - a  Reino Unido, com sede 

em Londres - estava já especiamente vocacionada para 

seguros de vida, e há referências de que a Norwich 

tombem fazia contraios nesse ramo que durante muito 

tempo em Portugal foi quase exclusivamente operado 

por companhias estrangeiros. A Segurança, no Porto, 

viera entretanto juniar-se a Douro. que surgira em 1846 

vococionado poro os robelos do Douro. e que. na me. 

dida do possivel, alargava a suo acção aos barcos que 

tombem saiam do Foz rumo ao Oceano [renovou-se por 

completo em 1874. com elevação de capital e assu- 

mindo os diversos tipos de risco, passando a designar- 

-se de Nova Douro). 

Em 1855, as seguradoras do Porto são já quotro, pois 

em 1853 iinhom surgido o Equidade e a Garantia. nos- 

cidos do interior da Segurança. que terá funcionado 

como uma verdadeiro escola. pois constituio o modelo 

doquelos, feitos ò suo imagem e semelhança. A esta po- 

deríamos ocrescenior o curioso Segurança Provinciona. 

com sede em Moncorvo e agências no Porto. E ainda 

de destacar novo operador no ramo Vida - A Jutelor, 

de Esponha. 

Em 1862 o que sobressai é a autêntica invasão espa- 

nhola. particularmente nos seguros de vida e anuidades, 

embora o sua possogem pelo Porto fosse pora a maio- 

ria reiotivomente efemera. pois já não os encontramos 

no decoda seguinte. Investindo os capiiais relativo$ ás 

anuidades em titulos espanhóis estas companhias võo ter 

sérios problemas de liquidez, algumas vão á falência 

e. no geral, ficam desacreditadas. Entretonto, durante a 

década de 60 surgem algumas soluções portuguesas 

para os seguros de vida: o Banco União cria. em 1863. 
uma secção própria para este serviço, ao mesmo lem- 

po que o Banco Alianço cria A Previdenie, Sociedade 
de Seguros Múiuos sobre o Vida. de que folaremos mais 

adiante. No  geral, trotou-se de uma dinámico timido, 

que se ojusiou. com o decorrer do tempo, a conirotua- 

lização de seguros de vido poro efeiios de empréstimos 

bancários. 

Na  década de 70. no Porto, os seguros de vida. tal 

como os moriiimos e os de fogo, são de novo procura- 

dos por seguradoras inglesas, que chegam em quonti- 

dode oo Porto, airavés dos seus agentes. Os seguros 

de vida são, no entanto. um mercado apetecido: além 

dos tradicionais ingleses e espanhóis, surgem, no virar 

do século, seguradores brasileiros [Garantia da Amazó- 

nia, o falar ao coração dos ex-emigranlesl norle-ameri- 

canos [Equitativo] e franceses (L'Urboine]. Entretonio, uma 

pletora de seguradoras portuguesas faz a sua entrada 

em campo. fazendo adivinhar o proliferação de em. 

presos inseguras e instáveis que surgirão nas duas de- 

cadas seguintes. 

E claro que o mercado do Porto urbano não ero apenos 

o espaço de mobilização das seguradoras portuenses. 

Se as seguradoras de fora podiam eniror, as poriuenses 

podiam soir: desde logo na criação de agências a ni- 

vei nacional e Ilhas atlõnticas. e evenluolmente as mais 

ofoitos poro o estrangeiro. A cobertura do Pais por par- 

ie das diversas companhias é muito diversificado. algu- 

mos delas procurando os cidodes da provincia. outras 
' 

especializando-se em pequenos nichos de mercodo [por 

exemplo. o Confiança Portuense ficou célebre no Alen- 

leio pelo seguro agricola). De qualquer modo, havia um 

mecanismo que levova o umo distribuição de mercado: 

os companhias tinhom tectos relativomente a capiiais 

A M A I S  ANTIGA DO PORTO b? 

Effectua seguros 
terrestres e maritimos 
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para segurar, em que, conforme os circunsiõncios. cada 

contraio nõo deveria exceder 5 ou 10% ora do fundo 

permanente, ora do copitol social: dai que ou só acei- 

tassem segurar porciolmenie valores elevados ou assu- 

miam o contraio e proiicovam o resseguro. colocando 

o excedente em componhios com as quais se relacio- 

novam. Um expediente de cooperação que. pelo seu 

lado. gerou relações que conduziam o participações 

cruzodos na tomodo de acções ou mesmo a fusões. E 
que, no imediaio, levava a coberiuros geograficamente 

vastas. Eis uma apólice como exemplo de alcance geo- 

gráfico e de disiribuiçõo de coberiura: Manuel Cons. 

taniino de Souso Ennes, em Angra do Heroismo. linho 

o seu esiabelecimento coberto da seguinte formo. na to- 

talidade dos 40 conios insulanos para os fazendas e 

de oito contos poro o prédio: 

I .  Fazendas: 

Fidelidade - 12 contos 

Oouro - 12 conios 

Indemnizadora - 8 conios 

Tagus - 8 conios 

2. Prédio 

Tagus - 4 contos 

Portugal . 4 contos 

E uma grande unidade comercial. como era o caso dos 

Armazéns Grandelo, iinho em 191 7. um seguro de 1 100 
conios coberto por 19 seguradoras nacionais ou cá es- 

iabelecidos e 4 directamente em Londres. 

N o  que se refere õ colocação no esirongeiro, o relevo 

vai para a Garantia que tinha uma agência no 8oia 

(não podemos esquecer os fortes ligações de alguns 

membros da suo odministraçõo ao Brasil. vários dos seus 

maiores occionisios e direciores eram ex-emigrantes no 

Brosil, coso do célebre Pinheiro Alves, conhecido pelos 

seus coniliios conjugais com Ano Plácido e Comiloi. Doi 

reiirovo óptimos resultodos económicos. que só esrnoie- 

= incgn. cerom nos iinais do século. por um coniunto d- 
dios pouco esclarecidos e. sobreiudo. pelos nouos exi- 

gEinc.'os 'inorceiros por porte do Brosil. I P ~  que concerne 

O reservas. C U ~ O  objeciivo poiecio mesmo sei o de er- 

3ulsor os requenos seguradoras esirongeiros 2 detxor o 

-.- .-r-odo r os suos proprios empiesos 00 mesmo tenipc 

q,e de8:xovo 'niocios os grandes segurodoios inglesas que 

Ihes podiam causar problemas lespeculova-se mesmo 

sobre o influéncio des~as na criaçõo da legislação res- 

triiiva). A Goraniio. por vio do caso bancária Pinto Lei. 

te. vai ainda ter representação em Inglaterra, passando 

O fazer muitos dos seus invesiimentos nesse pais (só com 

a legislaçõo salazorisia de 1929. os componhios 560 

obrigadas o fazer os oplicoções financeiras em territo- 

rio nacional. surgindo então iniciativas como hotéis. tea- 

tros. edifícios de habiiaçõo, etc). 

Enfim, no fozer e desfazer das empresas seguradoras 

de oitocentos tudo se possa como no firmamenio: es- 

cassas esirelas. com luz própria. das quais chegaram al- 

gumas até nós, e uma multidão de planetas ou cometas. 

morcadas pelo efémero. N o  coso do Porto, evidenciam- 

.se a Segurança, que o pariir de 1925 se transforma em 

Douro. por fusõo com outros seguradoros do Porio (NOVO 
Oouro, Confiança e Indemnizadoral. e o Garantia. empre 

ias que ainda apresentam prolongamentos de vida depois 

de terem atravessodo desde 1975 um processo comple- 

xo de nacionalizações. privatizações e fusões. de iodos 

conhecido. Tal como a Tranauilidade Por. 

tuense. que. nascida em 1871, pouco JORGE 
depois do lei dos sociedades anónimos de FERNANDES 
1867. é raiz da Tranquilidade octuol"'. ALVES 

Trobolho no òmbiio do proiecto *Esiruiuros dcio-economicor 
e indusiriolizoção no Norie de Poriugol. secs. XIX e XX.. pairo- 
cinodo pelo FCT. Tento opresentodo ao seminário .O Porio e o 
Actividade Segvrodoroa. no Fundoçòo EngQ Antonio de Almeido, 
17.11.1998. 

(1 ) ~Reloiório.. Cdigo Comerc~ol, Porio. Cruz Couiinho. 1888; 
p XVII 
(2) Jooquim Rome8o de Mogothães. lronquilidode. Hislo~io de 
"mo Componhio de Seguros. Lisboo. 1997. 


