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40TH ANNIVERSARY 
MOTOR GUARANTEE FUND

On 25 September 2020, the Motor Guarantee Fund celebrates its 40th 
anniversary. This is a particularly important commemoration in light of 
the enormous impact that this public fund, managed by the Insurance and 
Pension Funds Supervisory Authority, has on our society and economy.
The Fund’s principal mission is, and has always been, to protect the 
victims of road traffic accidents who would otherwise be unprotected, 
guaranteeing all necessary hospital care and recovery, and providing fair 
financial compensation and future assistance to the severely disabled.
For four decades, the Fund’s activities have been marked by discretion, 
independence, responsibility, rigour, transparency and, above all, by its 
promotion of the public interest through the improved functioning of 
the market for the benefit of consumers and operators as well as of the 
economy at large.   
Since its creation, around 13 thousand people have been assisted in 
their recovery from bodily harm, and close to 50 thousand have been 
compensated for material damages resulting from traffic accidents.
The years to come will present new challenges with the increasingly 
rapid evolution of transport solutions and innovations, to which the 
Motor Guarantee Fund will respond by mapping out and characterising 
these new risks in fulfilment of its mission to protect the victims of road 
traffic accidents.
The Motor Guarantee Fund assumes a role of enormous importance in 
society, contributing in the pursuit of its duties and mission to ensuring 
justice, equity and protection for the victims of road traffic accidents who 
may otherwise see their rights neglected.

Margarida Corrêa de Aguiar,
Chair of the ASF.
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O Fundo de Garantia Automóvel celebra, a 25 de setembro de 2020, 40 anos de 
existência. Uma data particularmente importante devido ao enorme impacto que este 
fundo público, gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 
tem na sociedade e na economia.
A sua missão principal é, e tem sido, a proteção das vítimas de acidentes de viação 
que, de outro modo, não seriam protegidas, garantindo toda a assistência hospitalar 
necessária, a recuperação, justo ressarcimento em termos económicos e os danos 
futuros aos grandes incapacitados.
Durante quatro décadas a sua atuação pautou-se pela discrição, independência, 
responsabilidade, rigor, transparência e, sobretudo, pela promoção do interesse 
público, na criação de mais valor através da melhoria do funcionamento do mercado 
em benefício dos consumidores, das atividades dos operadores e da economia.   
Desde a sua criação, cerca de 13 mil pessoas foram já assistidas na recuperação 
de danos corporais e perto de 50 mil pessoas foram ressarcidas de danos materiais 
resultado de acidentes de viação.
Os anos futuros representam novos desafios em face da cada vez mais rápida 
evolução de soluções e inovações associadas à mobilidade, às quais o Fundo de  
Garantia Automóvel dará resposta, assumindo as suas responsabilidades e mapeando 
e caracterizando os novos riscos face à sua missão de proteção e garante das vítimas 
de acidentes rodoviários.
O Fundo de Garantia Automóvel assume assim um papel de enorme relevância junto  
da sociedade civil, contribuindo, na prossecução das suas atribuições e missão, para  
a justiça, a equidade e a proteção de vítimas de acidentes de viação que de outra 
forma dificilmente veriam os seus direitos garantidos.

Dra. Margarida Corrêa de Aguiar
Presidente da ASF
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