RESPONSABILIDADE
CIVIL DE DIRETORES
E ADMINISTRADORES
Exemplos de reclamações contra Empresas de Construção
Exemplos da forma como o nosso seguro o pode proteger a Si e a reputação
da sua empresa.

As alterações legislativas cada vez mais responsabilizam diretamente
diretores, administradores, empregados e as empresas pelas suas ações
e pelos danos que estas provoquem a terceiros. Como resultado, o
aumento das reclamações e a necessidade de defesa perante possíveis
ações judiciais nunca foi tão grande como agora. O seguro da Hiscox
garante-lhe proteção contra estes eventos.
De seguida detalhamos algumas situações possíveis que demonstram como o nosso
seguro funciona na prática.
Regulamentação

Acionistas/Investidores

O Ministério Público intentou uma ação judicial contra
uma Empresa de colocação de andaimes ao abrigo da
legislação relativa à Saúde e Segurança no Local de
Trabalho, alegando que a falha na implementação de
programas de formação e de supervisão devidamente
eficazes levaram à queda de um empregado e à
sua morte. Os Diretores da Empresa também foram
condenados ao abrigo da legislação de Saúde e
Segurança.

Os acionistas minoritários intentaram uma ação social
de responsabilidade contra os administradores de
uma Empresa de construção, por violação do dever de
lealdade destes. Os interesses minoritários alegaram que
uma proposta para emissão de novas ações, apesar de
necessária para apoiar o desenvolvimento do negócio,
conduziu a Empresa a graves dificuldades financeiras.

Liquidação
Uma ação judicial foi intentada pelo administrador
de insolvência de uma Empresa de colocaçãode
pavimentos que se encontra falida contra os seus
ex-gestores, alegando violação do dever de cuidado
destes. No processo lia-se que os gestores não
deveriam ter aprovado uma ação de recompra
de quotas da Empresa, totalizando €90.000.

Programas de Pensões
O diretor de uma Empresa de construção civil recebeu
uma reclamação por parte do cônjuge de um
ex-empregado, após a morte deste. A cônjuge alegava
negligência por a Empresa não ter atualizado os registos
da pensão a que o marido teria direito, em que ela era
a principal beneficiária.

Em qualquer situação, a Hiscox poderia ter ajudado
a cobrir os custos de defesa, as indemnizações
por danos ou os prejuízos financeiros diretos das
reclamações apresentadas contra administradores,
diretores ou empregados.
Os exemplos acima são meramente ilustrativos. Os
sinistros são tratados caso a caso e estão sempre
sujeitos aos termos e condições do contrato de
seguro. Para detalhes adicionais aconselhamos
a leitura da sua apólice. Alternativamente, se tiver
alguma dúvida sobre o nosso seguro, contacte o seu
corretor de seguros.

Reclamações Laborais
• Uma funcionária de uma Empresa de construção
interpôs uma ação judicial contra o seu anterior
diretor, alegando a prática de assédio sexual.
• Uma Empresa de construção e os seus diretores
enfrentaram as acusações de um funcionário de
uma nova Subsidiária adquirida, em que este alegava
que o seu novo contrato de trabalho tinha sido
unilateralmente alterado e o seu horário de trabalho
aumentado, em contravenção com as normas do
Código do Trabalho.
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