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A. NOTA INTRODUTÓRIA

A.1. Enquadramento macroeconómico

De acordo com as informações disponíveis em finais de Janeiro de 2003, o desempenho da
economia portuguesa ao longo do ano de 2002 terá sido marcado por uma desaceleração sensível da
actividade económica face ao ano anterior.

As primeiras estimativas dos analistas financeiros1 situam a taxa de crescimento real do PIB
Português em 2002 no intervalo dos 0,4% a 1% (centrado nos 0,7%).

A economia portuguesa teria, assim, crescido a uma taxa compatível ou mesmo ligeiramente inferior
à do conjunto da zona euro (estimada em cerca de 0,8%), mas bastante distante dos 1,9% de 2001
ou dos 3,7% do ano 2000.

As razões mais relevantes para a explicação deste tipo de evolução económica radicam da própria
conjuntura mundial, onde o crescimento económico terá sido da ordem dos 2,8%, apenas
marginalmente superior ao valor mínimo dos últimos 9 anos (2,5%) registado em 2001 – ano em que
o volume de comércio mundial chegou mesmo a decrescer pela primeira vez em 19 anos.

Tal como na generalidade da União Europeia, em 2002 o fraco crescimento económico de Portugal
aparece associado à deterioração dos indicadores de confiança e de sentimento económico dos
industriais, investidores e consumidores, com o Índice do Volume de Negócios no Comércio a Retalho
a apresentar uma variação homóloga de 2,1% em Novembro (face aos 6,1% de 2001), o investimento
em material de transporte a cair 19,7% em termos de média anual e as vendas de cimento das empresas
nacionais a decrescerem 6,7% (contra o cenário de crescimento nulo de 2001), reflectindo o decréscimo
do investimento em habitação e obras públicas.

No tocante ao comércio externo português, os dados divulgados pelo INE indicam um crescimento
nominal de cerca de 1,3% nas exportações conjugado com uma redução nominal de cerca de 3,3% nas
importações, o que traduz, em parte, um efeito de troca positivo também sentido na generalidade dos
países da União Europeia (variação acumulada de 0,9% nas exportações e de –14% nas importações).

A evolução favorável do comércio externo permitiu reduzir o défice da Balança de Mercadorias
portuguesa em 1 163 milhões de euros entre Janeiro e Outubro de 2002, efeito esse que se conjugou
com um ligeiro aumento do excedente da Balança de Serviços (281 milhões de euros), com uma ligeira
redução do excedente da Balança de Transferências correntes (254 milhões de euros) e com um
agravamento do défice da Balança de Rendimentos (384 milhões de euros), globalmente traduzidos
numa redução do défice da Balança Corrente de 9 768 para 8 962 milhões de euros.

No mesmo período, a recuperação das transferências públicas de capital recebidas por Portugal da
União Europeia permitiu aumentar o excedente da Balança de Capital de 804 para 1 262 milhões de
euros.

Igualmente favorável terá sido a evolução das receitas fiscais em 2002, – mercê dos recebimentos
extraordinários resultantes do programa de regularização das dívidas fiscais – que, em conjunção com
uma política governamental de maior austeridade e de acordo com as primeiras estimativas anteriores ao
apuramento das contas das administrações regional e local, terá permitido reduzir o défice orçamental
do Estado para cerca de 2,6% do PIB (na sequência do défice de 4,1% registado em 2001).
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Relativamente ao período de 2003 a 2006 o actual Programa de Estabilidade e Crescimento
estabelece objectivos de redução do défice orçamental do Estado em função do PIB respectivamente
para os níveis de 2,4% (2003); 1,9% (2004); 1,1% (2005) e 0,5% em 2006, através de uma política de
redução da taxa de imposto sobre as sociedades e redução da despesa corrente primária. A meta fixada
para a dívida pública em 2006 é de 52,6% do PIB.

No tocante à situação monetária e financeira é de salientar a tendência de desaceleração do ritmo
de crescimento do crédito bancário interno (cuja taxa de variação homóloga reportada ao mês de
Novembro de 2002 se situou nos 6,5%), resultante da desaceleração conjugada do crédito líquido
às Administrações Públicas e do crédito concedido ao sector privado não financeiro (evolução essa
que se fez sentir tanto ao nível das sociedades não financeiras como ao nível dos particulares), apesar do
ligeiro aumento registado no crescimento do crédito a sociedades financeiras não monetárias.

Apesar da redução do ritmo de crescimento do crédito bancário interno, este tipo de evolução
alimenta as expectativas de que o já elevado nível de endividamento das famílias (96% do rendimento
disponível em 2001) e das empresas portuguesas não financeiras (89% em 2001) tenha sofrido novo
aumento em 2002.

A inflação portuguesa – medida pelo índice harmonizado de preços ao consumidor – terá descido
em termos de média anual em 2002 para o nível dos 3,7% (4,4% em 2001), movimento esse que foi
essencialmente influenciado pela desaceleração dos preços dos bens (em particular dos bens alimentares
não transformados e dos bens energéticos), uma vez que o ritmo de crescimento médio anual do preço
dos serviços aumentou de 4,8%, em 2001, para 6,0% em 2002.

No ano em apreço e de acordo com a estimativa preliminar do Eurostat, a variação homóloga do
Índice Harmonizado de Preços no Consumidor reportada ao mês de Dezembro era de 2,2% para o
conjunto da área do euro.

Igualmente digno de registo é, ainda, o acentuado aumento do preço do Brent em dólares norte
americanos (40%) em Dezembro de 2002, ligado a fenómenos como a prolongada greve do sector
petrolífero na Venezuela e a expectativa de guerra iminente com o Iraque nos primeiros meses de 2003,
factores que podem contribuir para um aumento da inflação neste último ano.

Ainda que sucinta, uma perspectiva macro-económica relevante sobre o ano de 2002 não poderia
dispensar a análise dos mercados financeiros.

A situação em Portugal evoluiu em linha com a do conjunto da área do euro, onde em 31 de
Dezembro as taxas de juro do mercado monetário do euro para os prazos de 1 mês e 3 meses se
situavam, respectivamente, nos 2,90% e 2,87%, na sequência dos cortes das taxas das principais
operações de refinanciamento praticadas pelo BCE (4,50% em 11 de Maio; 4,25% em 31 de Agosto;
3,75% em 18 de Setembro; 3,25% em 9 de Novembro e 2,75% em 6 de Dezembro). 

No mesmo período, as taxas de juro para os 6 meses e 12 meses desceram para os 2,80% e 2,75%,
respectivamente, enquanto que as taxas das obrigações da dívida pública a 10 anos evoluíam para os
4,3% (5,0% em finais de 2001).

Nos mercados accionistas manteve-se a tendência de quebra generalizada que se havia instalado
desde o início do ano 2000.

Em percentagem, as quebras dos valores anuais registadas nos principais índices bolsistas durante os
anos de 2000, 2001 e 2002 foram de 10,1%; 12% e 23% no S&P500 (EUA), 5,9%; 20% e 35% no
Dow Jones Euro Stoxx (área do euro), 10,2%; 16% e 24% no FTSE100 (Reino Unido) e 27,2%; 24% e
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19% no Nikkei (Japão). No seu conjunto estes índices desvalorizaram-se, portanto, entre 42% e 55%
nas respectivas moedas locais ao longo destes três anos, facto inédito pelo menos nos últimos 50 anos.

Em Portugal e ao longo do ano de 2002, o índice PSI-Geral acumulou perdas de cerca de 20,7%
(contra uma perda de 24,5% em 2001).

A.2. Situação do mercado

Ao longo de 2002 a evolução global da actividade seguradora no mercado português sob a
supervisão do ISP não se afastou significativamente das tendências observadas a nível macroeconómico.

Relativamente ao exercício em análise, os dados disponíveis, ainda que provisórios, apontam para
um crescimento de cerca de 5,3% no volume de prémios brutos emitidos de seguro directo – contra os
cerca de 11,6% registados no ano anterior – concentrando-se 53,9% da produção no ramo vida e
46,1% no conjunto dos ramos não vida.

Contrariando a tendência que se tem manifestado nos últimos anos, voltou a verificar-se uma
evolução pontual semelhante à de 2000 com os ramos não vida a constituírem o principal motor do
crescimento dos prémios da actividade seguradora, apresentando um acréscimo nominal ligeiramente
superior a 10%, o que compara com o crescimento de apenas 1,5% no ramo vida.

O reduzido crescimento neste segmento aparece geralmente associado a uma diminuição da
capacidade de poupança das famílias, já que a sua produção se encontra normalmente muito
concentrada em produtos de forte componente financeira. Tal poderá ser o caso, embora não
disponhamos de elementos que possam suportar ou contestar esta interpretação. De qualquer forma, a
este comportamento não deverá ser alheia a percepção, por parte do público em geral, da quebra
continuada dos principais índices accionistas que conduz à retracção na procura de produtos de
capitalização.

Embora se tenha verificado um elevado nível de crescimento na globalidade dos ramos não vida,
merece especial destaque o acréscimo nominal de 26,1%, 25,8% e 23,8%, no ramo responsabilidade
civil geral, no seguro de incêndio e outros danos e nos seguros de transportes, respectivamente, estes
últimos devido certamente às reacções do mercado ressegurador aos eventos de 11 de Setembro.

Relativamente aos fundos de pensões constata-se uma variação nominal nos montantes geridos de
cerca de 6,6% em 2002, o que denota alguma estabilidade face ao nível de crescimento ocorrido em
2000 e 2001, 7,6% e 6,6%, respectivamente, confirmando a previsível tendência para alguma quebra
no crescimento, característica da consolidação do estágio de maturidade alcançado nesta vertente de
negócio.

Ainda assim, é de salientar o crescimento de cerca de 21% nas contribuições para os fundos de
pensões, após acréscimos de 15% e 59% nos dois anos anteriores. Este comportamento está
intimamente ligado à descida continuada dos mercados accionistas que tem vindo a provocar a
necessidade de financiamentos extraordinários por parte dos associados dos fundos de pensões para
efeito do cumprimento dos rácios de solvência previstos na legislação em vigor.

A.3. Enquadramento legislativo

Com data de 11 Jan. 2002 foi publicado o Decreto-Lei nº 8-C/2002, que transpôs para o direito
interno a Directiva 98/78/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 1998, relativa
à fiscalização complementar das empresas de seguros que fazem parte de um grupo segurador,
alterando o Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril, que contém o regime de acesso e exercício da
actividade seguradora e resseguradora.

Nota introdutória 7.



Tal diploma introduziu ainda modificações noutras matérias objecto do diploma de 1998, de onde
ressalta o reforço da autonomia do Instituto de Seguros de Portugal – em concatenação com o sentido
do recente Estatuto do Instituto, aprovado pelo Decreto-Lei nº 289/2001, de 13 de Novembro –, o novo
regime de endividamento das empresas de seguros e ajustamentos no regime das participações
qualificadas e em diversos aspectos da supervisão prudencial das empresas de seguros.

Com data de 25 de Agosto foi publicado o Decreto-Lei nº 169/2002, que transpôs para o direito
interno a Directiva 2000/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Novembro, e que, na
área dos seguros, veio alterar o regime constante das Directivas de 1992 sobre o acesso e exercício da
actividade seguradora na matéria da troca de informações de autoridades de supervisão de seguros da
União Europeia com países terceiros. A transposição consubstanciou-se na alteração do art. 159º do
Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril.

Ainda em matéria institucional, o Decreto-Lei nº 195/2002, de 25 de Setembro, alterou o art. 9º do
Estatuto do Instituto de Seguros de Portugal, que, como se referiu, fora aprovado pelo Decreto-Lei
nº 289/2002, de 13 de Novembro.

Em matéria contratual, o Decreto-Lei nº 158/2002, de 2 de Julho, aprovou o novo regime dos planos
poupança reforma (PPR), dos planos poupança-educação (PPE) e dos planos poupança-reforma/educação
(PPR/E).

Em termos prospectivos, embora não consumada em 2002, deve também referir-se o diploma de
transposição da Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio, relativa à
aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil
automóvel (“Quarta Directiva do Seguro Automóvel”), que irá alterar o já referido Decreto-Lei nº 94-B/98,
de 17 de Abril, e o Decreto-Lei nº 522/85, de 31 de Dezembro (regime do seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel), cuja publicação se aguarda para o primeiro trimestre de 2003.

A.4. Gestão Interna

Sistemas de informação

Na área dos sistemas de informação o ISP prosseguiu uma estratégia de desenvolvimento de
soluções de suporte às actividades e de consolidação das aplicações entretanto implementadas.

Os dois Fundos Autónomos, Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT) e Fundo de Garantia Automóvel
(FGA), viram os seus sistemas entrar em produção efectiva. Após o período inicial de arranque, e
considerando a reestruturação organizativa entretanto estatuída, as duas aplicações encontram-se
estáveis e em conformidade com os requisitos exigidos.

Na área dos Recursos Humanos foram adquiridas soluções de gestão, de controlo de ponto, e de
quiosques de consulta de assiduidade e respectivos circuitos de validação de justificação de ausências.

Durante o ano, e depois de efectuada a migração de dados, entrou em pleno funcionamento a
solução de gestão do Centro de Documentação e Biblioteca do ISP.

Finalização do processo de selecção do fornecedor e respectiva adjudicação, no âmbito do concurso
público lançado pelo ISP para a aquisição de uma solução para a Gestão da Informação de Supervisão e
Publicações. Após a elaboração e assinatura do contrato com o fornecedor, iniciaram-se os trabalhos de
Levantamento de Requisitos e Análise Detalhada.

Nota introdutória8.
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Na área dos Serviços Administrativos foi implementada uma solução de suporte às actividades de
compras, gestão de economato e inventário, gestão de frota e gestão da manutenção, e ainda
tesouraria. Esta opção permitiu informatizar e integrar as actividades principais dos serviços Financeiros
e Administrativos. 

O projecto de Gestão de Autorização para a Actividade do Mercado Segurador, Fundos de Pensões
e Agentes Mediadores (GAA) continuou em desenvolvimento, estando o seu arranque previsto para
2003.

Foi elaborado o Caderno de Encargos para a aquisição de uma solução de gestão para a área do
Atendimento e Comunicação. Depois de analisadas as diversas propostas, o projecto de
desenvolvimento integra uma solução de Call Center.

O projecto de reformulação dos sites do ISP levou à elaboração e lançamento de mais um Caderno
de Encargos, estando concluído o processo de análise e selecção do fornecedor e a decorrerem os
trabalhos de definição de âmbito e levantamento de requisitos.

Há ainda a considerar um conjunto de actividades – alterações nas aplicações sobre inquéritos aos
consumidores; desenvolvimento de um sistema de suporte ao preenchimento dos formulários de
declaração de taxas do ISP; adequação do sistema de processamento de comissões de Mediadores à
norma regulamentar; e produção de estatísticas institucionais relativas a Pessoal da Actividade, Seguros
Agrícola e Incêndio e Parque Automóvel – que foram decisivas na melhoria dos níveis de serviço a prestar
a entidades externas.

Relativamente às actividades do suporte interno aos sistemas de informação destacaram-se as
seguintes intervenções:

— Desactivação e desmontagem do antigo sistema e transferência de sistemas operativos.

— Implementação de acessos seguros do exterior para Administração de Sistemas e
manutenção de packages.

— Substituição dos servidores de Bases de Dados nos ambientes de produção e desenvolvimento
por equipamentos de maior potência.

— Redefinição da política de distribuição de software com vista a uma maior autonomização dos
clientes do sistema de informação.

— Instalação ou reinstalação de postos de trabalho com acompanhamento e actualização de
novas versões de software.

— Atendimento de pedidos de suporte técnico dentro dos níveis de serviço definidos.

Nota introdutória 9.



B. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA E RECURSOS UTILIZADOS

B.1. INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

B.1.1. SUPERVISÃO

B.1.1.1. Empresas de Seguros

Introdução

A actividade seguradora desempenha um papel fundamental nas sociedades modernas
assegurando protecção à actividade das empresas e das famílias e captando poupanças de médio e
longo prazo que aplica no desenvolvimento da actividade económica, contribuindo, assim, para a
estabilidade da economia e para o bem estar da sociedade.

Através de uma regulação e supervisão adequadas da actividade seguradora criam-se as
condições para a existência e a sustentação de uma relação de confiança entre os consumidores e as
empresas de seguros, baseada na solidez financeira dos operadores, num saudável clima de
competitividade entre estes e num adequado nível de transparência de informação aos utentes dos
seguros.

Assim, a legislação portuguesa estabelece condições para o acesso e exercício da actividade
seguradora e vai sendo adaptada em função de necessidades determinadas pela evolução dos produtos,
dos mercados e da cada vez maior interacção entre estes, quer do ponto de vista geográfico quer
intersectorial.

Durante o ano de 2002 podemos destacar em termos de evolução legislativa, a revisão do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, de 17 de Abril, efectuada pelo Decreto-Lei n.º 8-C/2002, de 11 de Janeiro, que transpôs
para o direito interno a Directiva n.º 98/78/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro,
relativa à fiscalização complementar das empresas de seguros que fazem parte de um grupo segurador
e que veio completar o quadro de clara autonomia institucional do Instituto de Seguros de Portugal com
a consequente consagração de competências em matéria de autorizações. Introduziu também alguns
ajustamentos em diversas áreas de supervisão, nomeadamente, possibilitando uma intervenção
antecipada caso haja indicadores que perspectivem uma eventual situação de incumprimento das
garantias financeiras, criando novas provisões técnicas para fazer face a novos riscos a que as empresas
de seguros estão submetidas e reformulando as regras relativas ao endividamento das empresas de
seguros.

No que diz respeito à introdução de novo normativo ou de alteração do actual, podemos destacar
a definição dos princípios orientadores do conteúdo dos relatórios dos actuários responsáveis das
empresas de seguros, o estabelecimento de regras de utilização, avaliação e contabilização de
derivados, e a regulamentação dos princípios e métodos de cálculo da solvência corrigida de uma
empresa de seguros integrada num grupo de seguros e do regime da supervisão complementar das
operações intra-grupo.

O ISP, para além de um acompanhamento contínuo da actividades das empresas de seguros,
examina de uma forma mais rigorosa e sistemática as empresas de seguros que apresentem dificuldades
no cumprimento das disposições em vigor ou cuja evolução indicie o aparecimento, no futuro, de
situações de incumprimento das exigências de solvabilidade.

No final de 2002 encontravam-se sob a supervisão do ISP, 48 empresas de seguro directo (menos 2
do que no final do ano anterior) e uma empresa de resseguros, indicando-se no Quadro seguinte a
respectiva natureza jurídica e âmbito de exploração.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP10.
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A diminuição do número de empresas de seguros resultou das fusões efectuadas, no âmbito de uma
política de racionalização levada a cabo pelos grupos económicos em que as mesmas se inserem.

Análise da Informação recolhida

No sentido de se proceder ao acompanhamento da actividade desenvolvida pelas empresas de
seguros e ao controlo do cumprimento das exigências estabelecidas no que diz respeito às garantias
financeiras, aquelas empresas enviam periodicamente ao ISP, de acordo com as disposições constantes
do normativo em vigor, diversos elementos de informação. Com base nesta mesma informação a
supervisão centrou-se essencialmente na análise das seguintes áreas.

Relatório e contas do exercício

Procedeu-se à apreciação das contas individuais das 51 empresas sujeitas à supervisão solo, e das
contas consolidadas relativas a 8 grupos de seguros.

Efectuou-se o controlo das provisões para sinistros, através do cálculo das mesmas utilizando
métodos estatísticos para todas as empresas de seguros cuja dimensão da série cronológica de dados o
permitia sendo que, para alguns casos, se usaram também métodos estocásticos.

Os contactos com os actuários responsáveis desenvolveram-se no sentido, quer do esclarecimento
de aspectos relativos às informações constantes dos relatórios por estes elaborados, quer quanto ao
âmbito e profundidade da análise realizada.

Margem de solvência

No que diz respeito à análise da evolução da situação da margem de solvência das empresas
supervisionadas, reportada ao final do exercício de 2001, pode-se concluir que, no seu conjunto, se
verificou a manutenção da tendência de decréscimo no nível do rácio de solvabilidade, verificando-se, no
entanto, em termos percentuais, a existência de um excedente de elementos constitutivos, em relação
ao mínimo regulamentar, como se pode constatar no quadro seguinte:

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP 11.

Sociedades Anónimas 15 24 5 1 45
Mútuas 0 2 0 0 2

Com sede fora da UE 1 0 1 0 2

∑∑ 16 26 6 1 49
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A tendência decrescente no nível do rácio de solvabilidade manifestou-se, de novo, com maior
incidência no conjunto das empresas de seguros mistas, mas foi também significativo no conjunto das
empresas de seguros não vida.

Esta descida global, que foi mitigada pela efectivação de aumentos de capital por parte de algumas
empresas de seguros, teve como principal factor o comportamento dos mercados de capitais,
nomeadamente o accionista, o qual provocou montantes significativos de menos-valias potenciais.

Representação / Caucionamento das provisões técnicas

Em resultado da apreciação da representação das provisões técnicas, enviada trimestralmente pelas
empresas de seguros, concluiu-se que estas detinham na sua grande maioria, ao longo do ano, activos
representativos que excediam as suas responsabilidades.

Informação estatística

A utilização de indicadores de alerta e a aplicação de métodos de análise estatística, com base na
informação recolhida, permitiu não só detectar antecipadamente eventuais situações de dificuldade
financeira por parte das empresas supervisionadas, como também acompanhar com maior detalhe a
evolução das mesmas.

Além disso, a continuada evolução negativa dos mercados de capitais durante o ano de 2002,
determinou a necessidade de recolha de elementos adicionais de informação da evolução da situação
das empresas supervisionadas, bem como a redução dos prazos de envio dos mesmos. Na sequência da
análise desta informação e das medidas tomadas pôde, no entanto, concluir-se que, os requisitos
mínimos de solvência eram cumpridos, na generalidade, pelas empresas de seguros.

Análise e acompanhamento individualizado de algumas empresas

Em face dos dados recolhidos e das situações detectadas de insuficiência, quer ao nível da cobertura
da margem de solvência, quer da representação das provisões técnicas, sobretudo em consequência da
continuada evolução negativa dos mercados accionistas, foi efectuado um acompanhamento
circunstanciado da evolução das empresas de seguros em causa. Deste modo, foi exigida a apresentação
de planos de financiamento, incluindo contas previsionais, o que determinou que os accionistas
procedessem a aumentos de capital ou recorressem a empréstimos subordinados, de montantes
significativos, cujos processos de autorização e de concretização foram devidamente acompanhados.

Acções de supervisão in loco

Durante o ano de 2002 continuou a dar-se uma grande importância às acções de supervisão in loco,
planeadas com base na apreciação prévia dos elementos de informação recebidos das entidades
supervisionadas.

Aquelas acções desenvolveram-se de acordo com as linhas programáticas estabelecidas, no sentido
de analisar e avaliar a gestão do risco, o sistema de controlo interno, a situação financeira e a análise das
actividades e da estratégia do negócio das empresas de seguros em causa.

O âmbito das acções de supervisão realizadas incidiu sobretudo sobre a organização e a eficiência
dos procedimentos de controlo interno implementados, o cálculo da provisão para sinistros, a qualidade
da informação prestada ao ISP, e matérias relativas ao seguro de acidentes de trabalho e à mediação de
seguros.
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No decorrer das acções de supervisão in loco efectuadas, as situações irregulares ou entendidas
como não adequadas encontradas diziam respeito a diversos aspectos da actividade, dos quais podemos
salientar a avaliação de activos e passivos, com particular incidência nas provisões técnicas, deficiências
de controlo interno e de coordenação entre diferentes áreas, nomeadamente, entre a área técnica e a de
investimentos e, ainda, com a relevação contabilística.

Em função da natureza e importância dos casos encontrados foram tomadas as medidas preventivas
ou coercivas adequadas à regularização das situações.

O acompanhamento da actividade das empresas foi ainda efectuado através de frequentes
contactos e reuniões com as respectivas Administrações e altos responsáveis pela gestão, com o
objectivo de analisar as estratégias de negócio implementadas e de discutir os problemas mais
importantes que foram sendo detectados nas acções de supervisão e na análise interna da informação
recolhida.

Pedidos de autorização

Foi efectuada a análise e elaborados os correspondentes pareceres técnicos e económico-financeiros,
relativamente a diversas matérias, de que destacamos os relativos a:

— pedido de autorização para constituição de uma nova empresa de seguros;

— pedidos de fusão de empresas de seguros existentes;

— pedidos de aumento de capital, de empréstimos subordinados, de prestações acessórias e de
coberturas de prejuízos efectuadas pelos titulares do capital;

— pedidos de transferências de carteira;

— pedidos de alargamento de actividade para outros ramos não vida;

— pedidos de diferimento das menos-valias não realizadas de investimentos ao abrigo do
normativo em vigor;

— comunicações prévias relativas à aquisição de participações qualificadas em empresas de
seguros.

B.1.1.2. Fundos de Pensões

Introdução

Os fundos de pensões constituem um dos meios privilegiados de financiamento dos planos de
reforma do segundo pilar e, embora em menor escala, dos planos individuais que constituem o terceiro
pilar. Nalguns casos, os fundos de pensões asseguram também o financiamento de regimes substitutivos
da Segurança Social, dos quais podemos realçar, pela importância de que se reveste em Portugal, o plano
de pensões do sector bancário.

Com a regulamentação da nova Lei de Bases da Segurança Social e a implementação de esquemas
complementares privados baseados em regimes de capitalização, prevê-se que o papel dos fundos de
pensões venha a assumir uma importância acrescida.
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Neste contexto, a supervisão dos fundos de pensões assume uma importância primordial para a
garantia da transparência, segurança e confiança neste meio de financiamento dos complementos de
reforma.

A supervisão dos fundos de pensões e das sociedades gestoras de fundos de pensões tem como
objectivo fundamental a garantia de que cada fundo de pensões irá cumprir a sua função de
financiamento do plano de pensões cujo compromisso assumiu.

Para esse efeito, a supervisão desenvolve-se, essencialmente, em relação aos seguintes
aspectos:

— no que diz respeito aos fundos de pensões, através da autorização prévia dos contratos
constitutivos, da determinação das responsabilidades assumidas nos termos do plano de
pensões e da análise do respectivo nível de financiamento, da verificação da existência de um
património adequado às responsabilidades em causa e, finalmente, da verificação da
consistência e da fiabilidade da diversa informação recolhida; e

— no que diz respeito às entidades gestoras, assegurando a integridade e profissionalismo das
pessoas envolvidas na gestão e através da verificação do cumprimento das garantias
financeiras exigíveis (margem de solvência e fundo de garantia) e da implementação de
mecanismos adequados de controlo interno.

No domínio legislativo podemos salientar a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho,
que aprovou o novo regime jurídico dos planos de poupança-reforma (PPR), dos planos de
poupança-educação (PPE) e dos planos de poupança-reforma/educação (PPR/E), e da Portaria n.º
1451/2002, de 11 de Novembro, que estabeleceu novas regras de composição das carteiras dos referidos
planos de poupança. A articulação dos regimes e a harmonização das regras de composição vem criar
condições para um desenvolvimento mais acentuado dos fundos de pensões que financiam planos
individuais de reforma.

Não podemos também deixar de referir, pela sua importância, a publicação da norma relativa à
política de investimento dos fundos de pensões e da norma com a definição dos princípios e as regras
relativos à avaliação dos activos que constituem o património dos fundos de pensões. Este normativo
vem reforçar a transparência da política de investimentos e flexibilizar os princípios e regras de
composição e de avaliação dos activos face às novas realidades dos mercados financeiros e coloca
uma ênfase especial na exigência de adequados procedimentos de controlo interno. Além disso,
foram ainda regulamentadas as condições a preencher pelos actuários responsáveis de fundos de
pensões, o que irá permitir que os relatórios actuariais relativos ao final de 2002 já venham
elaborados por estes.

Finalmente, foram também estabelecidas, à semelhança do efectuado para as empresas de seguros,
regras de utilização, avaliação e contabilização de produtos derivados.

Autorização prévia

Nos termos da legislação em vigor compete ao Instituto de Seguros de Portugal a autorização prévia
dos contratos constitutivos de novos fundos de pensões e das alterações que são introduzidas nos já
existentes, bem como da transferência de fundos entre entidades gestoras e da extinção daqueles. Deste
modo, indicam-se no quadro seguinte a natureza e quantidade dos pedidos de autorização apresentados
ao ISP, comparativamente com o ano anterior.



Procedeu-se ainda à fiscalização preventiva de contratos de gestão, contratos de depósito e
contratos de adesão colectiva, bem como à apreciação prévia, nos termos da legislação em vigor, de
contratos de extinção de adesões colectivas a fundos de pensões abertos.

Nível de financiamento

Com base na informação recolhida através dos relatórios actuariais e de outras informações de
índole estatística, procedeu-se à análise do nível de financiamento de todos os fundos de pensões. Além
disso, foram calculadas as responsabilidades assumidas por alguns fundos de pensões (valor actual, quer
das pensões em pagamento, quer da responsabilidade por serviços passados), com base nos dados
solicitados para o efeito às entidades gestoras.

Esta análise teve como objectivo verificar o cumprimento do mínimo de solvência exigível aos fundos
de pensões, bem como aferir do controlo efectuado pelas entidades gestoras de fundos de pensões,
relativamente à informação recebida dos associados e à compatibilidade, quer do formulário utilizado
nos cálculos com as disposições do plano de pensões constantes do contrato constitutivo, quer destes
com a determinação do montante das pensões em pagamento.

Além disso, no âmbito dos processos de autorização, nomeadamente nos casos em que houve
transformação de planos de pensões de benefício definido em planos de pensões de contribuição
definida ou em que se processou a extinção, seja de adesões colectivas, de quotas-partes de fundos de
pensões ou mesmo de fundos de pensões, foi efectuado o controlo dos valores atribuídos, com base nos
dados utilizados pelas entidades gestoras para determinação dos respectivos montantes.

Com base na apreciação da informação recolhida relativamente aos 245 fundos de pensões
existentes no final de 2001, verificou-se que, relativamente às pensões em pagamento, existiam
6 situações de insuficiência, das quais 5 foram colmatadas durante o ano de 2002, e uma encontra-se
ainda em apreciação com vista ao encontro de soluções. Subsiste ainda um fundo de pensões que
permanece ao abrigo de um plano de amortização, nos termos das disposições legais em vigor.

No que respeita ao nível de financiamento das responsabilidades por serviços passados não foram
detectadas situações de insuficiência, embora alguns fundos de pensões ainda se encontrem a cumprir
planos de amortização destas responsabilidades.

Os fundos em situação de insuficiência financeira, no que diz respeito ao valor actual das pensões
em pagamento, ou com um nível de financiamento da responsabilidade por serviços passados mais
reduzido, foram sujeitos a um acompanhamento mais assíduo e detalhado.

No que diz respeito aos activos dos fundos de pensões, realizou-se o controlo trimestral, quer da
valorimetria atribuída, quer do cumprimento das regras de diversificação e dispersão relativas à
composição da carteira de investimentos, tendo-se detectado algumas situações pontuais e transitórias
de incumprimento, que determinaram acções de supervisão de forma mais continuada e
circunstanciada.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP 15.

2001 2002

constituição 5 6
alteração 32 31
transferência 5 8
extinção 5 (1) 19 (2)

∑∑ 47 55
(1) dos quais 3 em consequência de transferências para adesões colectivas a fundos de pensões abertos e 1 para um
fundo de pensões fechado
(2) dos quais 2 em consequência de transferências para adesões colectivas a fundos de pensões abertos e 5 para fundos
de pensões fechados

Pedidos de



Procedeu-se ainda a uma análise conjugada dos diferentes elementos recolhidos (contratuais,
contabilísticos, estatísticos, actuariais e financeiros), com o objectivo de se encontrarem eventuais
divergências que permitissem a detecção de situações não perceptíveis pela análise individualizada
daquela informação.

Sociedades gestoras de fundos de pensões

Análise da informação recolhida

Com base na análise dos relatórios e contas e da informação recebida relativamente à margem de
solvência, constatou-se que as 13 sociedades gestoras que operavam, no final de 2001, apresentavam a
margem de solvência devidamente constituída.

Acções de supervisão in loco

No decorrer do ano de 2002 as acções de supervisão in loco, planeadas com base na apreciação
prévia dos elementos de informação recebidos das entidades supervisionadas, desenvolveram-se de
acordo com o objectivo primordial de analisar o sistema de controlo interno das sociedades gestoras em
causa.

Na decorrência das acções de supervisão in loco efectuadas, as situações irregulares ou entendidas
como não adequadas encontradas diziam respeito fundamentalmente a deficiências dos procedimentos
de controlo interno implementados e de coordenação entre diferentes áreas.

Em função da natureza e importância das situações detectadas foram tomadas as medidas
preventivas ou coercivas adequadas à sua regularização.

Pedidos de autorização

Foi efectuada a análise e elaborados os correspondentes pareceres técnicos e económico-
financeiros, no que diz respeito a diversas matérias, de que destacamos os relativos a comunicações
prévias de aquisição de participações qualificadas em sociedades gestoras de fundos de pensões.

B.1.1.3. Registo

B.1.1.3.1. Mediadores

Apreciação global qualitativa

As acções desenvolvidas caracterizaram-se, do ponto de vista qualitativo, por um ajustado grau de
exigência no controlo do acesso e exercício da actividade de mediação de seguros.

No âmbito do referido controlo efectuou-se o acompanhamento dos mediadores pessoas colectivas
com especial incidência nos aspectos societários tendo-se disponibilizado um quadro actualizado da
estrutura do sector ao nível dos mediadores que actuam no mercado nacional.

É de destacar a manutenção de um abrandamento do interesse de mediadores comunitários no
acesso ao mercado nacional, tanto no que respeita ao estabelecimento de sucursais como através do
exercício de livre prestação de serviços.

Na sequência de reuniões anteriormente ocorridas sobre a proposta de directiva apresentada pela
Comissão, referente à mediação de seguros, ocorreram diversas reuniões, com a participação do ISP,

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP16.

Relatório e Contas 2002



para ultimar a sua redacção final, o que veio a ser consubstanciado no texto da Directiva 2002/92/CE, de
9 de Dezembro.

Apreciação geral quantitativa – principais indicadores

Relativamente ao acesso à actividade de mediação de seguros constata-se um ligeiro aumento de
inscrições de mediadores pessoas singulares e da manutenção de uma tendência crescente da
percentagem de aprovações, a que não será alheia a formação proporcionada por seguradoras e
corretores. Já no que respeita aos mediadores pessoas colectivas é de referir um aumento de inscrições
(23%).

Por outro lado, é de salientar um aumento significativo do movimento dos contratos de
exclusividade, comparativamente ao ano anterior, e uma ligeira redução nas transferências de carteiras e
no cancelamento de inscrições (a pedido e por morte).

B.1.1.3.2. Empresas de Seguros e Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões

Apreciação global qualitativa

As acções desenvolvidas caracterizaram-se, do ponto de vista qualitativo, por um ajustado grau de
exigência no controlo das empresas de seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões ao nível
das condições jurídico-formais de acesso bem como das alterações estruturais que ocorreram nas
empresas que operam no mercado. É de salientar que, relativamente ao mercado nacional, se verificou
uma ligeira retoma de interesse das empresas de seguros comunitárias em estabelecerem sucursais em
Portugal e, em contrapartida, um ligeiro abrandamento desse interesse no que respeita à sua actuação
em regime de livre prestação de serviços. Por outro lado, manteve-se estável a reduzida implantação de
empresas de seguros nacionais, em regime de estabelecimento, no mercado de seguros estrangeiro, e
um ligeiro abrandamento de empresas de seguros nacionais a operarem em regime de livre prestação de
serviços. É ainda de referir o movimento crescente de aquisições/alienações de participações qualificadas,
resultante dos movimentos ocorridos nas reestruturações dos vários grupos económicos, nacionais e
internacionais.

O registo sistemático da situação estrutural das empresas de seguros nacionais, sucursais e empresas
de seguros exercendo a actividade em regime de livre prestação de serviços, permitiu disponibilizar um
quadro sempre actualizado da estrutura do sector, ao nível das empresas de seguros e dos ramos
explorados.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP 17.

2000 2001 2002

Convocatórias 5 124 4 626 4 691
Sessões de exame 67 64 75

Mediadores Singulares / Exames Examinados 2 754 2 587 2 802
% de aprovações 64% 69% 71%
Inscrições 1 764 1 774 2 003

Processos de constituição 473 525 479

Inscrições 95 109 134

Transferências de carteiras Número 483 676 653

Contratos de exclusividade Registados e Rescindidos 1 695 732 1 099

Cancelamento de inscrições Número 1 779 1 725 1 555

Sociedades de agentes e corretores



Apreciação geral quantitativa – principais indicadores

Ocorreu durante o ano de 2002, relativamente às empresas de seguros nacionais, por um lado um
decréscimo na constituição de empresas, e por outro lado um acréscimo de fusões e transferências de
carteiras de seguros e ainda de aquisições/alienações de participações qualificadas. 

B.1.1.4. Colaboração com outras entidades de supervisão

Durante o ano em questão há a salientar os trabalhos desenvolvidos sob a égide do Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), instância que congrega representantes das três autoridades
de supervisão do sistema financeiro em Portugal.

De entre os temas objecto de cooperação destaca-se a continuação da colaboração já iniciada em
anos anteriores relativamente à análise da situação de solvência dos conglomerados financeiros
nacionais, bem como o acompanhamento da discussão relativa ao projecto de Directiva sobre a
supervisão prudencial dos conglomerados financeiros. São ainda de realçar os trabalhos efectuados nos
domínios da luta contra o branqueamento de capitais, da prestação de informação aos investidores em
instrumentos de captação de aforro estruturados e da informação financeira por segmentos.

Por outro lado, saliente-se ainda a colaboração com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM), no sentido do estabelecimento de um conjunto de regras similares para o funcionamento dos
planos de poupança, independentemente da forma que estes assumam.

É ainda de destacar a presença de um técnico do ISP no grupo de trabalho encarregado de proceder,
em nome da Comissão Europeia, à avaliação do grau de preparação das autoridades de supervisão do
sistema financeiro da Eslováquia, para efeitos da integração deste país na União Europeia. 

B.1.1.5. Estudos técnicos e regulamentação

B.1.1.5.1. Estudos Técnicos

No âmbito da actividade de estudos técnicos foi dada prioridade aos seguintes temas:

— Modelização estocástica do risco das acções e das obrigações no ambiente euro para
incorporação num futuro mecanismo de “stress test”;
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2000 2001 2002

Novas Seguradoras Nacionais (incluindo por transformação de sucursais) 1 2 1

Novas Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões 2 0 1

Abertura de sucursais estrangeiras em Portugal 4 0 2

Abertura de sucursais portuguesas no estrangeiro 0 0 0

Novos ramos (Seguradoras nacionais) 3 10 0

Alterações estatutárias (Seguradoras nacionais e S.G.F.P.) 38 92 94

Actuários responsáveis 9 15 40

Registo de seguros obrigatórios 11 5 37

Emissão de certidões / certificados 26 31 24

Livre Prestação de Serviços (L.P.S.) 58 137 124

Transferências de carteira Vida e Não Vida (seguradoras nacionais) 4 2 9

Transferências de carteira Vida e Não Vida (seguradoras estrangeiras) 13 34 25

Fusões e Cisões (Seguradoras nacionais e S.G.F.P.) 5 2 5

Registo de participações qualificadas (Seguradoras nacionais e S.G.F.P.) 38 64 78

Seguros no estrangeiro 5 4 7



— Arquitectura do sistema complementar obrigatório da segurança social; 

— Metodologias de cálculo de provisões para riscos sísmicos.

No âmbito do estudo, preparação e desenvolvimento de regras, modelos e técnicas (vertente
actuarial e económico-financeira) relativas à actividade de supervisão destacam-se: 

— Exercício de observação do cálculo do requisito de solvência corrigida decorrente da aplicação
da nova regulamentação relativa à supervisão complementar das empresas de seguros
integradas em grupos de seguros;

— Estudos tendentes à reformulação dos mapas de reporte de informação para efeitos de
supervisão;

— Estudos tendentes ao desenvolvimento de um novo enquadramento para a supervisão dos
fundos de pensões baseado no perfil de risco inerente a cada fundo de pensões;

— Estudo sobre o impacto da volatilidade dos mercados de capitais nas contas das empresas de
seguros.

Por outro lado, para além da actualização de estudos e análises realizadas nos anos anteriores,
foram desenvolvidos alguns estudos e/ou análises globais sobre o mercado segurador e de fundos de
pensões, de que destacamos:

— Impacto dos eventos de 11 de Setembro no mercado segurador;

— Concentração e dimensão do mercado segurador nos diversos países da União Europeia; 

— Análise comparativa dos mercados de fundos de pensões na União Europeia;

— Análise explicativa da rendibilidade dos fundos de pensões em diversos países Europeus;

— Análise da estrutura da carteira dos fundos de pensões em diversos países Europeus;

— Estudo com a decomposição e análise dos resultados da actividade seguradora no período de
1995 a 2001;

— Análise da utilização de produtos derivados pelas empresas de seguros e pelos fundos de
pensões.

B.1.1.5.2. Regulamentação

No que diz respeito à regulamentação da actividade seguradora e de fundos de pensões, a
actividade desenvolvida centrou-se nos seguintes aspectos:

— Estabelecimento de um conjunto de regras relativas à composição do património dos fundos
de pensões e definição dos princípios a seguir pelas entidades gestoras na definição,
implementação e controlo da política de investimento dos fundos de pensões;

— Estabelecimento de um conjunto de princípios e regras relativos à avaliação dos activos que
compõem o património dos fundos de pensões, adoptando o princípio do justo valor na
avaliação de determinados instrumentos financeiros;
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— Regulamentação de um conjunto de princípios orientadores a seguir pelos actuários responsáveis
das empresas de seguros na elaboração dos relatórios previstos na legislação em vigor;

— Regulamentação relativa à supervisão complementar das empresas de seguros integradas em
grupos de seguros, estabelecendo os princípios e os métodos aplicáveis ao cálculo da
solvência corrigida, bem como o regime de comunicação das operações intra-grupo
significativas;

— Regulamentação relativa aos princípios e à regras de utilização e contabilização de produtos
derivados pelas empresas de seguros e pelos fundos de pensões;

— Regulamentação relativa aos princípios e à regras de utilização e contabilização de operações
de reporte e de empréstimo de valores pelas empresas de seguros e pelos fundos de pensões;

— Alteração do plano de contas para as empresas de seguros, introduzindo as contas a utilizar
na contabilização de instrumentos financeiros derivados e de operações de reporte e de
empréstimo de valores; 

— Alteração do plano de contas dos fundos de pensões, introduzindo as contas a utilizar na
contabilização de instrumentos financeiros derivados e de operações de reporte e de
empréstimo de valores;

— Estabelecimento de algumas regras relativamente às transferências de investimentos entre as
diferentes carteiras de investimento das empresas de seguros e definição da informação
mínima que deve constar dos registos informáticos dos investimentos; 

— Regulamentação relativa às condições de certificação e nomeação dos actuários responsáveis
na área dos fundos de pensões;

— Regulamentação da apólice uniforme do seguro de colheitas para Portugal Continental;

— Regulamentação da possibilidade de não consideração no cálculo da provisão para riscos em
curso de determinados custos com pessoal, de carácter extraordinário, decorrentes de
processos de reestruturação;

— Elaboração de Orientações Técnicas relativas à contabilização dos produtos derivados e das
operações de reporte e de empréstimo de valores pelas empresas de seguros e nos fundos de
pensões;

— Revisão das normas e circulares referentes aos elementos a enviar pelas empresas de seguros
e sociedades gestoras de fundos de pensões relativamente ao encerramento do exercício,
relatórios actuariais dos fundos de pensões e cálculo e constituição da margem de solvência
e do fundo de garantia.

Por outro lado, foram ainda desenvolvidos alguns trabalhos que se enquadram na perspectiva de
contínua adequação da legislação e regulamentação, dos quais resultaram os seguintes projectos:

— Projectos de norma relativos ao funcionamento e à prestação de informação nos fundos de
poupança constituídos sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade de seguro do
ramo vida ou sob a forma de fundo de pensões;

— Projecto de norma sobre o estabelecimento de um sistema de informação relativo às pensões
e outras prestações de carácter continuado decorrentes de acidente de trabalho;
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— Projecto de norma sobre a informação financeira por segmentos.

É ainda de referir que foram iniciados ou continuados alguns projectos que se inserem num âmbito
mais abrangente de reestruturação da regulamentação da supervisão da actividade seguradora e de
fundos de pensões, nomeadamente:

— Requisitos mínimos dos sistemas de controlo interno das empresas de seguros;

— Conteúdo dos relatórios dos auditores externos das empresas de seguros;

— Princípios de corporate governance aplicáveis nas empresas de seguros e nos fundos de
pensões.

B.1.1.6. Estatística

No âmbito das funções gerais de produção de estatísticas atribuídas ao ISP foram divulgadas as
seguintes publicações:

— Estatística de Seguros - 2000

— Estatística de Fundos de Pensões - 2000 e 2001

— Série de Desdobráveis – 2001 (I - O mercado, II - As Empresas, III - Os Fundos de Pensões,
IV - A Mediação)

— Estatística do Seguro Agrícola - Incêndio 2000 e 2001

— Produção Provisória (Seguros e Fundos de Pensões) - 2001

— Estatísticas Trimestrais - 2001 e 2002

— Estatística do Pessoal da Actividade - 2001

— Informações Estatísticas incluídas nos nºs 15 e 16 da Revista Fórum

Refira-se que os Desdobráveis, a Produção Provisória e as Estatísticas de Seguros e de Fundos de
Pensões se encontram disponíveis na página do ISP na Internet.

Os compromissos assumidos com o Instituto Nacional de Estatística no âmbito do Protocolo
estabelecido com o ISP, que visa facilitar e racionalizar a recolha de estatísticas de seguros, traduzindo-se
numa economia de custos, foram cumpridos, quer em termos de envio dos dados nos prazos
estabelecidos, quer em termos de apoio técnico, nomeadamente através da participação de técnicos do
ISP em reuniões da EUROSTAT.

Foi cumprido o acordo com o Banco de Portugal, no âmbito da transmissão de informações
trimestrais. 

Ainda no âmbito da transmissão de informações estatísticas, foram cumpridos os acordos com
diversos organismos internacionais, nomeadamente a ASSAL (Associação de Supervisores de Seguros da
América Latina) e a OCDE.

Ainda em 2002 foi criada, pela OCDE, uma Task-force no âmbito dos Fundos de Pensões, para
efeitos de transmissão futura de elementos estatísticos, na qual participaram técnicos do ISP .
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Foram, também, elaboradas as contas técnicas relativas à actividade das empresas de seguros
portuguesas em outros países da União Europeia, quer em regime de livre prestação de serviços quer
através de sucursais, permitindo, assim, informar, nos termos do protocolo em vigor, os organismos
congéneres de supervisão da União Europeia sobre a actividade que empresas nacionais desenvolveram
nos respectivos mercados.

É ainda de referir, que em 2002, continuou a ser elaborada a publicação designada por “Balanços e
Contas de Ganhos e Perdas Consolidadas”, cuja edição se mantém apenas disponível para consulta, não
tendo sido objecto de divulgação externa.

B.1.2. Relações Internacionais e Cooperação

No capítulo internacional privilegiou-se, mais uma vez, o relacionamento intra-comunitário. Neste
sentido, o ISP desempenhou um papel activo nas diversas reuniões do Comité de Seguros da União
Europeia, tendo participado no debate e nas tomadas de decisão deste órgão, sobre assuntos
relacionados com a temática da supervisão de seguros e de fundos de pensões. 

De salientar, no âmbito do Conselho, a participação do ISP em diversos grupos de trabalho, de que
se destacam, pela sua importância, os relativos à discussão da proposta da 5ª Directiva sobre o seguro de
responsabilidade civil automóvel e a proposta de directiva referente às actividades e à supervisão das
instituições de realização de planos de pensões profissionais. 

Os assuntos que estão sob a alçada da Comissão Europeia foram, igualmente, objecto de atenção
por parte do ISP, que participou em vários grupos de trabalho, sendo de realçar o apoio prestado à
Comissão na avaliação do estádio de desenvolvimento das autoridades de supervisão do sector
financeiro dos países candidatos a integrar a União, particularmente no que se refere ao grau de
transposição do ”acquis communautaire”. 

Ao nível da Conferência das Autoridades de Supervisão de Seguros da UE salienta-se a participação
do ISP nas suas 116ª e 117ª edições, realizadas, respectivamente, em Bruges e em Copenhaga, bem
como a participação nos grupos de trabalho que lhe estão adstritos. 

A colaboração do ISP em matérias envolvendo os interesses de Portugal e da União Europeia com
países terceiros, particularmente os assuntos relacionados com as negociações dos acordos ao nível do
GATS, continuou a ser prestada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros por intermédio da Direcção
Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DGAERI) do Ministério das Finanças e, também,
da Direcção Geral dos Assuntos Comunitários (DGAC) do próprio MNE. 

Foi mantido um estreito relacionamento com várias organizações internacionais e organismos
congéneres, de que se destaca a participação nas reuniões semestrais do Comité de Seguros da OCDE
(de que Portugal é Vice-Presidente) e respectivos grupos de trabalho, na Assembleia Anual da IAIS (de
que o ISP é membro do Comité Executivo) e na XIII Conferência da Associação de Supervisores de
Seguros da América Latina (ASSAL), nos encontros da Associação Internacional para a Fraude nos
Seguros (IAIFA) e do Grupo de Acção Financeira criado no âmbito da Cimeira Económica do G-7 (GAFI).

O relacionamento do ISP com os Países-Território de expressão portuguesa consubstanciou-se na
execução de tarefas inerentes ao Secretariado da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos e na
participação, em Macau, nos trabalhos da VII Conferência Anual da ASSEL.

Por outro lado, foram iniciados contactos com as autoridades de Timor-Leste, no sentido de lhes ser
fornecido apoio técnico para a implantação de um departamento de supervisão de seguros naquele país.
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B.1.3. Jurídica

B.1.3.1. Apoio jurídico

A actividade jurídica assegurou o suporte jurídico necessário à actividade estrutural e funcional
do ISP, correspondendo às solicitações internas, gerindo ou acompanhando processos e elaborando
informações e pareceres jurídicos sobre questões que se inserem no âmbito da sua
competência.

Área jurídico-empresarial

Na área do acesso e exercício da actividade seguradora e de gestão de fundos de pensões, e fora do
âmbito de apoio à Supervisão, foram elaborados diversos pareceres.

No âmbito do apoio jurídico à mediação de seguros foram igualmente emitidos diversos
pareceres, para além de inúmeras respostas, por vezes imediatas e orais em matéria de interpretação
legislativa.

Produtos da actividade

Em matéria de questões jurídicas inerentes aos produtos da actividade seguradora, relativamente a
seguros obrigatórios, foi analisada a conformidade das apólices utilizadas pelas empresas de seguros
com o texto aprovado pelas normas do ISP, tendo também sido verificada a conformidade legal de várias
apólices de seguro obrigatório que não são objecto de apólices uniformes.

Foram elaborados pareceres sobre questões relativas à teoria geral do contrato de seguro e à
aplicação de legislação da actividade seguradora, sendo que muitos desses pareceres versaram sobre
a problemática inerente à aplicação ao contrato de seguro do regime das cláusulas contratuais
gerais.

Acidentes de trabalho

Em acidentes de trabalho, foram elaborados pareceres relacionados sobretudo com o regime de
actualização de pensões de acidentes de trabalho.

No âmbito do dever de colaboração com os tribunais e em cumprimento de deveres específicos
nesta matéria, por solicitação dos tribunais de trabalho, foram emitidos pareceres que incidiram
fundamentalmente sobre a regularidade jurídico-formal das apólices de seguros de pensões,
transferindo para as empresas de seguros a responsabilidade de entidades patronais; e sobre a
Idoneidade dos caucionamentos prestados pelas entidades patronais em processos para a efectivação de
direitos resultantes de acidentes de trabalho.

Foram ainda emitidas certidões para cancelamento das afectações a favor do ISP em processos de
pensão por acidentes de trabalho.

Gestão administrativa

Relativamente à assistência jurídica à gestão patrimonial e administrativa, foram elaborados
pareceres, nomeadamente sobre contratos de aquisição de bens e serviços, sobre projectos de normas
de organização interna e relativos a protocolos a celebrar entre o ISP e outras entidades, nomeadamente
académicas e da Administração Pública.
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Colaboração com a DGAERI

No âmbito da colaboração com o Ministério das Finanças (DGAERI - Direcção-Geral de Assuntos
Europeus e Relações Internacionais) foram elaboradas diversas circulares relativas à aplicação de sanções
financeiras internacionais, nomeadamente na área da luta contra o terrorismo.

Foram ainda emitidos pareceres sobre questões internacionais, em processos geridos por aquela
Direcção-Geral.

Contencioso

Foram elaborados diversos pareceres, no âmbito da supervisão – acesso e exercício da actividade
seguradora, garantias financeiras, contabilidade, aquisição de participações qualificadas, etc. – e da
aplicação do direito societário às empresas de seguros e às sociedades gestoras de fundos de pensões.
Foram igualmente emitidos pareceres no âmbito da mediação de seguros e no âmbito de acidentes de
trabalho, sendo alguns prévios à instauração dos respectivos autos de contra-ordenação.

Continuou o acompanhamento do processo de liquidação da SRF (em fase falimentar),
designadamente através do apoio jurídico ao liquidatário judicial e à comissão de credores, que é
presidida pelo ISP.

No âmbito dos processos de contra-ordenação, foram instaurados 517 autos de contra-ordenação,
2 a mediadores, 2 a sociedades gestoras de fundos de pensões e 513 a empresas de seguros. Destes, 16
foram levantados por violações ao Decreto-Lei nº 94-B/98 e 497 por violações ao Decreto-Lei nº 143/99.

Foram efectuadas 15 denúncias ao Ministério Público por suspeita de prática de crime.

B.1.3.2. Estudos e projectos legislativos

A actividade nesta área centrou-se fundamentalmente sobre nas seguintes iniciativas:

— Elaboração do projecto de decreto-lei (e demais documentos de apoio e explicação) que
transpõe a Directiva nº 2001/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março
de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das empresas de seguros, o qual integra a
alteração do Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril.

— Acompanhamento do projecto de decreto-lei (que integra o projecto da que viria a ser a Lei
nº 2/2003, de 13 de Janeiro) que transpõe a Directiva nº 2000/26/CE, de 16 de Maio de 2000,
relativa à aproximação de legislações dos Estados membros respeitante ao seguro de
responsabilidade civil automóvel (“4ª Directiva do Seguro Automóvel”), alterando os
Decretos-Lei nºs 522/85, de 31 de Dezembro, e 94-B/98, de 17 de Abril. Este
acompanhamento envolveu resposta a diversas solicitações não nacionais, dada a natureza
do sistema de protecção de vítimas automóvel constante da Directiva a transpor (sistema
nacional de regulação de sinistros ocorridos basicamente nos demais Estados membros); e
incluiu a produção de uma versão consolidada do Decreto-Lei nº 522/85, de 31 de Dezembro.

— Elaboração e acompanhamento do projecto do que viria a ser o Decreto-Lei nº 169/2002, de
25 de Junho, transpondo a Directiva nº 2000/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de Novembro (que altera, no caso dos seguros, as Directivas nºs 92/49/CE e 92/96/CE do
Conselho, no que se refere à troca de informações com países terceiros), e alterando o
Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril.
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— Acompanhamento do que viria a ser o Decreto-Lei nº 158/2002, de 2 de Julho, com o novo
regime dos planos de poupança reforma/educação (PPR/E).

— Elaboração do projecto da que viria a ser a Portaria nº 1845/2002, de 4 de Dezembro,
publicada no Diário da República, nº 291, II Série, de 17 de Dezembro de 2002, que fixa a taxa
a ser paga pelas empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões a favor do
ISP.

Em matéria de questões jurídicas de seguros sobre diversos projectos de legislação emanados de
outras entidades, refira-se:

— Projectos sobre igualdade entre homens e mulheres.

— Projecto da que viria a ser a Lei nº 32/2002, de 20 de Dezembro, que aprovou as bases da
segurança social.

— Projecto de Código do Trabalho.

— Projecto de regime de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos
praticantes desportivos profissionais.

— Projecto da que viria a ser a Lei 24/2002, de 31 de Dezembro, que autoriza o Governo, no
quadro da criação da Autoridade da Concorrência e da aplicação dos seus estatutos, a definir
regras de controlo jurisdicional das respectivas decisões no domínio da defesa da
concorrência.

— Projecto da que viria a ser o Decreto-Lei 10/2003, de 18 de Janeiro, que cria a Autoridade da
Concorrência.

— Projecto da Comissão da União Europeia de criação da Sociedade Mútua Europeia.

— Projecto da Comissão da União Europeia de alteração de Regulamento sobre isenção do
regime da concorrência específica do sector segurador.

— Estudo sobre o impacto da que viria a ser a Directiva 2002/92/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 9 de Dezembro de 2002, relativa à mediação de seguros.

— Participação no Grupo de Trabalho interno de alteração do Decreto-Lei nº 522/85, de 31 de
Dezembro.

— Participação no Grupo de Trabalho conjunto ISP/CMVM/BP, encarregado pelo Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros de elaborar um projecto regulador dos instrumentos de
captação de aforro estruturados.

— Participação em reunião com o Ministério da Justiça, para a transposição da directiva sobre o
comércio electrónico.

— Participação em reunião com elementos do Ministério das Finanças, destinada a preparar
o diploma referente à garantia pessoal do Estado português relativa a acidentes de
aviação.
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Foi ainda prestado todo o apoio jurídico à elaboração de normas regulamentares e circulares
emitidas pelo ISP, com destaque para as referentes a:

— Supervisão complementar das empresas de seguros integradas em grupos de seguros.

— Activos dos fundos de pensões.

— Certificação e nomeação dos actuários responsáveis nos fundos de pensões.

— Formalização da certificação dos actuários responsáveis nos fundos de pensões.

— Sugestão de regulamento apresentada ao ISP pela APS para alteração geral das apólices
uniformes dos seguros de responsabilidade civil.

Foram analisadas 3 questões prejudiciais apresentadas junto do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias com eventual impacto na lei nacional, bem como 2 processos de contencioso
envolvendo o Estado português e a Comissão Europeia naquela sede jurisdicional.

Refira-se, também, a participação na elaboração da resposta nacional a questionários internacionais.

Uma última nota para a colaboração em edições do ISP ou em publicações em que o ISP tem
participação, nomeadamente:

— Artigos para a revista “Forum” do ISP, sobre comercialização de seguros na Internet.

— Uma recensão bibliográfica para a revista “Forum”.

— Colaboração na elaboração do “Guia do Consumidor de Seguros”, publicação conjunta do
ISP e do Instituto do Consumidor.

— Intervenção na actualização de uma publicação de divulgação de direito comunitário sobre
seguro de responsabilidade civil automóvel, da responsabilidade da Comissão da União
Europeia.

B.1.3.3. Relações Internacionais

Verificou-se um activo acompanhamento da significativa actividade do ISP de âmbito internacional,
nomeadamente:

Ao nível da Comissão da U.E.

— No âmbito da Directiva do Comércio Electrónico em reuniões sobre o elenco de exigências a
formular pelos Estados-membro aos operadores e sobre a comercialização de seguros na
Internet.

Ao nível do Conselho da U.E.

— Reuniões sobre a proposta de 5ª Directiva “automóvel”.

— Reuniões relativas aos Fundos de Garantia.

— Reunião da Directiva sobre negociações à distância dos serviços financeiros.
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— Reuniões para acompanhamento e apoio ao projecto de directiva sobre planos de pensões. 

Ao nível do GAFI – Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais

— Participação em reuniões plenárias.

B.1.4. Documentação

A actividade no sector da documentação, foi, em grande parte, influenciada pela implementação de
uma nova solução integrada de “Gestão de Bibliotecas e Centros de Documentação” cuja aquisição teve
como objectivos tornar mais eficientes as rotinas internas e prestar melhores serviços aos utilizadores;
facilitar a acessibilidade à informação disponível; integrar e gerir diversos tipos de dados multimedia e
fornecer a oportunidade de partilha de recursos através de interfaces com outros sistemas e bases de
dados.

Procedeu-se à conversão e migração de dados a partir do sistema antigo e iniciou-se o tratamento
técnico retrospectivo ao nível da catalogação e da análise de conteúdo de modo a concretizar a
uniformização dos registos bibliográficos. Por outro lado, numa tentativa de enriquecimento do fundo
documental, nomeadamente nas bases de carácter jurídico, todos os registos acrescentados passaram a
ter em anexo o texto integral, sob a forma de documento electrónico.

No âmbito deste novo sistema de informação executaram-se todos os procedimentos que levaram à
criação de uma nova base de dados relativa ao normativo do ISP (normas regulamentares e circulares
conexas), num total de 221 documentos, que oferece, para além de várias possibilidades de pesquisa, a
recuperação download do texto integral a partir do documento electrónico anexo ao registo.

Este esforço de melhoria do sistema de informação documental insere-se no projecto que visa a
reestruturação do site do ISP e a criação de um portal Intranet e que irá permitir novos meios de
comunicação e de acesso ao fundo bibliográfico, bem como a novos serviços e produtos.

No que respeita à actividade considerada regular e no que concerne à gestão da colecção
documental e dos recursos da informação, foram reforçados os fundos documentais, tendo o acervo
monográfico sido acrescido na ordem de 240 títulos, 120 analíticos de periódicos, 144 actos legislativos,
21 actos comunitários. O fundo de publicações periódicas recebidas regularmente cifrou-se em 178
títulos. Todos os fascículos foram colocados à disposição dos cerca de 80 leitores internos interessados,
através do serviço de circulação de periódicos.

Em matéria de bases de dados externas mantiveram-se os acessos, via Internet, ao Diário da
República e aos actos Comunitários (base de dados Celex).

Relativamente ao processamento e organização da colecção, procedeu-se ao tratamento técnico
exaustivo de todos os documentos adquiridos no ano, ao nível da catalogação e da análise de conteúdo,
e foi assegurada a gestão dos periódicos pela manutenção e actualização da respectiva base de dados.

No capítulo do atendimento ao público foi assegurado um serviço de informação e de pesquisa
documental decorrente de pedidos efectuados por telefone, correio electrónico e presenciais versando
aspectos legislativos, estatísticos, técnicos, etc. relativos tanto à actividade seguradora em geral como,
em particular, à actividade do ISP.

Cabe ainda destacar o trabalho desenvolvido na recolha, tratamento, manutenção e actualização do
todos os conteúdos inseridos e apresentados nas páginas do actual website do ISP.
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B.1.5. Atendimento e comunicação

O sector do atendimento e comunicação desenvolveu-se nas seguintes áreas operacionais:

— atendimento público, que prestou apoio técnico – presencial e telefónico – aos consumidores
dos produtos comercializados pelos operadores supervisionados; 

— gestão de processos que analisou situações tecnicamente mais complexas e que,
normalmente, implicaram a emissão de pareceres técnicos; e a

— divisão de comunicação e publicações que editou diversas publicações produzidas pelo ISP.

Relativamente à expressão quantitativa do trabalho desenvolvido naquelas áreas:

— foram atendidas presencialmente 6 796 pessoas e 40 455 telefonicamente;

— foram recebidos 4 638 pedidos de pareceres técnicos, assumindo particular importância o
apoio técnico prestado às entidades oficiais, nomeadamente organismos da administração
pública e judiciais, bem como instituições de defesa do consumidor; e

— foram editadas as seguintes publicações:

— Relatório do Sector Segurador e Fundos de Pensões (Anual)

— Revista Fórum Nº 14 e Nº 15 (Semestral)

— Série de desdobráveis sobre os seguintes temas: As Empresas, O Mercado, Os Fundos
de Pensões e A Mediação (Anual);

— Estatísticas de Seguros 2000 (Anual)

— Relatórios e Contas do ISP 2001 (Anual)

— Estatísticas de Fundos de Pensões 2001 (Anual)

Para além daquelas áreas o Departamento teve ainda as seguintes actuações:

— Gestão de uma base de dados onde constam todas as matrículas dos veículos que detenham
seguro de responsabilidade civil automóvel e respectivas seguradoras. Este ficheiro visa
garantir que as vítimas de acidentes de circulação possam conhecer o nome da empresa de
seguros que garante a responsabilidade civil dos veículos implicados no acidente. O total de
consultas efectuadas a esta base de dados em 2002 foi de 31 241.

— Colocação compulsiva de 125 contratos de seguro de responsabilidade civil automóvel, cujos
riscos foram recusados pelas empresas de seguros.

— Proposta e coordenação de um estudo, em parceria com o ISCTE, sobre o fenómeno da
condução sem seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel.

— Concretização de um protocolo de colaboração com o Instituto do Consumidor.

— Realização do 1º. Colóquio Internacional sobre Solvência e Fundos de Pensões, realizado no
Centro Cultural de Belém em Lisboa.
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B.1.6. Recursos Humanos

O quadro de pessoal do ISP foi aumentado em 3 trabalhadores, conforme se mostra no quadro
seguinte:

Dois factos merecem realce.

O primeiro é que o aumento na categoria de administrativos se deveu sobretudo a reforços
absolutamente essenciais na área de atendimento ao público e também a recrutamentos de caracter
precário, destinados a resolver problemas pontuais.

O segundo é que a tendência para a diminuição da idade média dos colaboradores do ISP se
manteve, com um novo declínio (de 41,7 anos em 2001) para 40,8 anos, o que se ficou a dever não só
a situações de reforma e pré-reforma mas também à prossecução da política de renovação gradual de
quadros a que se deu início nos últimos anos.

Para o efeito, aliás, manteve-se um intercâmbio estreito com várias Universidades, possibilitando-se
a diversos jovens recém-licenciados de elevado potencial a realização de estágios profissionalizantes no
ISP, que em alguns casos serviram de base a novos recrutamentos na área técnica.

No quadro seguinte mostram-se os escalões etários dos efectivos numa comparação com o ano
anterior.

Na área da formação profissional verificou-se um aumento moderado, nomeadamente decorrente
da assimilação interna das diversas modificações que ocorreram no ISP, e que passaram transversalmente
pelas diversas áreas de actividade, envolvendo a totalidade dos trabalhadores, nomeadamente quanto à
adopção das novas políticas integradas de recursos humanos.
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Directores 25 24
Técnicos 109 110
Chefias Intermédias 32 32
Administrativos 30 35
Outros 17 15
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Merecem, no entanto, um especial destaque as acções de formação na área da informática (22
acções, num total de 2 250 horas) e, bem assim, a acção organizada em parceria com o ISCTE, concebida
e destinada exclusivamente a quadros técnicos da Direcção de Supervisão, que decorreu ao longo de
vários meses.

De igual modo, foi continuada a política de formação linguística, embora com uma tendência
ligeiramente decrescente, face ao apuramento e sistematização das reais necessidades existentes neste
domínio.

B.1.7. Recursos financeiros

A actividade do ISP é financiada pelas empresas de seguros e de fundos de pensões através de
contribuições obrigatórias e pelos rendimentos de aplicações financeiras.

Os proveitos em 2002 aumentaram cerca de 13% relativamente ao ano de 2001, sendo este
aumento essencialmente justificado pelo crescimento em cerca de 8% das contribuições obrigatórias.
Por outro lado, os custos cresceram cerca de 15%.

Em consequência, o resultado líquido em 2002 foi de 5 418 633 euros contra 4 851 456 em 2001,
o que representa um aumento de cerca de 12%.

A evolução dos custos explica-se basicamente pelo aumento significativo das amortizações do
exercício e do valor da rubrica “Trabalhos Especializados” devido ao recurso a entidades externas para a
concretização de estudos e pareceres nas áreas de Informática e Jurídica. 

Durante o exercício de 2002 foram concluídas seis das dez fases do projecto de desenvolvimento de
novos sistemas e tecnologias de informação, cujos estudos se iniciaram em 1998, o que explica o
acréscimo das amortizações.

Execução orçamental

As receitas correntes cobradas atingiram o valor de 19 700 080 €, ultrapassando o orçamento em
cerca de 25%, o que se deveu principalmente, a desvios positivos nas contribuições obrigatórias e nas
remunerações financeiras.

Quanto às despesas correntes, o grau de execução foi de 78% justificado pela melhoria organizativa
obtida e pela não concretização de algumas despesas, designadamente na área de recursos humanos e
de outros serviços.

No respeitante às despesas de capital, é de salientar, no decurso do exercício, a compra de
equipamento informático, hardware e software, no âmbito do projecto de desenvolvimento dos novos
sistemas de informação, no qual se despendeu cerca de 1 021 milhares de euros, valor contudo
significativamente inferior ao previsto para o desenvolvimento de novas soluções informáticas que não
foi possível concretizar no exercício.

De salientar, que os excedentes de tesouraria foram depositados junto da Direcção Geral do Tesouro
conforme o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros nº 115/2002 de 5 de Setembro.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - ISP30.
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B.2. FUNDOS AUTÓNOMOS GERIDOS PELO INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

B.2.1. FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL

B.2.1.1. Actividade desenvolvida

Foram apresentados ao FGA 6 174 novos casos, correspondendo a um aumento de cerca de 23%,
em relação ao ano anterior. Em média, foram recebidas 24 reclamações por dia útil. Foram encerrados
3 061 processos.

Dos novos processos, 7,3% correspondem a acções judiciais instauradas contra o FGA sem prévio
contacto dos lesados. Embora relativamente ao exercício anterior se verifique um pouco expressivo
decréscimo de 1%, pode interpretar-se, num maior universo de reclamações, como tendência de
crescimento na procura de soluções extrajudiciais por parte dos lesados e seus representantes.

Foram participados 272 casos de acidentes causados por desconhecidos, cerca de 4,4% do total das
reclamações. Este tipo de situações decresceu 3,6% face ao ano anterior.

O gráfico seguinte mostra a evolução das aberturas e encerramentos de processos nos últimos cinco
anos.

A conta Provisões para Sinistros transitou para 2003 com o saldo acumulado de 179 791 milhares
de euros, o que representa, relativamente a 31 de Dezembro de 2001, um crescimento de 16%. Neste
saldo estão incluídos 27 720 milhares de euros de provisão para IBNR.

Foram efectuados pagamentos de indemnizações no valor de 16 246 milhares de euros,
correspondendo a um aumento de 13% relativamente a 2001. Dos pagamentos realizados, 45%
corresponderam a indemnizações por Lesão Corporal, 21% por Morte e 34% por Lesão Material.

No âmbito do Acordo Multilateral de Garantia, foram pagas ao Gabinete Português de Carta Verde,
indemnizações no valor de 309 milhares de euros.

O custo médio por processo encerrado foi de 4 276 € (+ 0,3% do que em 2001).
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O gráfico seguinte mostra a evolução comparativa das indemnizações pagas pelo FGA, por tipo de
lesão, nos últimos cinco anos:

O valor global das despesas de gestão foi de 1 176 milhares de euros, sensivelmente o mesmo
montante do ano anterior.

Nos últimos cinco anos as despesas de gestão têm crescido moderadamente, situando-se abaixo da
taxa de inflação.

Os reembolsos cobrados durante o período ascenderam a 1 135 milhares de euros, cerca de menos
3% do que em 2001e representam 6,5% dos montantes despendidos com indemnizações e despesas.

B.2.1.2. Recursos financeiros

O total do Activo Líquido do FGA atingiu em 31 de Dezembro de 2002 o montante de
243 467 389 €, reflectindo um aumento de 4% (em 2001 foi de 233 690 745 €), em consequência do
crescimento dos Activos Financeiros.

Por outro lado, o Passivo teve um acréscimo de 15%, com um valor de 185 132 077 € (em 2001 foi
de 160 545 051 €).

Conforme se pode constatar da leitura do quadro seguinte, o Fundo líquido de responsabilidades
diminuiu 22% em 2002, uma vez que ao crescimento de 4% nos activos financeiros correspondeu um
aumento de responsabilidades muito superior, de 16%.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - FGA32.
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Unidade: mil €

Valor absoluto Variação %

1998 1999 2000 2001 2002

Activos Financeiros 172 031 187 360 207 660 225 472 234 490 9 11 9 4

Responsabilidades 89 994 102 584 143 234 155 316 179 791 14 40 8 16

Fundo Líquido de Responsabilidades 82 037 84 776 64 426 70 157 54 699 3 -24 9 -22
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Embora seguindo a mesma política no que respeita à constituição de provisões para investimentos
financeiros, a tendência para a desaceleração do ritmo de crescimento dos activos financeiros, explica-se
em grande parte, pela conjuntura económica e a situação dos mercados financeiro.

No tocante às responsabilidades, o seu significativo acréscimo é devido ao impacto decorrente do
aumento da provisão para sinistros, que inclui o reforço da provisão para IBNR, o que também explica o
resultado líquido negativo do exercício demonstrado no quadro seguinte:

Assim, não obstante os proveitos terem aumentado cerca de 34%, o resultado do exercício é
significativamente negativo, atendendo ao substancial aumento líquido das provisões para sinistros:
comparativamente a 2001, aquele aumento cifrou-se em cerca de 43 836 milhares de euros.Com efeito,
enquanto no exercício de 2002 as provisões para sinistros totalizaram 100 838 milhares de euros e as
anulações ascenderam a 76 363 milhares de euros, o que conduz a uma diferença de 24 475 milhares
de euros , no exercício anterior aqueles valores foram, respectivamente, de 57 002 milhares de euros e
de 45 006 milhares de euros, o que corresponde a uma diferença de 11 996 milhares de euros.

Execução orçamental

As receitas correntes cobradas, no valor de 43 090 972 euros, ultrapassaram o orçamento em 7%.

Quanto à despesa corrente, o grau de execução ficou nos 89%, o que se deveu basicamente à não
concretização parcial das despesas previstas na rubrica de pagamento de indemnizações.

Análise sumária dos investimentos financeiros

A composição dos activos financeiros consta do quadro seguinte, onde se comparam os valores de
aquisição, líquido de balanço e de mercado (cotação) divergindo os dois últimos em 13 146 milhares de
euros por o valor líquido de balanço considerar valores de aquisição deduzidos de provisões e o valor
bolsista incluir as mais vali-as potenciais.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - FGA 33.

Unidade: mil €

EXERCÍCIO DIFERENÇA

2002 2001 VALOR

Proveitos e Ganhos 120 208 89 444 30 764

Custos e Perdas 135 018 83 234 51 784

Resultados Líquidos -14 810 6 210 -21 020

Unidade: mil €

VALORES DE VALORES VALORES DE
AQUISIÇÃO % LÍQUIDOS % COTAÇÃO %

(em 31-12-02)

1. Partes de capital 19 235 8 12 251 5 18 229 7

2. Fundos de Investimento 28 848 12 21 912 9 24 842 10

3. Obrigações e Títulos de Participação 111 157 44 109 478 47 111 477 45

4. Títulos da Dívida Pública Portuguesa 38 324 15 38 324 16 40 563 16

5. ∑∑(1,...,4) 197 564 79 181 965 78 195 111 79

6. Depósitos e Outras Aplicações de Tesouraria 48 391 19 48 391 21 48 391 20

7. ∑∑(5,6) 245 955 98 230 356 98 243 502 98

8. Imóveis 4 808 2 4 133 2 4 133 2

9. ∑∑(7,8) 250 763 100 234 489 100 247 635 100



À semelhança de anos anteriores, ao longo de 2002 manteve-se uma política de investimentos
prudente e conservadora, continuando a privilegiar-se as Obrigações e os títulos da Dívida Pública
Portuguesa.

No final de 2002 os títulos de dívida correspondiam a cerca de 60% do total dos activos financeiros
do Fundo de Garantia Automóvel. Dos emitentes em carteira, 76% é originária de países da União
Europeia, sendo os restantes 14% emitentes Norte Americanos. A denominação dos títulos é quase na
totalidade em Euros com apenas 5% em Dólares. 

Dos títulos que compõem a carteira de obrigações e dívida pública, mais de 50% têm rating igual
ou superior a AA, tendo apenas 12% Rating inferior a BBB+. O gráfico seguinte é ilustrativo da
distribuição sectorial dos emitentes.

O investimento global no ano foi de 44 801 milhares de euros (uma redução de 0,5% relativamente
a 2001), distribuído por Obrigações (13 246 milhares de euros), Dívida Pública (26 655 milhares de
euros), e Fundos de Investimento (4 900 milhares de euros).

A rendibilidade média dos investimentos financeiros, excluindo mais e menos valias potenciais,
apurada no exercício foi de 2,97% um crescimento de 27 pontos base quando comparando com os
valores de 2001. Incluindo mais e menos valias potenciais, a taxa média fixou-se nos 1,57%, enquanto
que em 2001 foi de 5%, esta redução na rendibilidade justifica-se essencialmente á elevada instabilidade
dos mercados accionistas, o que afectou de forma considerável os Fundos de Investimento em acções
que implicou o aumento de provisões para investimentos financeiros em cerca de sete milhões de euros. 

A taxa média anual relativa às aplicações de curto prazo foi de 2,67% uma queda de 103 pontos
bases relativamente a 2001, que se justifica por um lado pela queda das taxas de juro de curto prazo, e
por outro pela obrigatoriedade da aplicação dos excedentes de tesouraria junto da Direcção Geral do
Tesouro, cuja remuneração é consideravelmente inferior a da banca comercial.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - FGA34.
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B.2.2. FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

B.2.2.1. Actividade desenvolvida

Durante o ano 2002, a actividade do FAT desenvolveu-se fundamentalmente ao nível da análise e
manutenção dos processos de prestações devidas por acidente e trabalho, dos processos de reembolso
e de reversões.

Quanto aos processos em curso relativos a prestações por acidente de trabalho o seu número
evoluiu de 1640 no início do ano para 1531 em 31/12/2002. Foram abertos 324 novos processos e
encerrados 433 (sobretudo por remição das respectivas pensões).

Durante o período em referência, o valor global das pensões pago ascendeu a 3 164 milhares de
euros, o que representa, face a 2001, um acréscimo na ordem dos 28%.

Procedeu-se, durante o mês de Janeiro, à informação aos Tribunais de Trabalho, das pensões que se
encontravam em condições de ser remidas durante 2002, ou seja, cujo valor global anual fosse inferior
a € 798,08. Estavam nestas condições cerca de 220 pensões, das quais cerca de 98% foram remidas
durante o ano.

O valor global pago em capitais de remição ascendeu, no período em referência, a 1 310 milhares
de euros, o que representa um aumento de 60% face a 2001.

Relativamente às restantes prestações devidas por acidente de trabalho, nomeadamente prestações
em espécie (próteses, medicamentos etc.), e indemnizações por incapacidade temporária, o montante
global pago no ano foi de 27 milhares de euros.

Procedeu-se à actualização das pensões com base na Portaria nº 1323-B/2001, de 30/11, do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade, dando assim cumprimento ao disposto nos Artigos 6º e 8º do
Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de Abril. 

Foram remetidos aos pensionistas, durante o mês de Outubro, os pedidos de provas legais, tendo-se
procedido, nos meses subsequentes, à correspondente validação e ao tratamento das pensões
respectivas em conformidade.

No âmbito da competência do FAT em assegurar o pagamento dos prémios de seguro da
modalidade de acidentes de trabalho das empresas que, no âmbito de um processo de recuperação, se
encontrem impossibilitadas de o fazer, o valor pago, a este título, em 2002, ascendeu a 82 milhares de
euros.

Por outro lado, no âmbito da sua competência de reembolsar as empresas de seguros dos
montantes por estas despendidos da responsabilidade do FAT, foram desembolsadas as seguintes
verbas:

— actualizações e remições de actualizações de pensões, o montante de 36 433 milhares de
euros, o que representa um acréscimo na ordem dos 18% face a 2001; e

— duodécimos adicionais, a verba reembolsada cifrou-se em 7 632 milhares de euros, o que se
traduziu num decréscimo de 8% face a 2001.

O valor global do reembolso efectuado às empresas de seguros foi, assim, de 44 065 milhares de
euros, o que representa um aumento de 13% relativamente a 2001.
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O gráfico seguinte mostra o peso relativo dos valores referidos:

Visando o recebimento das verbas previstas no nº 6 do Artº 20º da Lei 100/97, de 13/9, foram
abertos, durante o período em análise, 23 novos processos de reversão, 

Recepcionou-se a título de reversões um montante global de 473 milhares de euros, o que
representou um decréscimo de 5% face a 2001.

Com vista à recuperação dos créditos constituídos no âmbito dos processos de prestações em curso,
foram, durante o ano de 2002, abertos 600 novos processos de reembolso. Dada a dificuldade e a
morosidade associada a este tipo de processos, prevê-se que os resultados desta política de recuperação
de verbas – a manter-se nos próximos anos –, comece a ter repercussões financeiras durante o ano 2003.
O número de processo de reembolso encerrados em 2002 foi de 91.

Manteve-se o recurso aos serviços prestados por entidades externas ao FAT, no sentido de aferir da
existência de bens susceptíveis de dar provimento aos processos de reembolso. 

O valor global dos reembolsos recebidos ao longo do exercício foi de 30 milhares de euros, o que
significou um aumento da ordem dos 93%, face ao ano precedente.

Relativamente às receitas previstas nas alíneas a) e b) do Artigo 3º Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de
Abril, resultantes da aplicação das percentagens de 0,15% sobre os salários seguros, e de 0,85% sobre
o capital de remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de 2001, os montantes
recebidos foram de 48 856 milhares de euros e de 6 930 milhares de euros respectivamente, o que
representa, face ao ano anterior, um acréscimo global de 6%.

O montante recebido a título de “Multas e Coimas” foi de 1 144 milhares de euros o que
representou um aumento de 73% relativamente ao ano anterior.

Responsabilidades Futuras

Relativamente ao valor actual das responsabilidades futuras do FAT, incluindo as actualizações
futuras das pensões em pagamento, o valor apurado a 31 de Dezembro de 2002 ascende a 719 181
milhares de euros.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - FAT36.
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B.2.2.2. Recursos financeiros

No final do exercício de 2002, o total do Activo Líquido do FAT atingiu o montante de
102 183 612 €, reflectindo um aumento de 8% relativamente ao valor de 2001, que foi de
94 657 668 €.

Por outro lado, o Passivo atingiu 733 047 123 euros, em grande parte consequência do
reconhecimento contabilístico, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites, das
responsabilidades com pensões em pagamento, no valor de 719 180 800 € e que traduzem uma
variação de ados com base numa amostra suficientemente representativa do universo das pensões em
pagamento no sector segurador e utilizando informação minuciosa que vem sendo aperfeiçoada em
função da experiência recolhida. É, contudo, de referir a existência de alguma indefinição na
interpretação da legislação existente e de um histórico de informação estatística não suficientemente
longo. 

Embora com um resultado líquido positivo em 2002 de 13 631 893 €, os Fundos Próprios do FAT
apresentam no final do exercício um saldo negativo de 630 863 511 €, em consequência do montante
das responsabilidades de 506 803 385 € que para o mesmo foram transferidas quando foi criado.

No pressuposto de que a legislação em vigor se manterá, designadamente no que respeita à receita
a cobrar, estima-se que o FAT, a longo prazo, não virá a ter problemas de solvência financeira.

Execução orçamental

As receitas correntes cobradas, no valor de 60 561 102 € , ultrapassaram o orçamento em cerca de
9%, o que se justifica, no essencial, pelo aumento das contribuições das empresas de seguros.

No que respeita às despesas correntes, apesar de alguns ganhos de eficiência, as mesmas atingiram
uma execução de 93%.

Análise sumária dos investimentos financeiros

A composição dos activos financeiros em 31 de Dezembro de 2002, constantes do quadro seguinte,
totalizava em valores de mercado (cotação) 98 458 milhares de euros, divergindo, assim, em 224
milhares de euros dos valores líquidos de balanço.

A política de investimentos seguida, conforme o quadro indica, pautou-se por critérios de grande
prudência, privilegiando o mercado monetário, que atingiu 74% do total, o que se compreende tendo
em conta a expectativa de um maior volume de responsabilidades a assumir, facto não verificado em
consequência dos conhecidos problemas de funcionamento dos tribunais.
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Unidade: mil €

VALORES DE VALORES VALORES DE
AQUISIÇÃO % LÍQUIDOS % COTAÇÃO %

(em 31-12-02)

1. Partes de capital 75 0 67 0 67 0

2. Fundos de Investimento 3 000 3 2 076 2 2 076 2

3. Obrigações e Títulos de Participação 17 410 17 16 577 17 16 676 17

4. Títulos da Dívida Pública Portuguesa 6 433 6 6 430 7 6 555 7

5. ∑∑(1,...,4) 26 918 27 25 150 26 25 374 26

6. Depósitos e Outras Aplicações de Tesouraria 73 084 73 73 084 74 73 084 74

7. ∑∑(5,6) 100 002 100 98 234 100 98 458 100



O investimento global foi de 12 428 milhares de euros distribuído por Obrigações (4 000 milhares
de euros), Dívida Pública (5 428 milhares de euros), e Fundos de Investimento (3 000 milhares de euros).

A rendibilidade média do fundo excluindo mais e menos valias potenciais foi de 2,9% uma queda
de 50 pontos base relativamente a 2001, Incluindo mais e menos valias potenciais, a rendibilidade média
apurada no exercício foi de 1,2% que compara com uma rendibilidade média de 3,2% em 2001. Estas
diferenças justificam-se pelo reembolso de Fundos de Investimento com elevadas mais valias durante o
exercício de 2001, e pela obrigatoriedade da aplicação dos excedentes tesouraria junto da Direcção Geral
do Tesouro, cuja remuneração é consideravelmente inferior a da banca comercial.

Actividade desenvolvida e recursos utilizados - FAT38.
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C. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A crescente globalização dos mercados financeiros e dos riscos a eles inerentes e o desenvolvimento
de produtos com perfis de risco semelhantes nos diferentes sub-sectores do sector financeiro têm
conduzido a uma crescente necessidade de articulação das actividades de regulação e supervisão dos
sub-sectores de seguros e de fundos de pensões, da banca e do mercado de valores mobiliários.

Para além disso, no ano em análise intensificaram-se os movimentos tendentes à consolidação do
processo de convergência das práticas e regras de supervisão da actividade seguradora e de fundos de
pensões ao nível da União Europeia, perspectivando-se, nesse âmbito, mudanças significativas ao nível
das estruturas Comunitárias com a extensão ao sector segurador e de fundos de pensões da abordagem
“Lamfalussy” já implementada no sector dos valores mobiliários.

No que concerne ao sector segurador importa salientar a importância do projecto para o estudo e
revisão do sistema de solvência (“Solvência II”), cuja agenda de trabalhos foi reformulada no sentido de
atingir a fase de definição para proposta de Directiva em 2003, com finalização em 2007 e entrada em
vigor em 2008.

Este projecto visa rever as Directivas Comunitárias actualmente existentes sobre a solvência do sector
segurador e seleccionar um sistema de solvência que possa dar resposta a uma série de desafios que
actualmente se evidenciam através:

— da crescente competição de mercado;

— das pressões para maximizar a utilidade do capital accionista;

— do advento do euro;

— da contínua integração dos mercados de capitais; 

— da emergência dos conglomerados financeiros; e

— do desenvolvimento de novos canais de distribuição, como a Internet.

Para além disso, é de considerar como pouco provável que o clima de investimento para a próxima
década seja tão favorável como o que pontuou a última década. Todos estes factores irão exacerbar as
pressões relativas à supervisão do sector financeiro e aumentar a sua importância.

Idealmente, o sistema de análise da posição financeira global das empresas de seguros deverá
assegurar os seguintes objectivos:

— Proteger os segurados, proporcionando às autoridades de supervisão um tempo de
observação e de reacção adequados para que possam identificar e remediar as falhas e
experiências adversas de cada uma das empresas de seguros sob a sua supervisão;

— Promover o equilíbrio e equidade do negócio segurador (“level playing field”), proporcionando-lhe
comparabilidade, transparência e coerência;

— Estabelecer requisitos de margem de solvência mais bem adaptados ao risco efectivamente
incorrido. As metodologias subjacentes ao cálculo dos requisitos de margem de solvência
deverão enviar os sinais correctos à gestão do negócio segurador e não actuar como um
incentivo às actuações imprudentes;
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— Evitar complexidades desnecessárias. A simplicidade promove a compreensão e evita
despesas de administração desnecessárias. O teste de solvência deve identificar os problemas
com rapidez suficiente para que os mesmos possam ser corrigidos e não propriamente
pretender evitar a qualquer custo que ocorra a insolvência;

— Reflectir o grau de desenvolvimento do mercado (em campos como o da Transferência
Alternativa de Risco (ART), dos derivados financeiros, da Gestão Activo-Passivo, etc.);

— Estabelecer princípios e não ser excessivamente prescritivo;

— Basear-se, sempre que possível, numa política de contabilidade comum para gerar economias
de custos e evitar a multiplicação de sistemas de informação financeira;

— Evitar custos de capital desnecessários para a indústria seguradora, o que prejudicaria a
competitividade global da Indústria Europeia.

O projecto Solvência II articula-se com outros desenvolvimentos que se perspectivam a nível da
União Europeia, tais como o reforço dos padrões de independência dos auditores e o desenvolvimento
de um conjunto de princípios de boa gestão (“corporate governance”).

É ainda de salientar que o projecto Solvência II não deixará de ser influenciado pelos projectos
desenvolvidos à escala mundial sobre o estabelecimento de um novo sistema solvência para o sector
bancário (projecto Basileia II), cuja adopção nas Directivas Comunitárias da Banca se prevê estar
concluída em 2006 e entrar em vigor em 2007, e pela normalização contabilística internacional
(International Accounting Standards), agora sob a égide do International Accounting Standards Board.

A nível comunitário é ainda de salientar a publicação:

— da Directiva 2002/92/CE, relativa à mediação de seguros, que tem por objectivo a melhoria
do exercício efectivo das liberdades de prestação de serviços para os mediadores de seguros
assegurando em simultâneo um elevado grau de protecção dos seus clientes; e

— das Directivas 2002/12/CE e 2002/13/CE, relativas à Margem de solvência das empresas de
seguros de vida e de não-vida (Solvência I), cujo principal objectivo consiste no incremento da
protecção dos tomadores de seguro, através do reforço, quer dos requisitos mínimos de solvência
exigidos às empresas de seguros, quer dos poderes de intervenção das autoridades de supervisão.

Deve-se ainda salientar a prossecução das discussões dos projectos e propostas de Directivas
Comunitárias nas áreas de:

— marketing à distância;

— seguro automóvel;

— fundos de pensões; e

— supervisão de conglomerados financeiros;

Esta conjuntura exigiu do ISP:

— um esforço acrescido de acompanhamento das evoluções internacionais, através da
participação em grupos de trabalho e da resposta a um elevado número de questionários
técnicos sobre matérias pertinentes aos temas elencados;
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— o desenvolvimento de estudos específicos e projectos de fundo, com o objectivo de dar
sustentação técnica a novos processos de abordagem para a avaliação e modelização dos
riscos e determinação da solvência, sendo de destacar em 2002:

— o estudo de metodologias de cálculo de provisões para riscos sísmicos;

— os estudos para um novo enquadramento da supervisão de fundos de pensões, baseado no
perfil de risco inerente a cada fundo;

— a análise da tipologia contratual e dos ratings de risco de crédito dos principais
resseguradores que operam com as seguradoras domiciliadas em Portugal;

— a análise da utilização de produtos derivados, operações de reporte e empréstimos de valores
empregues pelas seguradoras e pelos fundos de pensões e correspondente desenvolvimento
de regulamentação sobre os princípios e regras de utilização e contabilização;

— os estudos e correspondente elaboração de regulamentação sobre princípios e regras a
utilizar pelos actuários responsáveis das seguradoras na elaboração dos relatórios previstos na
legislação em vigor;

— uma reorientação das práticas de supervisão, cada vez mais centradas na análise e avaliação
da gestão do risco, na avaliação dos sistemas de controlo interno, na avaliação dinâmica da
situação financeira e na análise das actividades e estratégias do negócio;

— uma intensificação do esforço de acompanhamento dos indicadores de suficiência das
garantias financeiras das seguradoras e dos fundos de pensões, fortalecendo a vertente
inspectiva e aumentando o número, a profundidade e o âmbito de análise das acções de
supervisão, com a progressiva redefinição do estilo e das práticas de supervisão que lhes são
inerentes, sendo de destacar em 2002:

— o exercício de observação do cálculo do requisito de solvência corrigida decorrente da
aplicação da nova regulamentação relativa à supervisão complementar de empresas de
seguros integradas em grupos de seguros; 

— a intensificação da colaboração com o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários, ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), não
apenas na vertente de análise da situação de solvência dos grupos financeiros nacionais que
integram actividades da banca, dos seguros e dos serviços de investimento, mas também
através do esforço de acompanhamento da legislação e regulamentação nacional e
internacional que fornecem enquadramento e suporte à actuação dos sub-sectores da banca
e do mercado de valores mobiliários, sendo de destacar em 2002:

— o acompanhamento da discussão relativa ao projecto de Directiva sobre a supervisão
prudencial dos conglomerados financeiros;

— os trabalhos efectuados sobre a regulamentação da informação financeira por
segmentos e da informação a prestar aos investidores em instrumentos estruturados
de captação de aforro; e

— a colaboração com a CMVM no sentido do estabelecimento de um conjunto de regras
similares para o funcionamento dos planos de poupança.



As novas exigências internacionais relativas às características das entidades de supervisão de seguros
ao nível organizacional tinham já levado à revisão do Estatuto do ISP, através do Decreto-Lei
nº 289/2001, de 13 de Novembro, com a ampliação da respectiva autonomia em matérias de supervisão
e regulação e no domínio da gestão financeira e patrimonial.

Em articulação com os novos estatutos do ISP, é ainda de referir a promulgação, a 11 de Janeiro
de 2002, do Decreto-Lei nº 8-C/2002, que efectua ainda a transposição da Directiva nº 98/78/CE, de
27 de Outubro de 1998, relativa à supervisão complementar de seguradoras integradas em grupos de
seguros.

Para além destes aspectos, ocorreram ainda ao longo do ano de 2002 outros acontecimentos
internacionais que vieram intensificar a percepção da necessidade de refinamento nos sistemas de
modelização, reconhecimento e provisionamento prudente do risco. Referimo-nos especificamente à
limitação das coberturas de risco de guerra e terrorismo introduzidas pelos resseguradores internacionais
no âmbito do transporte aéreo (na sequência do atentado terrorista do 11 de Setembro de 2001) e à
continuada quebra dos índices de acções das bolsas internacionais (na sequência dos escândalos
financeiros iniciados com a falência da empresa norte-americana ENRON, em 2001, e que rapidamente
se comunicaram a grandes empresas de diversos sectores económicos, tanto nos EUA como na Europa):

— o primeiro acontecimento veio revelar a necessidade de repensar a abordagem do risco de
terrorismo em termos de formas de cobertura e provisionamento, bem como de rever o
correspondente impacto na avaliação dos riscos patrimoniais e de responsabilidade civil ligada
à actividade do transporte aéreo de pessoas e mercadorias, tendo o ISP desenvolvido os
correspondentes estudos para o cálculo dos prémios devidos no âmbito do sistema de
protecção do Estado; e

— o segundo evento veio revelar a necessidade de rever e refinar os sistemas de reconhecimento
contabilístico, bem como de clarificar e reforçar os padrões e normas existentes sobre os
sistemas de auditoria, sua qualidade e independência e sobre os mecanismos de controlo do
risco operacional das empresas. Nesse sentido, o ISP promoveu em 2002:

— um estudo sobre o impacto da volatilidade dos mercados de capitais nas contas das empresas
de seguros; e

— um estudo sobre a modelização estocástica do risco das acções, das obrigações e do
investimento imobiliário em ambiente euro, para incorporação num futuro mecanismo de
“stress test”.

Em termos regulamentares é ainda de salientar:

— o estabelecimento de um conjunto de regras relativas à composição do património e à
definição dos princípios a seguir pelas entidades gestoras na definição, implementação e
controlo da política de investimento dos fundos de pensões, em que se integram um conjunto
de princípios de “corporate governance” a aplicar por essas entidades na gestão dos
investimentos dos fundos de pensões; e

— o estabelecimento de um conjunto de princípios e regras relativos à avaliação dos activos que
compõem o património dos fundos de pensões, adoptando o princípio do justo valor na
avaliação de determinados instrumentos financeiros.
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Por fim, é ainda de salientar que na sequência da continuada descida dos mercados accionistas foi
dada prioridade, em termos de supervisão, ao acompanhamento da situação de solvência de alguns
operadores, tendo sido efectuado o reforço dos capitais próprios por parte de várias empresas de
seguros, e a entrega de contribuições extraordinárias para os fundos de pensões pelos respectivos
associados, no sentido de se poderem continuar a assegurar níveis de solvência adequados aos
compromissos assumidos.

Espera-se que no ano de 2003 se venha a inverter a tendência de descida dos mercados accionistas,
no sentido das empresas de seguros e dos fundos de pensões poderem continuar a definir políticas de
investimento de longo prazo que permitam reforçar o seu papel enquanto investidores institucionais e
fortes dinamizadores do mercado de capitais.
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D. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS, ANEXOS E REFERÊNCIAS

D.1. Proposta de aplicação de resultados

O resultado líquido do ISP, integrando os fundos por ele geridos, foi em 2002 de 4 240 145,10 €.
repartidos do seguinte modo:

Nos termos do nº 2 do Artº 30º do Estatuto do ISP, aprovado pelo Decreto-Lei Nr. 289/2001, de 13
de Novembro, o resultado apurado no exercício de 2002 fica em Resultados Transitados.

Nos termos da alínea c) do Artº 15º daquele Estatuto, o Relatório de Actividades e as Contas do
Exercício serão publicados no Diário da República, III Série.

D.2. Anexo nos termos do nº 6 do Artº 21º do Estatuto do ISP

Títulos mobiliários emitidos por empresas supervisionadas pelo ISP e detidos por elementos do
Conselho Directivo e da Comissão de Fiscalização:

a) Conselho Directivo

Nenhum dos elementos que em 2002 integraram este órgão estatutário, nem os respectivos cônjuges,
foram detentores, durante aquele ano, de títulos mobiliários emitidos por empresas supervisionadas pelo ISP.

b) Comissão de Fiscalização

Nenhum dos elementos que em 2002 integraram a Comissão de Fiscalização foram detentores,
durante aquele ano, de títulos mobiliários emitidos por empresas supervisionadas pelo ISP.

D.3. Referências

O Conselho Directivo manifesta o seu profundo agradecimento a todo o conjunto de entidades
públicas e privadas que, de forma mais estreita se relacionaram institucional e profissionalmente com o
Instituto, com especial relevo para a Comissão de Fiscalização, pela sua cooperação sempre pronta e
activa, e para todos os colaboradores, que com o seu empenho e esforço pessoal contribuíram para o
bom desempenho da sua missão.

Lisboa, aos 12 dias de Março de 2003

O CONSELHO DIRECTIVO

Rui Manuel Leão Martinho (Presidente)
António Manuel da Silva Osório (Vice-Presidente)
Rodrigo Fernandes Homem de Lucena (Vogal)
Rui Carlos Alvarez Carp (Vogal)
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INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL 5 418 632,90 €

FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL (14 810 381,10) €

FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO 13 631 893,30 €

∑∑ 4 240 145,10 €
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E. ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES

ORGÂNICAS

E.1. Órgãos estatutários

Conselho Directivo *

- Dr. Rui Manuel Leão Martinho (Presidente)

- Dr. António Manuel da Silva Osório (Vice Presidente)

- Dr. Rodrigo Fernandes Homem de Lucena (Vogal)

- Dr. Rui Carlos Alvarez Carp (Vogal)

Comissão de Fiscalização **

- Dr. José Rodrigues de Jesus (Presidente)

- Dr. Saúl Dias Martinho (Vogal)

- Dr. Leontino Raimundo Aleixo (Em representação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodrigues, SROC, na qualidade de revisor oficial de
contas)

Conselho Consultivo ***

- Dr. Rui Manuel Leão Martinho (Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de
Portugal e presidente do Conselho Consultivo)

- Dr. Eduardo da Silva Vieira (Representante do Governo da Região Autónoma dos Açores)

- João Manuel Gris Teixeira (Representante do Governo da Região Autónoma da Madeira)

- Dr. Herlânder Estrela (Representante do Banco de Portugal)

- Dr. Carlos Manuel da Costa Pina (Representante da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários)

- Dr. Joaquim António Carrapiço (Presidente do Instituto do Consumidor)

* — Por Resolução nº 142-E/2001 (2ª Série) do Conselho de Ministros, de 29 de Novembro, foi renovado o mandato do Dr. Rui Leão Martinho para o
cargo de presidente do Conselho Directivo.

— Por Resolução nº 142-C/2001 (2ª Série) do Conselho de Ministros, de 29 de Novembro, foi nomeado o Dr. António Manuel da Silva Osório para o

cargo de vice-presidente do Conselho Directivo.

— Por Resolução nº 142-D/2001 (2ª Série) do Conselho de Ministros, de 29 de Novembro, foi renovado o mandato do Dr. Rodrigo Fernandes Homem

de Lucena para o cargo de vogal do Conselho Directivo.

— Por Resolução nº 62/2002 (2ª Série) do Conselho de Ministros, de 11 de Julho, foi nomeado o Dr. Rui Carlos Alvarez Carp para o cargo de vogal do

Conselho Directivo.

** Renovado o mandato por despacho nº 25758/2001 (2ª Série) do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, de 28 de Novembro.

*** Nomeado por Despacho nº 2518/2002 (2ª Série) do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, de 18 de Janeiro.



- Dr. João Diogo de Castro Nabais dos Santos (Presidente da DECO, representante de uma das
associações de defesa dos consumidores)

- Dr. António Paiva de Andrada Reis (Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores,
representante de uma das associações de empresas de seguros)

- Dr. Rui Manuel Correia Pedras (Presidente da Associação de Entidades Gestoras de Fundos de
Pensões, representante de uma das associações de entidades gestoras de fundos de pensões)

- Dr. António Manuel Vilela da Silva (Presidente da APROSE – Associação Portuguesa dos
Produtores Profissionais de Seguros, representante de uma das associações de mediadores de seguros)

- Dr. Ruy Octávio Matos de Carvalho (Designado pelo Ministério das Finanças)

- Professor João Tiago Praça Nunes Mexia (Designado pelo Ministério das Finanças)

- Engenheiro Álvaro João Pinto Correia (Designado pelo Ministério das Finanças)

E.2. Responsáveis pelas Unidades Orgânicas

DIRECÇÃO DE SUPERVISÃO
Dr. António Manuel Egídio Reis

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO
Dra. Maria Amélia Ponte Pereira Cabral Vicente

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Dr. José Manuel Santos Pavão Nunes

DEPARTAMENTO DE REGISTO
Dr. Francisco Plácido Salema Côrte-Real

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS PARTILHADOS
Dr. José Pocinho dos Santos Batista

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Dra. Maria Jacinta Dias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dr. Paulo Manuel Rocha Líbano Monteiro

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO
Dr. Rui Manuel Lopes Fidalgo

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
Dra. Otília Maria Coelho Guimarães Silva
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Dr. António José Marreiros Pinheiro Ramos

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE
Luís Manuel Costa Santos

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Dr. Gil Manuel da Gama Lobo Salema da Costa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dr. Armando José Pinheiro Santos

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Dr. Pedro César Costa Borges

DEPARTAMENTO DO FGA
Dr. José Carlos Simões Ferreira Marques

DEPARTAMENTO DO FAT
Dra. Célia Maria Jesus Gomes Correia Matos

DELEGAÇÃO DO PORTO
Manuel Antunes de Almeida
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F. DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
F.1. Integrado (ISP, FGA, FAT)



Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT)50.

Relatório e Contas 2002

BALANÇO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

2002 2001

ACTIVO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO
BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Do ISP

MATERIAL DE CARGA E TRANSPORTE 1.062.753,95 878.017,57 184.736,38 365.647,84

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.940.908,21 2.014.579,67 926.328,54 943.743,78

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 2.151.480,77 1.329.286,32 822.194,45 491.478,09

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 1.118.002,22 0,00 1.118.002,22 1.191.085,24

ADIANT. POR CONTA DE IMOB. CORP. 0,00 0,00 0,00 0,00

7.273.145,15 4.221.883,56 3.051.261,59 2.991.954,95

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Do FGA

PARTES DE CAPITAL 19.234.633,11 6.983.354,21 12.251.278,90 14.557.402,89

OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 111.157.090,61 1.678.944,87 109.478.145,74 106.322.945,82

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 3.809.880,45 674.785,81 3.135.094,64 3.215.152,92

TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 997.638,69 0,00 997.638,69 997.638,69

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 67.172.264,58 6.936.124,56 60.236.140,02 39.490.149,78

Do FAT

PARTES DE CAPITAL 75.280,92 8.470,93 66.809,99 74.557,66

OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 17.410.436,57 833.837,38 16.576.599,19 14.421.153,19

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.432.320,89 926.254,68 8.506.066,21 2.240.237,60

229.289.545,82 18.041.772,44 211.247.773,38 181.319.238,55

CIRCULANTE

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO

Do ISP

CLIENTES C/C 701.199,63 701.199,63 200.177,79

CONTRIBUINTES C/C 2.793,70 2.793,70 0,00

DEVEDORES EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 0,00 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 11.946,68 11.946,68 22.848,88

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 107.529,71 107.529,71 94.044,05

Do FGA

CLIENTES, C\C 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUINTES, C\C (SEGURADORAS ) 0,00 0,00 87.618,12

UTENTES, C\C ( SINISTROS A REEMBOLSAR ) 5.108.692,94 5.108.692,94 4.957.901,74

DEVEDORES EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 0,00 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 730.453,76 33.401,35 697.052,41 590.204,17

Do FAT

CLIENTES, C\C 0,00 0,00 0,00

COTRIBUINTES, C\C (SEGURADORAS ) 19.721,92 19.721,92 4.564,01

UTENTES, C\C ( PENSÕES A REEMBOLSAR ) 0,00 0,00 0,00

DEVEDORES EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 0,00 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 100.411,60 8.884,84 91.526,76 0,00

6.782.749,94 42.286,19 6.740.463,75 5.957.358,76
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(Em euros) 

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2002 2001

FUNDOS PRÓPRIOS

Do ISP

RESULTADOS TRANSITADOS 21.626.062,07 16.774.606,53

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.418.632,90 4.851.455,54

Do FGA

RESULTADOS TRANSITADOS 73.145.693,17 66.935.315,77

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (14.810.381,10) 6.210.377,40

Do FAT

TRANSFERÊNCIA DO FUNDAP 61.451.739,90 61.451.739,90

TRANSFERÊNCIA DO FGAP (8.534.053,08) (8.534.053,08)

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES (559.721.072,23) (559.721.072,23)

RESULTADOS TRANSITADOS (137.692.019,02) (162.314.441,59)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.631.893,30 24.622.422,57 

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS (545.483.504,09) (549.723.649,19)

PASSIVO

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

Do FGA

PROVISÕES PARA SINISTROS 152.071.394,94 131.123.945,96

PROVISÕES PARA SINISTROS IBNR 27.719.951,00 24.191.697,41

Do FAT

PROVISÕES PARA PENSÕES 719.180.800,00 723.298.058,01

OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS 0,00 0,00

898.972.145,94 878.613.701,38

DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO

Do ISP

FORNECEDORES C/C 104.703,14 24.574,04

CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES CONTRIB. E UTENTES 0,00 0,00

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C 9.817,50 277,22

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 354.102,37 255.714,45

OUTROS CREDORES

REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR 718,20 1.399,53

SINDICATOS 2.031,46 2.045,70

CERTIFICADOS RESPONS. CIVIL AUTOMÓVEL 159.484,50 133.574,50

SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS 3.068.548,19 2.929.612,59

DIVERSOS 256.481,16 251.817,45

Do FGA

FORNECEDORES,C\C 179,57 3.116,33

CREDORES P\ EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES CONT.E UTEN. 153,79 1.755,36

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 13.756,84 35.863,85

OUTROS CREDORES

SINISTROS A REEMBOLSAR 5.108.538,07 4.957.900,58

OUTROS CREDORES 59.165,93 86.881,50

Continua
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2002 2001

ACTIVO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO
BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO

CONTA NO TESOURO, DEPÓSITOS E CAIXA

Do ISP

CONTA NO TESOURO 24.898.002,96 24.898.002,96 0,00

DEPÓSITOS A PRAZO ISP 0,00 0,00 19.540.875,14

OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SNB 274.000,00 274.000,00 0,00

DEPÓSITOS Á ORDEM ISP 94.091,60 94.091,60 157.476,62

DEPÓSITOS Á ORDEM CRC 159.484,50 159.484,50 133.574,50

DEPÓSITOS Á ORDEM SNB 2.794.548,19 2.794.548,19 2.929.612,59

CAIXA 2.540,42 2.540,42 1.480,45

Do FGA

CONTA NO TESOURO 47.848.270,93 47.848.270,93 10.003.896,64

DEPÓSITOS Á ORDEM 542.001,34 542.001,34 150.359,72

DEPÓSITOS A PRAZO 0,00 0,00 50.734.782,72

CAIXA 976,21 976,21 116,12

Do FAT

CONTA NO TESOURO 68.243.611,38 68.243.611,38 17.063,90

DEPÓSITOS Á ORDEM 4.839.903,28 4.839.903,28 3.830.190,34

DEPÓSITOS A PRAZO 0,00 0,00 70.499.854,19

CAIXA 943,97 943,97 0,00

149.698.374,78 149.698.374,78 157.999.282,93

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Do ISP

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 22.602,18 22.602,18 136.809,53

CUSTOS DIFERIDOS 65.820,74 65.820,74 111.029,40

Do FGA

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 3.159.563,45 3.159.563,45 2.570.535,08

CUSTOS DIFERIDOS 12.534,17 12.534,17 12.040,72

Do FAT

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 3.833.202,09 3.833.202,09 3.565.035,23

CUSTOS DIFERIDOS 5.227,20 5.227,20 5.011,70

7.098.949,83 7.098.949,83 6.400.461,66

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 4.896.669,37

TOTAL DE PROVISÕES 17.409.272,82

TOTAL DO ACTIVO 400.142.765,52 377.836.823,33 354.668.296,85
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Continuação

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2002 2001

Do FAT

FORNECEDORES,C\C 426,92 0,00

CREDORES P\ EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES CONT.E UTEN. 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 31,92

OUTROS CREDORES

DÍVIDA AO CNPRP 2.647.128,57 5.294.257,13

OUTROS CREDORES 85.012,93 35.033,83

11.870.249,14 14.013.855,98

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Do ISP

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 1.185.240,41 1.094.806,35

PROVEITOS DIFERIDOS 0,00 0,00

Do FGA

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 158.937,23 143.890,97

Do FAT

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 11.133.754,70 10.525.691,36

12.477.932,34 11.764.388,68

TOTAL DO PASSIVO 923.320.327,42 904.391.946,04

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 377.836.823,33 354.668.296,85
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

EXERCÍCIOS

CUSTOS E PERDAS 2002 2001

Fornecimentos Serviços Externos do ISP 4.497.401,22 3.680.747,48
Fornecimentos Serviços Externos do FGA 921.596,09 920.716,36
Fornecimentos Serviços Externos do FAT 327.604,03 5.746.601,34 291.856,56 4.893.320,40

Custos com o Pessoal do ISP
Remunerações 5.802.767,31 5.230.121,62
Encargos Sociais:

Pensões 1.156.867,51 998.752,94
Outros 2.152.923,55 2.101.181,85

Custos com o Pessoal do FGA
Remunerações 769.087,18 644.213,86
Encargos Sociais:

Pensões 124.700,00 74.819,68
Outros 275.220,57 177.140,40

Custos com o Pessoal do FAT
Remunerações 202.711,98 193.099,81
Encargos Sociais:

Pensões 49.880,00 24.939,89
Outros 69.732,63 10.603.890,73 49.014,04 9.493.284,09

Indemnizações de sinistros do FGA 17.418.629,07 15.544.844,43

Responsabilidades - Seguradoras do FAT 44.665.320,33 40.066.694,46
Responsabilidades - Pensionistas do FAT 4.561.204,32 66.645.153,72 3.307.578,07 58.919.116,96

Amortizações do exercício do ISP 1.112.862,45 931.447,24

Provisões do exercício do FGA 100.838.387,63 57.001.589,45

Provisões do exercício do FAT 44.416.588,20 146.367.838,28 31.877.157,31 89.810.194,00

Outros custos e perdas operacionais do ISP
Impostos e taxas 4.283,78 18.850,15
Outros 136.136,31 11.457,19

Outros custos e perdas operacionais do FGA 6.542.570,06 5.974.814,50

Outros custos e perdas operacionais do FAT 0,00 6.682.990,15 0,00 6.005.121,84

( A ) 236.046.474,22 169.121.037,29

Custos e perdas financeiras do ISP
Juros suportados 0,00 0,00
Outros custos e perdas financeiras 4.035,04 6.875,84

Custos e perdas financeiras do FGA
Amortizações de Inv. Em Imóveis 80.058,28 80.058,28
Provisões para Aplic. Financeiras 7.876.324,05 1.726.203,52
Outros Custos e Perdas Financeiras 39.572,34 89.497,85

Custos e perdas financeiras do FAT
Provisões para Aplic. Financeiras 1.474.095,49 0,00
Outros Custos e Perdas Financeiras 18.753,52 9.492.838,72 38.645,30 1.941.280,79

( C ) 245.539.312,94 171.062.318,08

Custos e Perdas Extraordinários do ISP 34.774,75 18.266,81

Custos e Perdas Extraordinários do FGA 132.291,89 999.914,57

Custos e Perdas Extraordinários do FAT 0,02 167.066,66 468.842,57 1.487.023,95

( E ) 245.706.379,60 172.549.342,03

Resultado Líquido do Exercíciodo ISP 5.418.632,90 4.851.455,54

Resultado Líquido do Exercício do FGA (14.810.381,10) 6.210.377,40 

Resultado Líquido do Exercício do FAT 13.631.893,30 4.240.145,10 24.622.422,57 35.684.255,51 

249.946.524,70 208.233.597,54
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EXERCÍCIOS

PROVEITOS E GANHOS 2002 2001

Vendas e prestação de serviços do ISP
Vendas 1.626,74 10.522,82
Prestação de serviços 589.143,90 590.770,64 196.476,24 206.999,06

Impostos, taxas e outros do ISP
Empresas de seguros e S. G. F. pensões 17.229.276,77 15.865.089,33

Taxas multas e outras do FGA 6.159,60 12.165,68
Transferências e subsídios correntes obtidos do FGA

Empresas de seguros 34.512.403,37 32.448.017,70
Reembolsos e outras 1.134.521,10 1.158.742,52

Taxas multas e outros do FAT 1.150.201,15 641.215,23
Transferências e subsídios correntes obtidos do FAT

Empresas de Seguros 56.361.730,93 52.437.292,22
Reembolsos e Outras 495.338,07 110.889.630,99 505.012,95 103.067.535,63

Outros proveitos e ganhos operacionais do ISP 1.379.544,01 1.379.544,01 929.482,02 929.482,02

( B ) 112.859.945,64 104.204.016,71

Proveitos e ganhos financeiros do ISP
Juros obtidos 833.002,38 801.614,30
Outros proveitos e ganhos financeiros 147,42 16,30

Proveitos e ganhos financeiros do FGA
Juros de Aplicações Financeiras 6.892.027,05 7.059.246,07
Rendimentos de Imóveis 748.197,00 718.742,82
Rendimentos de Participações de Capital 407.251,92 394.015,93
Outras Proveitos e Ganhos Financeiros 688,28 64.788,44

Proveitos e ganhos financeiros do FAT
Juros de Aplicações Financeiras 2.820.814,91 2.978.974,78
Rendimentos de Participações de Capital 943,50 0,00
Outras Proveitos e Ganhos Financeiros 36,41 11.703.108,87 50,84 12.017.449,48

( D ) 124.563.054,51 116.221.466,19

Proveitos e Ganhos Extraordinários do ISP 287.943,60 45.955,65

Proveitos e Ganhos Extraordinários do FGA
Anulação de Provisões para sinistros 76.362.685,06 45.005.638,90
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 144.122,68 2.582.832,24

Proveitos e Ganhos Extraordinários do FAT
Anulação de Provisões para Pensões 48.533.846,21 42.505.382,65
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 54.872,64 125.383.470,19 1.872.321,91 92.012.131,35

( F ) 249.946.524,70 208.233.597,54

Resumo 2002 2001

Resultados Operacionais ( B ) - ( A ) (123.186.528,58) (64.917.020,5800)

Resultados Financeiros ( D-B ) - ( C-A ) 2.210.270,15 10.076.168,69 

Resultados Correntes ( D ) - ( C ) (120.976.258,43) (54.840.851,8900)

Resultado Líquido do Exercício ( F ) - ( E ) 4.240.145,10 35.684.255,51 

(Em euros) 
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Relatório e Contas 2002

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ISP 22.763.019,30

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR FGA 60.889.155,20

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR FAT 74.347.108,43

Total 157.999.282,93

Execução orçamental

ISP 19.428.684,63

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 19.428.684,63

Na posse do serviço 19.428.684,63

Na posse do Tesouro 0,00

De receita do Estado 255.714,51

De operações de tesouraria 3.078.620,16

Descontos sobre vencimentos e salários:

Receitas do Estado 221 801,84€

FGA 60.853.291,35

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 60.853.291,35

Na posse do serviço 60.853.291,35

Na posse do Tesouro 10 003 896,64€

De receita do Estado 35.863,85

De operações de tesouraria 0,00

Descontos sobre vencimentos e salários:

Receitas do Estado 0,00

FAT 74.329.940,23

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 74.329.940,23

Na posse do serviço 74.329.940,23

Na posse do Tesouro 17 063,90€

De receita do Estado 31,92

De operações de tesouraria 17.136,28

Descontos sobre vencimentos e salários:

Receitas do Estado 0,00

RECEITAS ISP 56.734.116,07

RECEITAS FGA 58.731.569,13

RECEITAS FAT 63.217.687,29

Total 178.683.372,49

Dotações orçamentais (OE) ISP 0,00

Dotações orçamentais (OE) FGA 0,00

Dotações orçamentais (OE) FAT 0,00

Receitas Próprias ISP 19.744.930,38

Receitas Próprias FGA 58.510.696,89

Receitas Próprias FAT 63.131.517,93

CORRENTES ISP 19.700.079,61

03 01 Taxas 17.208.882,76

04 04 Juros de Instituições de Crédito 947.312,68

06 02 Vendas de bens não duradouros 19.142,70

06 03 Serviços 1.134.158,79

07 01 Outras Receitas Correntes 390.582,68

Continua
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(Em euros) 

Capit. Grup. PAGAMENTOS

DESPESAS ISP 51.274.467,70

DESPESAS FGA 71.229.475,85

DESPESAS FAT 64.480.337,09

Total 186.984.280,64

Despesas Orçamentais (OE) ISP 0,00
Despesas Orçamentais (OE) FGA 0,00
Despesas Orçamentais (OE) FAT 0,00

Despesas orçamentais com compensação em receita
própria e com ou sem transição dos saldos ISP 14.711.150,52

Despesas orçamentais com compensação em receita
própria e com ou sem transição dos saldos FGA 70.876.560,34

Despesas orçamentais com compensação em receita
própria e com ou sem transição dos saldos FAT 64.322.585,45

CORRENTES ISP 13.533.437,22

01 01 Remunerações certas e permanentes 5.625.773,42

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 747.100,78

01 03 Segurança Social 2.273.636,62

02 01 Bens duradouros 51.039,31

02 02 Bens não duradouros 176.843,01

02 03 Aquisição de serviços 4.628.615,80

03 01 Juros 0,00

03 02 Outros encargos decorrentes da dívida 0,00

04 02 Administrações privadas 11.670,96

04 04 Exterior 7.518,04

06 03 Diversas 11.239,28

CORRENTES FGA 26.073.833,13

01 01 Remunerações certas e permanentes 759.741,97

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 82.593,47

01 03 Segurança Social 284.303,23

02 03 Aquisição de Serviços 985.995,33

03 01 Juros 0,00

04 01 Transferências correntes administração pública 6.531.324,88

04 03 Transferências correntes famílias 17.418.629,07

06 03 Diversas 11.245,18

CORRENTES FAT 51.894.570,86

01 01 Remunerações certas e permanentes 158.000,48

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 20.311,40

01 03 Segurança Social 90.254,75

02 03 Aquisições de serviços 352.869,13

04 01 Transferências para administração pública 2.647.128,56

04 02 Transferências para administração privada 82.201,04

04 03 Transferências correntes famílias 48.543.805,50

CAPITAL ISP 1.177.713,30

07 01 Investimentos 1.177.713,30

CAPITAL FGA 44.802.727,21

07 01 Investimentos - edifícios 1.301,38

09 03 Títulos a M/L prazo 44.801.425,83

CAPITAL FAT 12.428.014,59

09 02 Títulos a curto prazo 0,00

09 03 Títulos a M/L prazo 12.428.014,59

Continua
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Continuação

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

CORRENTES FGA 43.090.971,82

04 04 Juros de Instituições de Crédito 6.282.438,83

04 08 Div. Part.L.Q.Soc.N.Financeira 407.251,92

05 05 Transferências E. Seguros 34.518.562,97

05 06 Transferências Famílias 1.134.521,10

06 04 Rendas do imóvel 748.197,00

CORRENTES FAT 60.561.102,18

03 02 Multas e penalidades diversas 1.144.114,06

04 04 Juros de Instituições de Crédito 3.127.729,80

05 03 Administrações privadas 503.288,44

05 05 Empresas de Seguros 55.785.969,88

CAPITAL ISP 44.850,77
08 12 Outros bens de investimento - outros sectores 44.850,77

CAPITAL FGA 15.419.725,07
10 06 Títulos a M/L prazo - outros sectores 15.419.725,07

CAPITAL FAT 2.570.415,75
10 06 Títulos a M/L prazo - outros sectores 2.570.415,75

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias ISP 0,00

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias FGA 0,00

Recebidos Tesouro em conta de receitas próprias FAT 0,00

Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades ISP 36.989.185,69

Receitas do Estado 3.556.250,72

Operações de tesouraria 33.432.934,97

Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades FGA 220.872,24

Receitas do Estado 209.749,50

Operações de tesouraria 11.122,74

Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades FAT 86.169,36

Receitas do Estado 223,60

Operações de tesouraria 85.945,76

Descontos em vencimentos e salários ISP

Receitas do Estado 3 520 418,25€

Operações de tesouraria 24 937,90€

Descontos em vencimentos e salários FGA

Receitas do Estado 0,00

Operações de tesouraria 0,00

Descontos em vencimentos e salários FAT

Receitas do Estado 0,00

Operações de tesouraria 0,00

Total Geral 336.682.655,42
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Continuação

Capit. Grup. PAGAMENTOS

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias ISP 0,00

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias FGA 0,00

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias FAT 0,00

Importâncias entregues ao Estado e outras entidades ISP 36.563.317,18

Receitas do Estado 3.540.995,30

Operações de tesouraria 33.022.321,88

Importâncias entregues ao Estado e outras entidade FGA 352.915,51

Receitas do Estado 231.856,52

Operações de tesouraria 121.058,99

Importâncias entregues ao Estado e outras entidades FAT 157.751,64

Receitas do Estado 255,52

Operações de tesouraria 157.496,12

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ISP 28.222.667,67

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE FGA 48.391.248,48

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE FAT 73.084.458,63

Total 149.698.374,78

Execução orçamental

ISP 24.494.840,51

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 24.494.840,51

Na posse do serviço 24.494.840,51

Na posse do Tesouro 24 898 002,96€

De receita do Estado 242.155,97

De operações de tesouraria 3.485.671,19

FGA 48.372.489,40

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 48.372.489,40

Na posse do serviço 48.372.489,40

Na posse Tesouro 0,00

De receita do Estado 13.756,84

De operações de tesouraria 5.002,24

FAT 73.062.680,09

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 73.062.680,09

Na posse do serviço 73.062.680,09

Na posse do Tesouro 68 243 611,38€

De receita do Estado 0,00

De operações de tesouraria 21.778,54

Descontos em vencimentos e salários ISP

Receita do Estado 241 779,50€

Descontos em vencimentos e salários FGA

Receita do Estado 0,00

Descontos em vencimentos e salários FAT

Receita do Estado 0,00

Total Geral 336.682.655,42



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002
Na elaboração do anexo seguiu-se a ordem do P.O.C.P.

8.1 - Caracterização da Entidade

8.1.1 - Instituto de Seguros de Portugal com sede na Avª de Berna n.º 19 1050 Lisboa, dotada de
autonomia administrativa e financeira e de património próprio, com a classificação orgânica de 007,
Tutelada pelo Ministério das Finanças , conforme Estatutos aprovados pelo Decreto - Lei n.º 289/01 de
13 de Novembro. Tem como actividades principais a Supervisão das Empresas de Seguros e das
Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões, a gestão do Fundo de Garantia Automóvel e a gestão do
Fundo de Acidentes de Trabalho com a classificação orgânica de 006.

8.1.3 - Organograma

Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT)60.
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8.1.5. Recursos Humanos

Identificação dos responsáveis pela Direcção da entidade 

Conselho Directivo

Dr. Rui Manuel Leão Martinho (Presidente) 
Dr. António Manuel da Silva Osório (Vice- Presidente)
Dr. Rodrigo Fernandes Homem de Lucena (Vogal)
Dr. Rui Carlos Alvarez Carp (Vogal)

Identificação dos responsáveis por Direcções/ Departamentos 

Direcção de Supervisão
Dr. António Manuel Egídio Reis

Departamento de Supervisão
Dra. Maria Amélia Ponte Cabral Vicente 

Departamento de Registo
Dr. Francisco Plácido Salema Corte-Real

Departamento de Desenvolvimento
Dr. Gabriel Rodrigo R. Tavares Bernardino

Departamento de Estatística
Dr. José Manuel Santos Pavão Nunes

Direcção de Serviços Partilhados
Dr. José Pocinho dos Santos Batista

Departamento Financeiro
Dra. Maria Jacinta Dias

Departamento Administrativo
Dr. Paulo Manuel Rocha Líbano Monteiro

Departamento de Relações Internacionais
Dr. António José Marreiros Pinheiro Ramos

Departamento Jurídico
Dr. Pedro César Costa Borges

Departamento de Sistemas de Informação
Dr. Gil Manuel Gama Lobo Salema da Costa

Departamento de Atendimento e Comunicação
Dr. Rui Manuel Lopes Fidalgo

Departamento de Documentação
Dra. Otilia Maria Coelho Guerreiro Guimarães Silva

Departamento do Fundo Garantia Automóvel
Dr. José Carlos Simões Ferreira Marques

Departamento do FAT
Dra. Célia Maria Jesus Gomes Correia Matos

Delegação do Porto
Manuel Antunes de Almeida
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Relatório e Contas 2002

Pessoal do quadro em 31.12.02
Grupos de categorias Efectivos em

31.12.02

Directores 24

Técnicos 110

Chefias intermédias 32

Administrativos 35

Outros 15

Totais 216

Pessoal efectivo por estruturas e outras situações
Estruturas Efectivos

Secretariado do Conselho Directivo 3

Direcção de Supervisão 3

Departamento de Supervisão 28

Departamento de Registo 16

Departamento de Desenvolvimento 7

Departamento de Estatística 8

Departamento de Relações Internacionais 4

Departamento Jurídico 5

Departamento de Sistemas de Informação 16

Direcção de Serviços Partilhados 1

Departamento Financeiro 13

Departamento Administrativo 25

Departamento de Atendimento e Comunicação 21

Departamento de Documentação 3

Departamento do Fundo Garantia Automóvel 31

Departamento do FAT 13

Delegação do Porto 3

Departamento de Recursos Humanos 8

Departamento de Qualidade 2

Licenças Sem Vencimento 2

Requisitados 4

TOTAL 216

8.1.6 - O sistema de informação contabilística está centralizado na sede, os livros de registo
utilizados são os normais para as Sociedades ( Razão Diário e Inventário), com Demonstrações Financeiras
intercalares. O arquivo está organizado por Diários e dentro destes cronologicamente. Os procedimentos
não estão ainda formalmente estabelecidos. Utilizamos a aplicação MINIMAL no tratamento da
informação contabilística.

Departamento de Recursos Humanos
Dr. Armando José Pinheiro Santos

Departamento de Qualidade
Luís Manuel Costa Santos



8.2. - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS do Instituto
de Seguros de Portugal, Fundo de Garantia Automóvel e Fundo de Acidentes de
Trabalho

Notas aplicáveis: 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8,.8.2.23, 8.2.24, 8.2.29, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.35, 8.2.37,
8.2.38, 8.2.39, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.5

8.2.3 - Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às contas do balanço e
da demonstração dos resultados:

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Imobilizações corpóreas
O imobilizado corpóreo do Instituto está contabilizado ao custo de aquisição.

Amortizações
As amortizações foram efectuadas em conformidade com o Decreto-Regulamentar nº 2/90, de

12 de Janeiro.

Outras rubricas
As restantes rubricas do balanço estão valorizadas ao custo de aquisição.

FGA Fundo de Garantia Automóvel

Amortizações
As amortizações foram efectuadas em conformidade com o Decreto regulamentar n.º 2/90, de

12 de Janeiro.

Investimentos Financeiros
Os investimentos financeiros estão contabilizados ao custo de aquisição, e as provisões foram

efectuadas com base nas cotações de 31 de Dezembro de 2002.

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

Investimentos Financeiros
Os investimentos financeiros estão contabilizados ao custo de aquisição, e as provisões foram

efectuadas com base nas cotações de 31 de Dezembro de 2002.

8.2.4 - 

FGA Fundo de Garantia Automóvel

As cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no balanço e
demonstração dos resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira, foram as do fixing do
Banco de Portugal à data de 31.12.02. Apuraram-se, neste caso diferenças de câmbio favoráveis de
24,26 € e diferenças de câmbio desfavoráveis de 7 378,86 €.

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

As cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no balanço e
demonstração dos resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira, foram as do fixing do
Banco de Portugal à data de 31.12.02. Apuraram-se, neste caso diferenças de câmbio desfavoráveis de
106,22 €.

Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT) 63.



Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT)64.

Relatório e Contas 2002

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

RUBRICAS SALDO INICIAL REFORÇO REGULARIZAÇÕES SALDO FINAL

Imobilizações corpóreas

ISP

Material de carga e transporte 788.561,57 180.911,46 91.455,46 878.017,57

Equipamento administrativo 2.180.683,55 404.113,46 570.217,34 2.014.579,67

Outras imobilizações corpóreas 879.478,30 527.837,53 78.029,51 1.329.286,32

Total das imobilizações corpóreas 3.848.723,42 1.112.862,45 739.702,31 4.221.883,56

Investimentos em Imóveis

FGA

Edificios e outras construções 594.727,53 80.058,28 0,00 674.785,81

Total dos investimentos em imóveis 594.727,53 80.058,28 0,00 674.785,81

Prov. pª invest. financeiros

FGA

Títulos e outras aplic. financeiras 7.722.099,59 7.876.324,05 0,00 15.598.423,64

Sub-Total 7.722.099,59 7.876.324,05 0,00 15.598.423,64

FAT

Títulos e outras aplic.financeiras 294.467,50 1.474.095,49 0,00 1.768.562,99

Sub-total 294.467,50 1.474.095,49 0,00 1.768.562,99

Total prov. pª invest. financeiros 8.016.567,09 9.350.419,54 0,00 17.366.986,63

TOTAL 12.460.018,04 10.543.340,27 739.702,31 22.263.656,00

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do
balanço e nas respectivas amortizações.

ACTIVO BRUTO

RUBRICAS SALDO INICIAL AUMENTOS ALIENAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E SALDO FINAL
ABATES

Imobilizações corpóreas

ISP

Material de carga e transporte 1.154.209,41 0,00 91.455,46 0,00 1.062.753,95

Equipamento administrativo 3.124.427,33 427.062,61 610.581,73 0,00 2.940.908,21

Outras imobilizações corpóreas 1.370.956,39 414.269,26 52.749,62 419.004,74 2.151.480,77

Imobilizações em curso 1.191.085,24 345.921,72 0,00 (419.004,74) 1.118.002,22

Total das imobilizações corpóreas 6.840.678,37 1.187.253,59 754.786,81 0,00 7.273.145,15

Investimentos Financeiros

FGA

Partes de capital em empresas 19.234.633,11 0,00 0,00 0,00 19.234.633,11

Obrigações e tít. de participação 107.265.125,52 13.245.940,00 9.353.974,91 0,00 111.157.090,61

Terrenos e recursos naturais 997.638,69 0,00 0,00 0,00 997.638,69

Edificios e outras construções 3.809.880,45 0,00 0,00 0,00 3.809.880,45

Outras aplicações financeiras 11.501.821,04 26.655.485,94 1.684.644,01 0,00 36.472.662,97

Outras aplic.financ. (USD) 1.851.136,68 0,00 0,00 0,00 1.851.136,68

Fundos de investimento 28.239.881,73 4.899.999,89 4.291.416,69 0,00 28.848.464,93

Sub-total 172.900.117,22 44.801.425,83 15.330.035,61 0,00 202.371.507,44

FAT

Partes de capital em empresas 75.280,92 3.999.500,00 1.293.382,95 0,00 2.781.397,97

Obrigações e tít. de participação 15.708.125,83 5.428.554,06 0,00 0,00 21.136.679,89

Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundos de investimento 1.247.009,20 2.999.960,53 1.247.009,21 0,00 2.999.960,52

Sub-total 17.030.415,95 12.428.014,59 2.540.392,16 0,00 26.918.038,38

Total de investimentos financeiros 189.930.533,17 57.229.440,42 17.870.427,77 0,00 229.289.545,82

TOTAL 196.771.211,54 58.416.694,01 18.625.214,58 0,00 236.562.690,97



8.2.8 - Mapas em anexo do ISP ( I - Mapa das Amortizações e II - Mapa dos Abates )
do FGA ( I - Mapa das Amortizações )

8.2.23 - 

FGA Fundo de Garantia Automóvel

O valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas na rubrica "Outros Devedores e Credores"
é de 33 401,35 €.

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

O valor global das dívidas de cobrança duvidosas incluídas na rubrica "Outros Devedores e Credores"
é de 8 884,84 €.

8.2.24 - Valor das dividas activas e passivas respeitantes ao pessoal

ISP

Dívidas do pessoal
Empréstimos 11 946,68 €

Dívidas ao pessoal
Férias e subsídios de férias 1 167 357,13 €
Outros 718,20 € 1 168 075,33 €

8.2.29 - Responsabilidades por garantias prestadas:

FGA Fundo de Garantia Automóvel

Em investimentos financeiros – Outras aplicações financeiras, estão incluídos títulos no valor nominal
de 471 150,08 €, que foram dados como garantia junto de tribunais para processos judiciais em curso,
relativos a indemnizações por sinistros automóveis, cuja decisão se aguarda. A composição daquele valor
é como segue:

OT - 3,95 % Julho 2009 471 150,08 €
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8.2.31 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos
movimentos ocorridos no exercício.

Código RUBRICAS SALDO INICIAL AUMENTO REDUÇÃO SALDO FINAL
das Contas

291 Provisões para cobranças duvidosas
FGA 33.401,35 0,00 0,00 33.401,35
FAT 8.884,84 0,00 0,00 8.884,84

Total Provisões para cobranças duvidosas 42.286,19 0,00 0,00 42.286,19

292 Provisões para riscos e encargos
FGA

Para IBNR 24.191.697,41 3.528.253,59 0,00 27.719.951,00
Para sinistros 131.123.945,96 97.310.134,04 76.362.685,06 152.071.394,94

Sub-total 155.315.643,37 100.838.387,63 76.362.685,06 179.791.345,94

FAT
Para Pensões 723.298.058,01 44.416.588,20 48.533.846,21 719.180.800,00

Sub-total 723.298.058,01 44.416.588,20 48.533.846,21 719.180.800,00

Total de provisões para riscos e encargos 878.613.701,38 145.254.975,83 124.896.531,27 898.972.145,94

49 Provisões para investimentos financeiros
FGA

Partes de capital 4.677.230,22 2.306.123,99 0,00 6.983.354,21
Obrigações e títulos de participação 942.179,70 736.765,17 0,00 1.678.944,87
Outras aplicações financeiras 2.102.689,67 4.833.434,89 0,00 6.936.124,56

Sub-total 7.722.099,59 7.876.324,05 0,00 15.598.423,64
FAT

Partes de capital 723,26 7.747,67 0,00 8.470,93
Obrigações e títulos de participação 283.166,33 550.671,05 0,00 833.837,38
Outras aplicações financeiras 10.577,91 915.676,77 0,00 926.254,68

Sub-total 294.467,50 1.474.095,49 0,00 1.768.562,99

Total de provisões para invest. financeiros 8.016.567,09 9.350.419,54 0,00 17.366.986,63

TOTAL 886.672.554,66 154.605.395,37 124.896.531,27 916.381.418,76

FGA Fundo de Garantia Automóvel

A provisão para IBNR foi constituída pela primeira vez em 1998, não foi utilizada em 1999, 2000 e
nem em 2001, e contempla sinistros já ocorridos e ainda não participados

8.2.32 - Fundo Patrimonial - movimentos ocorridos no exercício.

8.2.35 - Valores das vendas e das prestações de serviços durante o ano de 2002
por mercados foram os seguintes:

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Vendas mercado Interno 590 770,64 €

Prestação de serviços mercado Externo 0,00 €

590 770,64 €

RUBRICAS SALDO INICIAL MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO SALDO FINAL

Credor/(Devedor) DÉBITO CRÉDITO Credor/(Devedor)

Património
FAT (506.803.385,41) 0,00 0,00 (506.803.385,41)

Total Património (506.803.385,41) 0,00 0,00 (506.803.385,41)

Resultados transitados
ISP 16.774.606,53 0,00 4.851.455,54 21.626.062,07
FGA 66.935.315,77 0,00 6.210.377,40 73.145.693,17
FAT (162.314.441,59) 0,00 24.622.422,57 (137.692.019,02)

Total Resultados transitados (78.604.519,29) 0,00 35.684.255,51 (42.920.263,78)

Resultado líquido do exercício
ISP 4.851.455,54 4.851.455,54 5.418.632,90 5.418.632,90
FGA 6.210.377,40 21.020.758,50 0,00 (14.810.381,10)
FAT 24.622.422,57 24.622.422,57 13.631.893,30 13.631.893,30

Total resultado líq. exercício 35.684.255,51 50.494.636,61 19.050.526,20 4.240.145,10

TOTAL (549.723.649,19) 50.494.636,61 54.734.781,71 (545.483.504,09)



8.2.37 - Demonstração dos resultados financeiros.

8.2.39 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da
posição financeira e dos resultados.

8.2.39.1 - Acréscimos e diferimentos

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Em 31 de Dezembro de 2002 os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte composição:
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Acréscimos de Proveitos:
Juros de depósitos 22 602,18 €

Custos Diferidos:
Diversos (rendas, seguros e outros) 65 820,74 €

Acréscimos de Custos:
Encargos com férias e subsídios de férias a pagar em 2003 1 167 357,13 €
Diversos (água, electricidade, telefone e outros) 17 883,28 €

1 185 240,41 €

CUSTOS E PERDAS Exercícios

2002 2001

681 Juros suportados ISP 0,00 1.278,65
681 Juros suportados FAT 0,00 0,00
683 Amortizações de inv. em imóveis FGA 80.058,28 80.058,28
684 Provisões para aplic. financ. FGA 7.876.324,05 1.726.203,52
684 Provisões para aplic. financ. FAT 1.474.095,49 0,00
685 Diferenças de câmbio desfav. ISP 69,41 0,00
685 Diferenças de câmbio desfav. FGA 7.378,86 6.986,33
685 Diferenças de câmbio desfav. FAT 106,22 9.743,77
687 Perdas na alien.de apli.tesour. ISP 0,00 0,00
687 Perdas na alien.de apli.tesour. FGA 0,00 0,00
687 Perdas na alien.de apli.tesour. FAT 0,00 0,00
688 Outros cust.e perdas financeiras ISP 3.965,63 5.597,19
688 Outros cust.e perdas financeiras FGA 32.193,48 82.511,52
688 Outros cust.e perdas financeiras FAT 18.647,30 28.901,53

Resultados financeiros 2.210.270,15 10.076.168,69

11.703.108,87 12.017.449,48

PROVEITOS E GANHOS Exercícios

2002 2001

781 Juros obtidos ISP 833.002,38 801.614,30
781 Juros obtidos FGA 6.892.027,05 7.059.246,07
781 Juros obtidos FAT 2.820.814,91 2.978.974,78
783 Rendimentos de imóveis FGA 748.197,00 718.742,82
784 Rend. de particip.de capital FGA 407.251,92 394.015,93
784 Rend. de particip.de capital FAT 943,50 0,00
785 Difer. de câmbio favoráv. ISP 44,47 0,00
785 Difer. de câmbio favoráv. FGA 24,26 64.787,92
785 Difer. de câmbio favoráv. FAT 0,00 50,73
786 Descont. pronto pag. obtidos ISP 0,00 0,00
787 Ganhos na alien. aplic.tesour. FGA 0,00 0,00
787 Ganhos na alien. aplic.tesour. FAT 0,00 0,00
788 Outros prov. e ganhos financ. ISP 102,95 16,30
788 Outros prov. e ganhos financ. FGA 664,02 0,52
788 Outros prov. e ganhos financ. FAT 36,41 0,11

11.703.108,87 12.017.449,48

8.2.38 - Demonstração dos resultados extraordinários

CUSTOS E PERDAS Exercícios

2002 2001

692 Dívidas incobráveis ISP 0,00 0,00
694 Perdas em imobilizações ISP 13.747,42 18.228,67
694 Perdas em imobilizações FGA 18.659,04 998.818,42
694 Perdas em imobilizações FAT 0,00 468.842,31
695 Multas e penalidades ISP 0,00 28,11
697 Correcções relativas a 

exercícios anteriores ISP 0,00 0,00
697 Correcções relativas a 

exercícios anteriores FGA 26.011,71 1.097,36
698 Outros custos e perd. extraor. ISP 21.027,33 10,03
698 Outros custos e perd. extraor. FGA 87.621,14 (1,21)
698 Outros custos e perd. extraor. FAT 0,02 0,26

Resultados extraordinários 125.216.403,53 90.525.107,15

125.383.470,19 92.012.131,10

PROVEITOS E GANHOS Exercícios

2002 2001

794 Ganhos em imobilizações ISP 17.900,00 44.031,73
794 Ganhos em imobilizações FGA 108.348,50 2.579.945,50
794 Ganhos em imobilizações FAT 30.023,59 1.158.593,20
796 Reduções de amort. e provisões ISP 0,00 0,00
796 Reduções de amort. e provisões FGA 76.362.685,06 45.005.638,90
796 Reduções de amort. e provisões FAT 48.533.846,21 43.022.920,45
797 Correc.relativas a exerc. anteriores ISP 28.788,81 1.902,32
797 Correc.relativas a exerc. anteriores FGA 0,00 75,24
798 Outros prov.e ganhos extraordin. ISP 241.254,79 21,60
798 Outros prov.e ganhos extraordin. FGA 35.774,18 2.811,25
798 Outros prov.e ganhos extraordin. FAT 24.849,05 196.190,91

125.383.470,19 92.012.131,10

FGA Fundo de Garantia Automóvel

Em 31 de Dezembro de 2002 os saldos destas contas apresentavam a seguinte composição:

Acréscimos de Proveitos:
Juros de depósitos 72 325,02 €
Juros de obrigações 3 087 238,43 €

3 159 563,45 €

Custos Diferidos:
Seguro multi riscos condomínio 2 190.50 €
Renda edifício Avenida da República 10 343,67 €

12 534,17 €

Acréscimos de Custos:
Encargos com férias e subsídios de férias 158 080,00 €
Diversos (electricidade) 857,23 €

158 937,23 €
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FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

Em 31 de Dezembro de 2002 os saldos destas contas apresentavam a seguinte composição:

Acréscimos de proveitos:
Juros de depósitos 72 483,00 €
Juros de obrigações 293 037,37 €
Receitas de Dezembro de 2001 3 467 681,72 €

3 833 202,09 €

Custos diferidos:
Renda edifício Avenida da República 5 227,19 €

5 227,19 €

Acréscimos de custos:
Encargos com férias e subsídios de férias 44 456,69 €
Responsabilidades de Nov. e Dez. de 2001 11 089 270,40 €
Diversos ( electricidade ) 27,34 €

11 133 754,70 €

8.2.39.2 - 

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Não figura no balanço a importância de USD 17 747,13, com o contravalor em euros de 16 922,98,
(taxa de referência do Banco de Portugal em 31.12.02). Aquele valor pertence à ASSEL - ASSOCIAÇÃO
DE SUPERVISORES DE SEGUROS LUSÓFONOS, e estão à guarda do INSTITUTO DE SEGUROS DE
PORTUGAL, entidade designada para o secretariado daquela associação. A nomeação ocorreu na IIIª
Conferência das Autoridades de Controlo de Seguros dos Países de Língua Oficial Portuguesa.

FGA Fundo de Garantia Automóvel

Nos investimentos financeiros foram contabilísticamente reconhecidas apenas as perdas potenciais
(menos-valias) através das provisões, em obediência ao princípio da prudência. No entanto, para
informação e consequentemente melhor análise da rendibilidade, evidenciamos também no quadro
seguinte os ganhos e as perdas potenciais (mais-valias) e o valor global de cotação da carteira em 31 de
Dezembro de 2002, com as mais e menos-valias.

RUBRICAS Valor de Perdas Potenciais Ganhos Valor de Cotação em
Aquisição (Provisões) Potenciais 31.12.02

Partes de capital 19.234.633 6.983.354 5.977.875 18.229.154

Fundos de investimento 28.848.465 6.936.125 2.929.175 24.841.515

Obrigações e titulos de participação 111.157.091 1.678.945 1.998.954 111.477.099

Títulos da dívida pública 38.323.800 0 2.238.774 40.562.574

TOTAL 197.563.988 15.598.424 13.144.777 195.110.342

RUBRICAS Valor de Perdas Potenciais Ganhos Valor de Cotação em
Aquisição (Provisões) Potenciais 31.12.02

Partes de capital 75.281 8.471 0 66.810

Fundos de Investimento 2.999.961 923.545 0 2.076.415

Obrigações e titulos de participação 17.410.437 833.837 99.490 16.676.089

Títulos da dívida pública 6.432.360 2.709 125.296 6.554.947

TOTAL 26.918.038 1.768.563 224.786 25.374.261

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

Nos investimentos financeiros foram contabilísticamente reconhecidas apenas as perdas potenciais
(menos-valias) através das provisões, em obediência ao princípio da prudência. No entanto, para
informação e consequentemente melhor análise da rendibilidade, evidenciamos também no quadro
seguinte os ganhos e as perdas potenciais (mais-valias) e o valor global de cotação da carteira em 31 de
Dezembro de 2002, com as mais e menos-valias.
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Conselho Directivo 800 635,36 €

Comissão de Fiscalização 27 402,45 €

828 037,81 €

8.2.39.3 - As remunerações atribuídas aos órgãos sociais foram as seguintes:

ISP Instituto de Seguros de Portugal

8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução

8.3.1 - Alterações Orçamentais em euros.

(9)=(3)+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (4)-(5)+(6)+ (10)

(7)+(8)

ISP

Despesas correntes

02 Aquisições de bens e serviços correntes 6.665.787 250.000 250.000 0 0 0 6.665.787

0203 Aquisição de serviços 6.226.845 250.000 250.000 0 0 0 6.226.845

020302 Conservação de bens 380.084 244.000 0 0 0 0 624.084

020306 Comunicação 980.238 6.000 0 0 0 0 986.238

020310 Outros serviços 2.927.945 0 250.000 0 0 0 2.677.945

Sub-total 6.665.787 250.000 250.000 0 0 0 6.665.787 0

FGA

Despesas correntes

01 Despesas com o pessoal 1.341.766 4.000 4.000 0 0 0 1.341.766

0101 Remunerações certas e permanentes 881.126 4.000 0 0 0 0 885.126

010102 Pessoal além do quadro 4.988 4.000 0 0 0 0 8.988

0102 Abonos variáveis 135.673 0 4.000 0 0 0 131.673

010202 Horas extraordinárias 9.228 0 4.000 0 0 0 5.228

02 Aquisições de bens e serviços correntes 1.515.348 0 67.000 0 0 0 1.448.348

0203 Aquisição de serviços 1.515.348 0 67.000 0 0 0 1.448.348

020310 Outros serviços 1.271.686 0 67.000 0 0 0 1.204.686

04 Transferências correntes 26.406.605 67.000 0 0 0 0 26.473.605

0401 Administrações públicas 6.464.421 67.000 0 0 0 0 6.531.421

040103 Serviços e fundos autónomos 6.464.421 67.000 0 0 0 0 6.531.421

Sub-total 29.263.719 71.000 71.000 0 0 0 29.263.719 0 

FAT

Despesas correntes

04 Transferências correntes 54.554.025 21.100 21.100 0 0 0 54.554.025

0401 Administrações públicas 2.636.267 11.000 0 0 0 0 2.647.267

040106 Segurança social CNPRP 2.636.267 11.000 0 0 0 0 2.647.267

0402 Administrações privadas 79.808 10.100 0 0 0 0 89.908

040201 Prémios seguros 79.808 10.100 0 0 0 0 89.908

0403 Famílias 51.837.950 0 21.100 0 0 0 51.816.850

040301 Particulares 51.837.950 0 21.100 0 0 0 51.816.850

Sub-total 54.554.025 21.100 21.100 0 0 0 54.554.025 0 

Total geral 90.483.531 342.100 342.100 0 0 0 90.483.531 0 
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8.3.2 - Contratação administrativa.

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Contrato Data do 
Entidade primeiro 

Objecto Data Valor pagamento

Bloomberg Serv. de Informação Financeira 01.07.02 65.550,65 05.02.02
3 W Manutenção de software 01.07.02 6.426,00 01.07.02
4 SIR, Lda Serviços consultoria informática 01.01.02 10.391,08 25.11.02
Bull Portuguesa Manutenção de software 17.06.02 72.195,48 17.06.02
Câmara Municipal de Lisboa Reclamo Luminoso 01.03.02 702,23 30.06.02
Câmara Municipal de Lisboa Detecção Aut. Incêndios 01.01.02 1.044,50 27.06.02
Câmara Municipal do Porto Reclamo Luminoso 01.01.02 122,67 22.04.02
Cannon Hygiene Manutenção e Assistência 16.05.02 2.048,48 06.03.02
Cannon Hygiene Manutenção e Assistência 17.07.02 3.248,54 06.03.02
Cap Gemini Serviços de consultoria 11.05.02 151.353,12 11.05.02
Cap Gemini Serviços de consultoria 16.10.02 56.992,15 16.10.02
Classiclean Limpeza e Higiene 01.09.02 20.033,12 09.10..02
Compª. Seguros Fidelidade Seguro Automóvel 04.01.02 37.480,59 09.01.02
Compª. Seguros Fidelidade Seguro Caução 06.04.02 119,71 27.05.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Multi. Risco Comercial 01.04.02 1.940,34 15.03.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Resp. Civil 16.09.02 179,57 12.09.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Ac. Trabalho 02.01.02 2.957,49 20.02.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Ac. Pess. Ocup. 19.01.02 4.097,55 03.02.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Doença Grupo 01.01.02 1.724,35 13.09.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Multirisc. Condom. 01.05.02 6.607,71 01.05.02
Compª. Seguros Fidelidade Seg. Equip. Electrónico 15.04.02 4.267,04 15.03.02
CTT Correios Apart. do ISP nº 14396 01.01.02 19,95 14.12.02
EDP Fornec. Energia Eléctrica 01.01.02 17.255,64 08.02.02
EPAL Fornecimento Água 01.01.02 1.873,51 24.01.02
Esegur Manutenção Central de Alarme 31.12.02 534,41 31.12.02
Faxinforme Recortes de imprensa 01.04.02 12.007,08 06.02.02
GE Capital Serviços de consultoria 01.04.02 34.164,00 01.04.02
Hotel Continental Parqueamentos 01.01.02 26.119,68 08.02.02
HP Prestação Serv. Suporte Interno 02.07.02 162.969,48 15.03.02
HP Prestação Serv. Manut. Hardware 02.07.02 24.010,80 15.03.02
HP Open Iiew Service Desktop 15.05.02 925,34 15.05.02
IEMS, Lda Suporte e assist. técnica rede ISP 30.07.02 12.372,08 01.01.02
IINFORFI Assessoria mediática 03.01.02 32.052,74 31.01.02
Império Bonança Compª. de Seguros Seg. Vida Grupo 02.01.02 15.672,07 09.03.02
Jardim Flôr Cons. Manut. Plantas 03.03.02 11.680,89 13.02.02
Kpn/Qwest Prest. Serviços e Telecom. 01.06.02 17.682,46 11.02.02
Link Consulting Serviços de consultoria 06.08.02 192.337,75 06.08.02
Mapfre Caucion Y Crédito Seguro Caução 27.07.02 83,92 17.07.02
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CELEX- Actual. Base Dados 01.06.02 598,56 19.02.02
Ondiser Assistência Técnica 28.08.02 3.814,28 19.11.02
Ondiser Assistência Técnica 20.10.02 1.513,00 12.12.02
ONI Comunicação de dados 27.06.02 34.105,08 05.03.02
Portugal Telecom Serviço de Telecomunicações 01.01.02 15.876,44 13.02.02
Postlog Correio Urgente 01.01.02 29.091,04 19.02.02
PRIBERAM INFORMÁTICA, Lda. Sistema Legix 01.04.02 4.411,97 05.04.02
PT Prime Circuito Informático 01.01.02 1.082,02 01.02.02
PT Prime Circuito Informático 01.01.02 443,44 01.02.02
PT-ITT Listas Classificadas e assinantes 01.01.02 11.667,87 14.02.02
Qualivita Seg. Hig. e Saúde no Trabalho 01.01.02 17.987,46 15.02.02
Radiomóvel Ligação aos Bombeiros 01.01.02 424,25 04.02.02
RANK XEROX, Portugal Assistência Técnica 27.07.02 1.927,68 07.05.02
Seguraspresso Seg. Instalações 01.01.02 108.169,39 21.02.02
Segur-Fogo, Lda. Manut. Extintores 01.06.02 1.182,17 20.03.02
Selda Fornecimento água 01.01.02 1.801,10 08.02.02
SERVILIMPE Limpeza e Higiene 01.01.02 42.587,81 19.01.02
Telecel Serviço de Telecomunicações 01.01.02 17.397,68 21.02.02
TMN Serviço de Telecomunicações 01.01.02 1.728,40 05.02.02
Tradivaga Assistência Técnica 01.06.02 4.038,21 09.08.02
Tradivaga Assistência Técnica 30.10.02 1.862,70 03.07.02
Victoria - Seguros Seg. Ac. Pessoais Grupo 01.01.02 2.593,37 12.04.02
Victoria - Seguros Seg. Ac. Trabalho 01.01.02 45.640,00 24.04.02
Victoria - Seguros Seg. Saúde Grupo 01.01.02 126.321,49 04.04.02

1 - Situação dos contratos
(Euros)
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Entidade Contrato Data do primeiro 

Objecto Data Valor pagamento

Câmara Municipal de Lisboa Prestação de Serviços 01.01.02 11.245,18 01.10.02

Engº Rui Bento Inspecção das instal. eléctricas 01.01.02 1.881,60 08.07.02

Thyssen Elevatec Man. de Elevadores da Sede 01.01.02 8.138,46 04.01.02

1 - Situação dos contratos

Formas de Adjudicação

Concurso Público Por negociação Ajuste directo Total

Tipo de contrato Número de Valor Número de Valor Número de Valor Número de Valor
contratos contratos contratos contratos

Prestação de serviços 1 641,112,50 109 1.879.260,69 368 412.541,17 478 2.932.914,36

Aquisição de bens 60 86.543,48 345 94.547,48 405 181.090,96

2 - Formas de adjudicação

FGA Fundo de Garantia Automóvel

8.3.3 - Execução do projecto de investimento no novo sistema informação

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Execução do projecto de investimento no novo sistema informático

Durante o ano de 2002 foram concluídas seis das dez fases do projecto de desenvolvimento de
novos sistemas e tecnologias de informação do ISP, cujos estudos se iniciaram em 1998.

As fases concluídas já entraram funcionamento e consideradas em Imobilizado corpóreo, as
restantes atingem o montante de 1 118 002,22 €.

O valor de investimento durante o ano de 2002 atingiu 625 259,66 € dos quais 345 921,72 € estão
em imobilizado em curso.

De referir que o projecto em questão é financiado com receitas próprias, estimando-se que a
respectiva conclusão ocorra durante os exercícios de 2003/2004.

(Euros)

(Euros)

Formas de Adjudicação

Concurso Público Por negociação Ajuste directo Total

Tipo de contrato Número de Valor Número de Valor Número de Valor Número de Valor
contratos contratos contratos contratos

Prestação de serviços 3 21.284,54 3 21.284,54

Aquisição de bens

2 - Formas de adjudicação
(Euros)



8.3.5 - Aplicações em activos de rendimento fixo e variável.

FGA Fundo de Garantia Automóvel

FGA Fundo de Garantia Automóvel
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Relatório e Contas 2002

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

FAB.PORC.VISTA ALEGRE 33.279,80 27.355,20 33.279,80 29.356,80 0,00 0,00
VELDEC * 1.561,24 0,00 1.561,23 0,00 0,00 0,00
MATRENA 166.264,30 0,00 166.264,30 0,00 0,00 0,00
COMP.PORT.RESSEG. 4.572.000,00 9.500.616,00 4.572.000,00 9.500.616,00 0,00 0,00
SOMEC 349,16 0,00 349,16 0,00 0,00 0,00
BANIF-Esc.Nom. 7.642.800,00 9.782.784,00 7.642.800,00 7.474.658,40 389.782,80 0,00
PORTUGAL TELECOM 186.950,01 1.635.812,50 186.950,01 1.224.522,50 17.469,12 0,00

TOTAIS EUR 12.603.204,51 20.946.567,70 12.603.204,50 18.229.153,70 407.251,92

* Ultima cotação do título 30.Set.98

PARTES DE CAPITAL

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

Taxa Variável
MATRENA/90 349.158,53 0,00 349.158,53 0,00 0,00 0,00
SOMEC 94/99 249.398,95 0,00 249.398,95 0,00 0,00 0,00
BEI - 97/02 1.496.393,69 1.494.897,30 0,00 0,00 24.810,21 0,00 Reembolsadas 

em 2002
CITICORP SUBOR. 97-07 1.501.381,67 1.499.880,29 1.501.381,67 1.499.880,29 61.296,91 11.089,53
MERRILL LYNCH 98/03 3.501.561,24 3.498.935,07 3.501.561,24 3.498.935,07 95.472,00 11.116,58
THE BEAR STEARNS 98/03 2.493.989,49 2.492.118,99 2.493.989,49 2.492.118,99 75.759,12 4.670,93
TIT. PART. B.MELLO (UBP/87) 884.164,16 882.926,34 884.164,16 822.361,09 39.174,66 18.390,61
BNU-OB.CX. 92/02 199.519,16 198.302,09 0,00 0,00 2.478,40 0,00 Reembolsadas 

em 2002
BEI 97/04 - 5,82% (ATÉ 5º. ANO) 2.493.989,48 2.425.404,78 2.493.989,48 2.425.404,78 130.635,16 151.328,18
CPP-SUBORDINADAS 92/02 648.437,27 648.437,27 0,00 0,00 19.453,60 0,00 Reembolsadas 

em 2002
BPA-OB.CX. SUBORD. 93/03 1.511.357,63 1.511.055,36 1.511.357,63 1.509.090,59 45.340,73 15.999,69
B.SANTANDER SUBORD. 94/04 374.098,42 368.861,04 374.098,42 368.486,94 11.222,96 2.002,63
B.SANTANDER SUBORD. 95/05 249.398,95 244.410,97 249.398,95 246.281,46 7.170,23 1.394,99
BIC SUBORDINADAS 95/02 374.098,42 372.227,93 0,00 0,00 11.784,10 0,00 Reembolsadas 

em 2002
BTA - OB. CX. / 96 - 1ª. S. 1.998.683,17 1.928.529,39 1.998.683,17 1.956.510,96 65.460,87 27.598,26
PETROGAL / 96 - 2ª. EM. 997.595,79 997.396,27 997.595,79 997.097,00 29.429,08 1.881,77
MUNDICENTER 97/04 3.491.585,28 3.491.585,28 3.491.585,28 3.489.403,04 109.156,25 26.172,54
ENGIL SGPS-97/02 498.797,90 493.809,92 0,00 0,00 8.604,26 0,00 Reembolsadas 

em 2002
SOMAGUE, SGPS - 97/04 997.595,79 997.595,79 997.595,79 996.598,20 32.435,00 5.165,63
BANCO FINANTIA -OB.CX. 97/02 997.595,79 995.002,05 0,00 0,00 31.116,10 0,00 Reembolsadas 

em 2002
SONAE 97 - 07 1.995.191,59 1.995.191,59 1.995.191,59 1.995.191,59 59.331,41 10.068,80
POLO SECURITIES TV 623.497,37 622.873,87 0,00 0,00 8.506,33 0,00 Reembolsadas 

em 2002
SONAE IMOBILIARIA 98/2005 1.000.089,78 985.088,44 1.000.089,78 997.589,56 33.748,63 13.491,45
ENGIL-SGPS 98-03 c/ Warrant 285.496,95 271.222,10 285.496,95 266.939,65 6.508,53 1.977,76
EDP-21ª EMISSÃO 92/02 814.038,18 802.067,02 0,00 0,00 10.302,67 0,00 Reembolsadas 

em 2002
GOV. REG. AÇORES / 96 997.595,79 999.291,70 997.595,79 997.096,99 28.431,48 262,38
KFW INTERN. FINANCE - 97/07 1.496.393,69 1.496.393,69 1.496.393,69 1.496.393,69 41.811,04 4.963,60
COUNCIL OF EUROPE / Jul 2007 1.745.792,64 1.744.483,30 1.745.792,64 1.744.483,30 61.900,37 27.090,88
EUROFIMA 97/07 4.239.782,13 4.236.789,34 4.239.782,12 4.236.789,34 137.708,12 57.091,95
EDP - 25ª Emissão 1.496.393,69 1.490.408,12 1.496.393,69 1.494.897,30 45.221,72 3.984,46
CGD - VALOR REAL 2.493.989,49 2.527.907,74 2.493.989,49 1.917.379,12 39.372,12 3.252,44
NATL INVESTER BANK - Floor 4% 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 34.616,24 29.816,93
COMMERZBANK Subord. 99/02 1.500.000,00 1.498.125,00 0,00 0,00 23.763,40 0,00 Reembolsadas 

em 2002
CAYMADRID 2009 / CMS 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 46.800,00 8.077,81
ABBEY NATION. TREASURY - 2007 500.000,00 499.250,00 500.000,00 499.250,00 17.747,16 604,34
RABOBANK -CMS 30Y Floor 5% 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 60.000,00 50.794,52
CGD NASDAQ100 / 2005 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
NATIONWIDE BLD CONSTRUC. 2003 500.000,00 499.840,00 500.000,00 500.095,00 14.110,17 133,65
WEST LB CMS 20Y - 2010 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 41.248,48 29.852,59
GOLDMAN SACHS - 2005 500.000,00 498.750,00 500.000,00 497.935,00 15.154,09 2.808,99
BHW - TX VAR. 2002 500.000,00 499.850,00 0,00 0,00 6.933,60 0,00 Reembolsadas 

em 2002 
DAIMLERCHRYSLER - 2003 500.000,00 493.750,00 500.000,00 500.535,00 14.201,77 601,25
HOUSEHOLD FINANCE CORP. 500.000,00 499.250,00 500.000,00 499.690,00 19.143,89 658,85
CGD SUBORD. 2010 5.000.000,00 4.975.000,00 5.000.000,00 4.975.000,00 158.878,03 2.998,36
KOMMUNEKREDIT 2000/04 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
KOMMUNALBANKEN 2005 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
BBVA CAPITAL FUNDING TX VAR. 2.000.000,00 1.989.200,00 2.000.000,00 1.991.120,00 64.739,25 4.303,43
CAIXA BARCLAYS 2004 SÉRIE B 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
GMAC 3 ANOS 1.500.000,00 1.504.650,00 1.500.000,00 1.499.100,00 64.544,18 53.190,41

continua
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VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

SYDBANK FRN 04/006 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 72.491,07 16.265,42
DEUTSCH TELECOM 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 984.000,00 38.992,10 100,71
SEK -SWEDISH EXPORT CORP 2006 1.500.000,00 1.487.850,00 1.500.000,00 1.487.850,00 77.729,67 47.389,59
TAGUS 2 477.917,80 477.917,80 0,00 0,00 10.466,02 0,00 Alienação em 2002
EMTN SGA NV 2009 anual coupon 750.000,00 746.250,00 750.000,00 746.250,00 22.526,40 9.731,51
KONIMKLIJKE PHILIPS FRN 2004 450.000,00 450.135,00 450.000,00 451.399,50 16.397,47 6.130,30
GMAC FLOAT (2003) 750.000,00 750.000,00 750.000,00 743.850,00 22.153,08 2.731,66
BBVA GLOBAL FINANCE 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 33.320,83 0,00 Reembolsadas 

em 2002
PORTUGAL TELECOM INT. FIN. 2002 500.000,00 482.142,70 0,00 0,00 17.857,30 0,00 Reembolsadas 

em 2002
TELEFÓNICA 2004 500.000,00 501.150,00 500.000,00 500.435,00 16.764,24 2.695,39
PORTUGAL TELEC.FIN. FLOAT 2005 500.000,00 501.200,00 500.000,00 501.065,00 16.815,76 1.910,47
OBRIGAÇÕES AT & T 500.000,00 500.850,00 500.000,00 498.545,00 20.409,71 2.232,11
OBRIGAÇÕES UNICRÉDITO ITALIANO 500.000,00 500.100,00 500.000,00 501.705,00 16.608,85 1.398,38
MAGELLAN MORTGAGES PLC 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 22.233,80 861,63
BEST OF 14 DE DEZ 2009 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
CGD - Reverse Cliquet 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Aquisição em 2002
Bear Sterns - CLN Tx Variável 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 19.712,77 1.163,66 Aquisição em 2002
CGD EPRA 2010 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Aquisição em 2002

Sub-Total Taxa Variável 75.424.979,89 74.568.353,53 70.044.684,28 68.576.753,45 2.280.001,39 675.447,00

Taxa Fixa
BEI - 8% / 2016 354.146,51 450.226,45 354.146,51 470.766,95 28.331,70 5.029,85
WORLD BANK 98/13 - TXF 1.246.994,74 1.245.436,00 1.246.994,74 1.259.963,49 54.219,33 32.234,51
MORGAN GUARANTY TRUST 997.595,79 995.101,80 997.595,79 995.101,80 0,00 341.076,68
DRESDNER BANK CUP 0 - 2013 748.196,85 748.196,85 748.196,85 748.196,85 0,00 185.041,12
BEI 5,625% - 98/28 2.480.000,00 2.519.680,00 2.480.000,00 2.683.360,00 111.600,00 97.535,34
PORTUGAL TELECOM 99/09 - TX.F. 1.000.000,00 932.900,00 1.000.000,00 998.500,00 37.000,00 27.167,12
CGD 6,25% 99/09 3.750.000,00 3.877.500,00 3.750.000,00 4.030.875,00 187.500,00 41.095,89
REINO DA BÉLGICA - Set.2010 Tx Fixa 1.000.000,00 1.042.200,00 1.000.000,00 1.110.810,00 46.000,00 11.846,58
ALLIED IRISH BANKS 7,5% OB.PERP 1.400.000,00 1.476.020,00 1.400.000,00 1.583.778,00 89.336,21 70.421,92
BRITISH TELECOM 02/04 5,625% 500.000,00 510.750,00 500.000,00 513.920,00 23.268,85 20.473,97
BRITISH TELECOM 02/06 6,125% 1.200.000,00 1.238.040,00 1.200.000,00 1.281.228,00 59.571,92 53.487,12
PORTUGAL TELECOM TX FIXA 1.000.000,00 1.021.500,00 1.000.000,00 1.050.700,00 46.157,53 39.446,58
INTERNATIONAL ENDESA 1.000.000,00 1.010.100,00 1.000.000,00 1.042.400,00 42.115,07 35.901,37
LEHMAN BROTHERS, PLC 1.500.000,00 1.507.800,00 1.500.000,00 1.605.150,00 76.552,40 49.253,42
VODAFONE GROUP PLC 1.000.000,00 1.008.700,00 1.000.000,00 1.050.000,00 43.318,36 22.842,74
FRANCE TELECOM 03/04 5,75% 2.000.000,00 2.038.200,00 2.000.000,00 2.057.400,00 92.598,63 80.000,00
UNION FENOSA FIN 500.000,00 496.250,00 500.000,00 500.650,00 17.000,00 2.747,95
ROYAL BANK OF SCOTLAND Tx. Fixa 1.000.000,00 1.016.500,00 1.000.000,00 1.095.600,00 48.000,00 30.904,11
CIT TAXA FIXA 2005 500.000,00 506.300,00 500.000,00 501.035,00 22.075,34 13.802,74
ENEL 5% 2004 810.000,00 824.418,00 810.000,00 828.711,00 32.533,15 18.374,79
REINO DA BÉLGICA 4,75% 2006 1.000.000,00 1.009.600,00 1.000.000,00 1.052.890,00 38.000,00 9.786,30
DAIMLER CHRYSLER 5,625% 1.000.000,00 997.100,00 1.000.000,00 1.045.800,00 45.120,00 21.945,21
BBV CAP. FUNDING 5,5% 1.000.000,00 1.009.600,00 1.000.000,00 1.043.940,00 44.000,00 21.698,63
JUMBO LAENDER Nº 11 4,75% 500.000,00 495.350,00 500.000,00 523.430,00 19.013,01 5.726,03
BAYERISCHE HYPO 5% 500.000,00 490.600,00 500.000,00 518.775,00 20.013,70 6.027,40
FORD MOTOR 5,5% 1.000.000,00 999.130,00 1.000.000,00 1.009.800,00 44.180,82 8.920,55
OBRIGAÇÕES EIB 4 01/15/07 500.000,00 485.850,00 500.000,00 512.545,00 2.323,28 15.342,47
BRISA 4,875% 20-12-2006 500.000,00 498.210,00 500.000,00 517.400,00 19.500,00 587,67
SCANIA 6% 17/12/2008 500.000,00 494.100,00 500.000,00 531.950,00 24.016,44 920,55
Hamburguische Landesbank 0,00 0,00 800.000,00 790.000,00 0,00 12.098,63 Aquisição em 2002
Bear Stearns -CLN Taxa Fixa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 13.166,90 Aquisição em 2002
BCP 4,75% Convertíveis 2011 0,00 0,00 1.100.000,00 978.241,00 0,00 12.482,74 Aquisição em 2002
Volkswagen AG - 2008 0,00 0,00 2.000.000,00 2.069.200,00 0,00 23.934,25 Aquisição em 2002
Danske Bank 0,00 0,00 1.000.000,00 1.029.220,00 0,00 5.504,11 Aquisição em 2002
Citigroup 2007 0,00 0,00 1.000.000,00 1.029.420,00 0,00 4.764,38 Aquisição em 2002
EDP 2008 0,00 0,00 1.000.000,00 1.032.800,00 0,00 1.643,84 Aquisição em 2002
Iberdrola 2009 0,00 0,00 1.000.000,00 996.800,00 0,00 424,66 Aquisição em 2002
General Eletric CC 2008 0,00 0,00 1.000.000,00 1.020.400,00 0,00 1.175,34 Aquisição em 2002
France Telecom 03/04 5,75% USD* 680.812,44 693.815,95 572.136,93 571.021,26 19.499,06 975,51
Banco Santander Brasil USD Tx. Fixa* 851.015,55 851.015,55 715.171,16 718.568,23 38.143,32 1.935,86

Sub-Total Taxa Fixa 32.018.761,87 32.490.190,60 41.174.241,99 42.900.346,58 1.370.988,12 1.347.744,82

TOTAIS EUR 107.443.741,76 107.058.544,13 111.218.926,27 111.477.100,03 3.650.989,51 2.023.191,81

*Títulos denominados em USD

continuação

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

OBR.REP.PORT./USD-93/03  i) 2.496.307,90 2.601.901,72 2.097.835,42 2.167.483,55 136.530,34 22.208,32
O.T.-FEVEREIRO 6,625% - 97/07 997.595,79 1.083.389,03 997.595,79 1.117.307,28 52.872,58 45.050,33
O.T.-MARÇO 5,75% - 97/02 1.665.984,98 1.666.984,57 0,00 0,00 76.635,31 0,00 Reembolso

em 2002
O.T.- JULHO 3,95% - 99/09 2.500.000,00 2.333.250,00 2.500.000,00 2.515.000,00 79.000,00 36.578,08
O.T.- MAIO 5,85% - 2000/10 4.000.000,00 4.196.400,00 4.000.000,00 4.360.000,00 187.200,00 115.397,26
O.T.- OUTUBRO 5,25% - 2000/05 1.500.000,00 1.536.000,00 1.500.000,00 1.578.750,00 63.000,00 13.463,01
O.T.- STRIP JUNHO 2005 963.303,44 827.862,98 963.303,44 827.862,98 0,00 39.146,58
O.T.- JUNHO 5,00% - 02/12 0,00 0,00 22.671.000,00 23.804.550,00 0,00 791.627,64 Aquisição em 2002
O.T.- JUNHO 5,15% - 01/11 0,00 0,00 1.900.000,00 2.025.020,00 0,00 465,81 Aquisição em 2002
O.T.- SETEMBRO 5,45% - 98/13 0,00 0,00 2.000.000,00 2.166.600,00 0,00 109,58 Aquisição em 2002

TOTAIS EUR 14.123.192,11 14.245.788,30 38.629.734,64 40.562.573,81 595.238,23 1.064.046,62

NOTAS: i) Juros a receber na divisa da emissão do título. A cotação do USD em 31.Dez.2001 foi 1,0487

FGA Fundo de Garantia Automóvel

TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA



Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT)74.

Relatório e Contas 2002

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

Luso-Valor 4.291.416,69 4.484.364,28 0,00 0,00 Reembolso em 
2002

Eurosul 3.325.000,00 2.832.900,00 3.325.000,00 2.160.744,60 0,00 0,00

Vision Escritórios 2.000.000,00 2.228.000,00 2.000.000,00 2.360.000,00 89.644,84
Vision Escritórios 425.169,22 501.699,68 Aquisição em 2002

2.000.000,00 2.228.000,00 2.425.169,22 2.861.699,68 89.644,84 0,00
Vision Escritórios

BIG Crescimento Global 467.350,00 386.133,92 467.350,00 198.796,67 0,00 0,00

EURO CAPITAL 2003 1.000.000,00 986.400,00 1.000.000,00 998.352,00 0,00 0,00

Barclays MT BOND 500.000,00 501.369,65 500.000,00 536.409,39 0,00 0,00

Lusimovest 2.500.000,00 2.553.000,00 2.500.000,00 2.706.260,00 0,00 0,00

Euro-Futuro Banca e Seguros 1.100.000,00 1.089.536,80 1.100.000,00 697.752,00 0,00 0,00
Euro-Futuro Cíclico 1.425.000,00 1.337.163,00 1.425.000,00 979.875,60 0,00 0,00
Euro-Futuro Defensivo 950.000,00 895.918,40 950.000,00 656.769,20 0,00 0,00
Euro-Futuro Telecomunicações 2.300.000,00 1.062.876,00 2.300.000,00 546.608,80 0,00 0,00

Invesco GT Pan European 0,00 0,00 1.419.140,00 942.308,96 0,00 0,00 Aquisição em 2002
JP Morgan FF Equity A 0,00 0,00 645.800,00 506.565,52 0,00 0,00 Aquisição em 2002
Newton Int. Growth Fund 0,00 0,00 914.606,00 484.741,18 0,00 0,00 Aquisição em 2002
HSBC Global Pan Europe 0,00 0,00 1.903.240,00 1.076.758,03 3.730,35 0,00 Aquisição em 2002

Global Equities/Ac.global 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 3.097.049,20 0,00 0,00

Fundo em USD 3.990.383,03 7.070.797,46 3.990.383,03 6.390.823,53 0,00 0,00

TOTAIS EUR 28.284.149,72 29.863.459,51 29.300.688,24 24.841.514,36 93.375,19 0,00

FGA Fundo de Garantia Automóvel

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

Em EUR
SOMEC 249,40 0,00 249,40 0,00 0,00 0,00
PORT.TELECOM 10.200,00 89.250,00 10.200,00 66.810,00 943,50 0,00

TOTAIS EUR 10.449,40 89.250,00 10.449,40 66.810,00 943,50 0,00

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

PARTES DE CAPITAL

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

Taxa Variável
SOMEC/94  249.398,95 0,00 249.398,95 0,00 0,00 0,00
BEI - 97-02 997.595,79 996.598,20 0,00 0,00 16.540,14 0,00 Reembolsadas

em 2002
MORGAN GUARANTY TRUST 249.398,95 248.775,45 249.398,95 248.775,45 0,00 85.269,17
CITICORP SUBOR. 97-07 852.944,40 852.091,46 852.944,40 852.091,46 34.823,16 6.300,03
MERRIL LYNCH 98/03 1.002.583,77 1.001.831,84 1.002.583,77 1.001.831,84 27.336,00 3.182,95
EDP-21ª EMISSÃO 92/02 296.784,75 296.844,10 0,00 0,00 3.756,18 0,00 Reembolsadas

em 2002
GOV. REG. AÇORES / 96 498.797,90 499.645,86 498.797,90 498.548,50 14.215,74 131,19
KFW INTERN. FINANCE 97/07 498.797,90 498.797,90 498.797,90 498.797,90 13.937,02 1.678,02
COUNCIL OF EUROPE Jul.2007 748.196,85 747.710,52 748.196,85 747.710,52 33.161,01 11.771,63
EUROFIMA 97/07 1.496.393,69 1.494.897,30 1.496.393,69 1.494.897,30 48.602,86 20.150,10
CGD - VALOR REAL 98/08 2.493.989,49 2.527.907,74 2.493.989,49 1.917.379,12 39.372,12 3.252,44
B.SANTANDER SUBORD.94/04 374.098,42 368.861,04 374.098,42 368.486,94 11.222,96 2.001,17
B.SANTANDER SUBORD.95/05 249.398,95 244.410,97 249.398,95 246.281,46 7.170,23 1.393,90
BTA - OB. CX. 1ª. S / 96 499.595,97 482.060,15 499.595,97 489.054,50 16.362,75 6.939,59
MUNDICENTER 97/04 997.595,79 997.595,79 997.595,79 996.972,30 31.187,50 7.477,87
SOMAGUE, SGPS 498.797,90 498.797,90 498.797,90 498.299,10 16.217,50 2.582,82
SONAE INVESTIMENTOS 97-07 498.797,90 498.797,90 498.797,90 498.797,90 14.832,85 2.517,20
SONAE IMOBILIARIA 98/2005 500.044,89 492.544,22 500.044,89 498.794,78 16.874,32 6.839,41
BEI 97/04 - 5,82% (ATÉ 5º ANO) 249.398,95 242.540,48 249.398,95 242.540,48 14.515,02 15.343,00
CEMG 0,00 0,00 2.000.000,00 1.999.500,00 13.912,28 185,05 Aquisição em 2002
NOVA FINANCE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.608,66 Aquisição em 2002
SCIP 2 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.090,50 Aquisição em 2002

Sub-Total Taxa Variável 13.252.611,20 12.990.708,81 15.958.230,67 15.098.759,54 374.039,64 180.714,70 

Taxa Fixa
BEI 5,625% 98/2028 992.000,00 1.007.872,00 992.000,00 1.073.344,00 44.640,00 39.556,00
WORLD BANK 98/13 - TXF 498.797,90 494.458,36 498.797,90 503.985,40 21.687,74 13.072,88

Sub-Total Taxa Fixa 1.490.797,90 1.502.330,36 1.490.797,90 1.577.329,40 66.327,74 52.628,88 

TOTAIS EUR 14.743.409,10 14.493.039,17 17.449.028,56 16.676.088,92 440.367,38 233.343,58

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO



Demonstrações financeiras - Integrado (ISP, FGA e FAT) 75.

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

Em EUR
O.T.-AGOSTO 3,625% - 99/04 1.000.000,00 991.800,00 1.000.000,00 1.015.000,00 29.000,00 10.646,58
Consolidado 41 3,5% 2.843,15 1.162,85 2.843,15 743,48 88,64 6,54
Consolidado 42 3% 14,96 5,25 14,96 4,60 0,40 0,06
Consolidado 43 2,75% 748,20 260,30 748,20 148,82 10,64 0,72
OT 3,95 % JULHO 09 0,00 0,00 2.000.000,00 2.012.000,00 0,00 1.385,21 Aquisição em 2002
OT 5,15 % JUNHO 2011 0,00 0,00 2.000.000,00 2.131.600,00 0,00 2.729,75 Aquisição em 2002
OT 5% JULHO 2012 0,00 0,00 1.329.000,00 1.395.450,00 0,00 44.924,93 Aquisição em 2002

TOTAIS EUR 1.003.606,31 993.228,40 6.332.606,31 6.554.946,90 29.099,68 59.693,79 

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

TÍTULOS DE DIVIDA PÚBLICA

VALOR EM 01.01.2002 VALOR EM 31.12.2002 RENDIMENTO

ENTIDADES Valor Valor de Valor Valor de Vencido Vencido Observações
nominal mercado nominal mercado e cobrado por cobrar

LUSO-VALOR 1.247.009,21 1.303.076,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Reembolsadas 
em 2002

JP MORGAN FF EQUITYA 0,00 0,00 64.628,70 115.110,70 0,00 0,00 Aquisição em 2002
NEWTON INT GROWTH FUND 0,00 0,00 207.865,00 110.293,17 0,00 0,00 Aquisição em 2002
HSBC GLOBAL PAN EUROPE 0,00 0,00 436.953,33 244.698,19 847,74 0,00 Aquisição em 2002
INVESCO GTPAN EUROPEAN A 0,00 0,00 85.905,87 214.159,92 0,00 0,00 Aquisição em 2002
EURO FUTURO BANCA E SEG. 0,00 0,00 260.850,00 165.483,24 0,00 0,00 Aquisição em 2002
EURO FUTURO DEFENSIVO 0,00 0,00 217.425,00 150.284,16 0,00 0,00 Aquisição em 2002
EURO FUTURO CíCLICO 0,00 0,00 325.750,00 223.985,70 0,00 0,00 Aquisição em 2002
EURO FUTURO TELECOMUNIC. 0,00 0,00 571.350,00 135.752,76 0,00 0,00 Aquisição em 2002
ACÇÕES GLOBAL 0,00 0,00 1.026.245,00 716.647,41 0,00 0,00 Aquisição em 2002

TOTAIS EUR 1.247.009,21 1.303.076,34 3.196.972,90 2.076.415,25 847,74 0,00

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

O CONSELHO DIRECTIVO
Rui Leão Martinho (Presidente)
António M. S. Osório (Vice-Presidente)
Rodrigo F. H. Lucena (Vogal)
Rui Alvarez Carp (Vogal)

O TÉCNICO DE CONTAS A DIRECTORA FINANCEIRA
Mário G. Matos Maria Jacinta Dias





F. DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
F.2. ISP - Instituto de Seguros
de Portugal



Demonstrações financeiras - ISP78.

Relatório e Contas 2002

BALANÇO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

2002 2001

ACTIVO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO
BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

MATERIAL DE CARGA E TRANSPORTE 1.062.753,95 878.017,57 184.736,38 365.647,84

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.940.908,21 2.014.579,67 926.328,54 943.743,78

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 2.151.480,77 1.329.286,32 822.194,45 491.478,09

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 1.118.002,22 0,00 1.118.002,22 1.191.085,24

ADIANT. POR CONTA DE IMOB. CORP.

7.273.145,15 4.221.883,56 3.051.261,59 2.991.954,95

CIRCULANTE

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO

CLIENTES C/C 701.199,63 701.199,63 200.177,79

CONTRIBUINTES C/C 2.793,70 2.793,70 0,00

DEVEDORES EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 0,00 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 11.946,68 11.946,68 22.848,88

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 107.529,71 107.529,71 94.044,05

823.469,72 0,00 823.469,72 317.070,72

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS 0,00

CONTA NO TESOURO, DEPÓSITOS E CAIXA

CONTA NO TESOURO 24.898.002,96 24.898.002,96 0,00

DEPÓSITOS A PRAZO  ISP 0,00 0,00 19.540.875,14

OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS  SNB 274.000,00 274.000,00 0,00

DEPÓSITOS Á ORDEM  ISP 94.091,60 94.091,60 157.476,62

DEPÓSITOS Á ORDEM  CRC 159.484,50 159.484,50 133.574,50

DEPÓSITOS Á ORDEM  SNB 2.794.548,19 2.794.548,19 2.929.612,59

CAIXA 2.540,42 2.540,42 1.480,45

28.222.667,67 28.222.667,67 22.763.019,30

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 22.602,18 22.602,18 136.809,53

CUSTOS DIFERIDOS 65.820,74 65.820,74 111.029,40

88.422,92 88.422,92 247.838,93

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 4.221.883,56

TOTAL DE PROVISÕES 0,00

TOTAL DO ACTIVO 36.407.705,46 4.221.883,56 32.185.821,90 26.319.883,90



Demonstrações financeiras - ISP 79.

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2002 2001

FUNDOS PRÓPRIOS

RESULTADOS TRANSITADOS 21.626.062,07 16.774.606,53

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.418.632,90 4.851.455,54

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 27.044.694,97 21.626.062,07

PASSIVO

DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO

FORNECEDORES C/C 104.703,14 24.574,04

CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES CONTRIB. E UTENTES 0,00 0,00

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C 9.817,50 277,22

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 354.102,37 255.714,45

OUTROS CREDORES

REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR 718,20 1.399,53

SINDICATOS 2.031,46 2.045,70

CERTIFICADOS RESPONS. CIVIL AUTOMÓVEL 159.484,50 133.574,50

SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS 3.068.548,19 2.929.612,59

DIVERSOS 256.481,16 251.817,45

3.955.886,52 3.599.015,48

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 1.185.240,41 1.094.806,35

PROVEITOS DIFERIDOS 0,00 0,00

1.185.240,41 1.094.806,35

TOTAL DO PASSIVO 5.141.126,93 4.693.821,83

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 32.185.821,90 26.319.883,90

(Em euros) 



Demonstrações financeiras - ISP80.

Relatório e Contas 2002

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

EXERCÍCIOS

CUSTOS E PERDAS 2002 2001

Fornecimentos Serviços Externos 4.497.401,22 3.680.747,48

Custos com o Pessoal

Remunerações 5.802.767,31 5.230.121,62

Encargos Sociais:

Pensões 1.156.867,51 998.752,94

Outros 2.152.923,55 9.112.558,37 2.101.181,85 8.330.056,41

Amortizações do exercício 1.112.862,45 931.447,24

Provisões do exercício 0,00 1.112.862,45 0,00 931.447,24

Outros custos e perdas operacionais

Impostos e taxas 4.283,78 18.850,15

Outros 136.136,31 140.420,09 11.457,19 30.307,34

( A ) 14.863.242,13 12.972.558,47

Custos e perdas financeiras

Juros suportados 0,00 0,00

Outros custos e perdas financeiras 4.035,04 4.035,04 6.875,84 6.875,84

( C ) 14.867.277,17 12.979.434,31

Custos e Perdas Extraordinários 34.774,75 18.266,81

( E ) 14.902.051,92 12.997.701,12

Resultado Líquido do Exercício 5.418.632,90 4.851.455,54

20.320.684,82 17.849.156,66



Demonstrações financeiras - ISP 81.

EXERCÍCIOS

PROVEITOS E GANHOS 2002 2001

Vendas e prestação de serviços

Vendas 1.626,74 10.522,82

Prestação de serviços 589.143,90 590.770,64 196.476,24 206.999,06

Impostos, taxas e outros

Empresas de seguros e S. G. F. pensões 17.229.276,77 15.865.089,33

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.379.544,01 929.482,02

( B ) 19.199.591,42 17.001.570,41

Proveitos e ganhos financeiros

Juros obtidos 833.002,38 801.614,30

Outros proveitos e ganhos financeiros 147,42 833.149,80 16,30 801.630,60

( D ) 20.032.741,22 17.803.201,01

Proveitos e Ganhos Extraordinários 287.943,60 45.955,65

( F ) 20.320.684,82 17.849.156,66

Resumo 2002 2001

Resultados Operacionais ( B ) - ( A ) 4.336.349,29 4.029.011,94

Resultados Financeiros ( D-B ) - ( C-A ) 829.114,76 794.754,76

Resultados Correntes ( D ) - ( C ) 5.165.464,05 4.823.766,70

Resultado Líquido do Exercício ( F ) - ( E ) 5.418.632,90 4.851.455,54

(Em euros) 



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - ISP82.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 22.763.019,30

Execução orçamental 19.428.684,63

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 19.428.684,63

Na posse do serviço 19.428.684,63

Na posse do Tesouro 0,00

De receita do Estado 255.714,51

De operações de tesouraria 3.078.620,16

Descontos Vencimentos e salários:

Receitas do Estado 221 801,84 €

RECEITAS 56.734.116,07

Dotações orçamentais (OE) 0,00

Receitas Próprias 19.744.930,38

CORRENTES 19.700.079,61

03 01 Taxas 17.208.882,76

04 04 Juros de Instituições de Crédito 947.312,68

06 02 Vendas de bens não duradouros 19.142,70

06 03 Serviços 1.134.158,79

07 01 Outras receitas correntes 390.582,68

CAPITAL 44.850,77

08 12 Outros bens de investimentos -outros sectores 44.850,77

Recebido Tesouro em conta de receitas próprias 0,00

Importância retidas para entrega ao Estado ou outras entidades 36.989.185,69

Receitas do Estado 3.556.250,72

Operações de tesouraria 33.432.934,97

Descontos em vencimentos e salários:

Receitas do Estado 3 520 418,25 €

Operações de tesouraria 24 937,90 €

Total Geral 79.497.135,37



Demonstrações financeiras - ISP 83.

Capit. Grup. PAGAMENTOS

DESPESAS 51.274.467,70

Despesas Orçamentais (OE) 0,00

Despesas orçamentais com compensação em receita
própria e com ou transição dos saldos 14.711.150,52

CORRENTES 13.533.437,22

01 01 Remunerações certas e permanentes 5.625.773,42

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 747.100,78

01 03 Segurança Social 2.273.636,62

02 01 Bens duradouros 51.039,31

02 02 Bens não duradouros 176.843,01

02 03 Aquisição de serviços 4.628.615,80

03 01 Juros 0,00

03 02 Outros encargos decorrentes da dívida 0,00

04 02 Administrações privadas 11.670,96

04 04 Exterior 7.518,04

06 03 Diversas 11.239,28

CAPITAL 1.177.713,30

07 01 Investimentos 1.177.713,30

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias 0,00

Importâncias entregues ao Estado e outras entidades 36.563.317,18

Receitas do Estado 3.540.995,30

Operações de tesouraria 33.022.321,88

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 28.222.667,67

Execução orçamental 24.494.840,51

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 24.494.840,51

Na posse do serviço 24.494.840,51

Na posse do Tesouro 24 898 002, 96 €

De receita do Estado 242.155,97

De operações de tesouraria 3.485.671,19

Descontos em vencimentos e salários

Receita do Estado 241 779,50 €

Total Geral 79.497.135,37

(Em euros) 





F. DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
F.3. FGA - Fundo de Garantia
Automóvel



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - FGA86.

BALANÇO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

2002 2001

ACTIVO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO
BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO

IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

PARTES DE CAPITAL 19.234.633,11 6.983.354,21 12.251.278,90 14.557.402,89

OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 111.157.090,61 1.678.944,87 109.478.145,74 106.322.945,82

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 3.809.880,45 674.785,81 3.135.094,64 3.215.152,92

TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 997.638,69 0,00 997.638,69 997.638,69

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 67.172.264,58 6.936.124,56 60.236.140,02 39.490.149,78

202.371.507,44 16.273.209,45 186.098.297,99 164.583.290,10

CIRCULANTE

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO

CLIENTES, C\C 0,00 0,00 0,00

COTRIBUINTES, C\C (SEGURADORAS ) 0,00 0,00 87.618,12

UTENTES, C\C ( SINISTROS A REEMBOLSAR ) 5.108.692,94 5.108.692,94 4.957.901,74

DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 730.453,76 33.401,35 697.052,41 590.204,17

5.839.146,70 33.401,35 5.805.745,35 5.635.724,03

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS

TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CONTA NO TESOURO, DEPÓSITOS EM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

CONTA NO TESOURO 47.848.270,93 47.848.270,93 10.003.896,64

DEPÓSITOS Á ORDEM 542.001,34 542.001,34 150.359,72

DEPÓSITOS A PRAZO 0,00 0,00 50.734.782,72

CAIXA 976,21 976,21 116,12

48.391.248,48 48.391.248,48 60.889.155,20

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 3.159.563,45 3.159.563,45 2.570.535,08

CUSTOS DIFERIDOS 12.534,17 12.534,17 12.040,72

3.172.097,62 3.172.097,62 2.582.575,80

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 674.785,81

TOTAL DE PROVISÕES 15.631.824,99

TOTAL DO ACTIVO 259.774.000,24 243.467.389,44 233.690.745,13



Demonstrações financeiras - FGA 87.

(Em euros) 

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2002 2001

FUNDOS PRÓPRIOS

RESULTADOS TRANSITADOS 73.145.693,17 66.935.315,77

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (14.810.381,10) 6.210.377,40

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 58.335.312,07 73.145.693,17

PASSIVO

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

PROVISÕES PARA SINISTROS 152.071.394,94 131.123.945,96

PROVISÕES PARA SINISTROS IBNR 27.719.951,00 24.191.697,41

179.791.345,94 155.315.643,37

DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO

FORNECEDORES,C\C 179,57 3.116,33

CREDORES P\ EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 153,79 1.755,36

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 13.756,84 35.863,85

OUTROS CREDORES

SINISTROS A REEMBOLSAR 5.108.538,07 4.957.900,58

OUTROS CREDORES 59.165,93 86.881,50

5.181.794,20 5.085.517,62

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 158.937,23 143.890,97

158.937,23 143.890,97

TOTAL DO PASSIVO 185.132.077,37 160.545.051,96

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 243.467.389,44 233.690.745,13



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - FGA88.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

EXERCÍCIOS

CUSTOS E PERDAS 2002 2001

Fornecimentos serviços externos 921.596,09 920.716,36

Custos com o pessoal

Remunerações 769.087,18 644.213,86

Encargos sociais 

Pensões 124.700,00 74.819,68

Outros 275.220,57 1.169.007,75 177.140,40 896.173,94

Transf. correntes concedidas e prest. sociais

Indemnizações de sinistros 17.418.629,07 15.544.844,43

Provisões do Exercício

Provisões p/ sinistros 100.838.387,63 57.001.589,45

Outras provisões do exercício 0,00 100.838.387,63 0,00 57.001.589,45

Outros Custos e Perdas Operacionais 6.542.570,06 5.974.814,50

( A ) 126.890.190,60 80.338.138,68

Custos e perdas financeiras

Amortizações de inv. em imóveis 80.058,28 80.058,28

Provisões para aplic. financeiras 7.876.324,05 1.726.203,52

Outros custos e perdas financeiras 39.572,34 7.995.954,67 89.497,85 1.895.759,65

( C ) 134.886.145,27 82.233.898,33

Custos e Perdas Extraordinários 132.291,89 999.914,57

( E ) 135.018.437,16 83.233.812,90

Resultado Líquido do Exercício (14.810.381,10) 6.210.377,40

120.208.056,06 89.444.190,30



Demonstrações financeiras - FGA 89.

Resumo 2002 2001

Resultados operacionais ( B ) - ( A ) (91.237.106,53) (46.719.212,78)

Resultados financeiros ( D-B ) - ( C-A ) 52.209,58 6.341.033,61 

Resultados correntes ( D ) - ( C ) (91.184.896,95) (40.378.179,17)

Resultado líquido do exercício ( F ) - ( E ) (14.810.381,10) 6.210.377,40 

EXERCÍCIOS

PROVEITOS E GANHOS 2002 2001

Taxas multas e outros 6.159,60 12.165,68

Transferências e subsídios correntes obtidos

Empresas de seguros 34.512.403,37 32.448.017,70

Reembolsos e Outras 1.134.521,10 35.646.924,47 1.158.742,52 33.606.760,22

( B ) 35.653.084,07 33.618.925,90

Proveitos e ganhos financeiros

Juros de aplicações financeiras 6.892.027,05 7.059.246,07

Rendimentos de imóveis 748.197,00 718.742,82

Rendimentos de participações de capital 407.251,92 394.015,93

Outras proveitos e ganhos financeiros 688,28 8.048.164,25 64.788,44 8.236.793,26

( D ) 43.701.248,32 41.855.719,16

Proveitos e ganhos extraordinários

Anulação de provisões para sinistros 76.362.685,06 45.005.638,90

Outros proveitos e ganhos financeiros 144.122,68 76.506.807,74 2.582.832,24 47.588.471,14

( F ) 120.208.056,06 89.444.190,30

(Em euros) 



Demonstrações financeiras - FGA90.

Relatório e Contas 2002

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 60.889.155,20

Execução orçamental 60.853.291,35

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 60.853.291,35

Na posse do serviço 60.853.291,35

Na posse do tesouro10 003 896,64 €

De receita do Estado 35.863,85

De operações de tesouraria 0,00

Descontos em vencimentos e salários:

Receitas do Estado 0,00

RECEITAS 58.731.569,13

Dotações orçamentais (OE) 0,00

Receitas Próprias 58.510.696,89

CORRENTES 43.090.971,82

04 04 Juros de Instituições de Crédito 6.282.438,83

04 08 Div. Part.L.Q.Soc.N.Financeira 407.251,92

05 05 Transferências E. Seguros 34.518.562,97

05 06 Transferências Famílias 1.134.521,10

06 04 Rendas do Imóvel 748.197,00

CAPITAL 15.419.725,07

10 06 Títulos a M/L prazo-outros sectores 15.419.725,07

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias 0,00

Importância retidas para entrega ao Estado ou outras entidades 220.872,24

Receitas do Estado 209.749,50

Operações de tesouraria 11.122,74

Descontos em vencimentos e salários:

Receitas do Estado 0,00

Operações de tesouraria 0,00

Total Geral 119.620.724,33



Demonstrações financeiras - FGA 91.

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

DESPESAS 71.229.475,85

Despesas Orçamentais (OE) 0,00

Despesas orçamentais com compensação em receita própria
e com ou sem transição dos saldos 70.876.560,34

CORRENTES 26.073.833,13

01 01 Remunerações certas e permanentes 759.741,97

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 82.593,47

01 03 Segurança Social 284.303,23

02 03 Aquisição de serviços 985.995,33

03 01 Juros 0,00

04 01 Transferências correntes administração pública 6.531.324,88

04 03 Transferências correntes famílias 17.418.629,07

06 03 Diversas 11.245,18

CAPITAL 44.802.727,21

07 01 Investimentos - edifícios 1.301,38

09 03 Títulos a M/L prazo 44.801.425,83

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias 0,00

Importâncias entregues ao Estado e outras entidade 352.915,51

Receitas do Estado 231.856,52

Operações de tesouraria 121.058,99

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 48.391.248,48

Execução orçamental 48.372.489,40

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 48.372.489,40

Na posse do serviço 48.372.489,40

Na posse do Tesouro 47 848 270,93 €

De receita do Estado 13.756,84

De operações de tesouraria 5.002,24

Descontos em vencimentos e salários 

Receita do Estado 0,00

Total Geral 119.620.724,33

(Em euros) 





F. DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
F.4. FAT - Fundo de Acidentes
de Trabalho



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - FAT94.

BALANÇO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

2002 2001

ACTIVO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO
BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO

IMOBILIZADO
INVESTIMENTOS FINANCEIROS

PARTES DE CAPITAL 75.280,92 8.470,93 66.809,99 74.557,66

OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 17.410.436,57 833.837,38 16.576.599,19 14.421.153,19

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.432.320,89 926.254,68 8.506.066,21 2.240.237,60

26.918.038,38 1.768.562,99 25.149.475,39 16.735.948,45

CIRCULANTE

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO

CLIENTES, C\C 0,00 0,00 0,00

COTRIBUINTES, C\C (SEGURADORAS ) 19.721,92 19.721,92 4.564,01

UTENTES, C\C ( PENSÕES A REEMBOLSAR ) 0,00 0,00 0,00

DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEVEDORES 100.411,60 8.884,84 91.526,76 0,00

120.133,52 8.884,84 111.248,68 4.564,01

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CONTA NO TESOURO, DEPÓSITOS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

CONTA NO TESOURO 68.243.611,38 68.243.611,38 17.063,90

DEPÓSITOS Á ORDEM 4.839.903,28 4.839.903,28 3.830.190,34

DEPÓSITOS A PRAZO 0,00 0,00 70.499.854,19

CAIXA 943,97 943,97 0,00

73.084.458,63 73.084.458,63 74.347.108,43

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 3.833.202,09 3.833.202,09 3.565.035,23

CUSTOS DIFERIDOS 5.227,20 5.227,20 5.011,70

3.838.429,29 3.838.429,29 3.570.046,93

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 0,00

TOTAL DE PROVISÕES 1.777.447,83

TOTAL DO ACTIVO 103.961.059,82 102.183.611,99 94.657.667,82



Demonstrações financeiras - FAT 95.

(Em euros) 

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2002 2001

FUNDOS PRÓPRIOS

PATRIMÓNIO

TRANSFERÊNCIA DO FUNDAP 61.451.739,90 61.451.739,90

TRANSFERÊNCIA DO FGAP (8.534.053,08) (8.534.053,08)

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES (559.721.072,23) (559.721.072,23)

RESULTADOTRANSITADOS (137.692.019,02) (162.314.441,59)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.631.893,30 24.622.422,57

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS (630.863.511,13) (644.495.404,43)

PASSIVO

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

PROVISÕES PARA PENSÕES 719.180.800,00 723.298.058,01

OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARG. 0,00 0,00

719.180.800,00 723.298.058,01

DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO

FORNECEDORES,C\C 426,92 0,00

CREDORES P\ EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES CONT.E UTEN. 0,00 0,00

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 31,92

OUTROS CREDORES

DÍVIDA AO CNPRP 2.647.128,57 5.294.257,13

OUTROS CREDORES 85.012,93 35.033,83

2.732.568,42 5.329.322,88

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 11.133.754,70 10.525.691,36

11.133.754,70 10.525.691,36

TOTAL DO PASSIVO 733.047.123,12 739.153.072,25

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 102.183.611,99 94.657.667,82



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - FAT96.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

EXERCÍCIOS

CUSTOS E PERDAS 2002 2001

Fornecimentos Serviços Externos 327.604,03 291.856,56

Custos com o pessoal:

Remunerações 202.711,98 193.099,81

Encargos sociais 

Pensões 49.880,00 24.939,89

Outros 69.732,63 322.324,61 49.014,04 267.053,74

Transf. correntes concedidas e prest.sociais

Responsabilidades  - seguradoras 44.665.320,33 40.066.694,46

Responsabilidades  - pensionistas 4.561.204,32 49.226.524,65 3.307.578,07 43.374.272,53

Provisões do exercício

Provisões p/ responsabilidades c/ pensões 44.416.588,20 31.877.157,31

Outras provisões do exercício 0,00 44.416.588,20 0,00 31.877.157,31

Outros Custos e Perdas Operacionais 0,00 0,00

( A ) 94.293.041,49 75.810.340,14

Custos e perdas financeiras

Provisões para aplic. financeiras 1.474.095,49 0,00

Outros custos e perdas financeiras 18.753,52 1.492.849,01 38.645,30 38.645,30

( C ) 95.785.890,50 75.848.985,44

Custos e perdas extraordinários 0,02 468.842,57

( E ) 95.785.890,52 76.317.828,01

Resultado líquido do exercício 13.631.893,3 24.622.422,57

109.417.783,82 100.940.250,58



Demonstrações financeiras - FAT 97.

Resumo 2002 2001

Resultados operacionais ( B ) - ( A ) (36.285.771,34) (22.226.819,74)

Resultados financeiros ( D-B ) - ( C-A ) 1.328.945,81 2.940.380,32

Resultados correntes ( D ) - ( C ) (34.956.825,53) (19.286.439,42)

Resultado líquido do exercício ( F ) - ( E ) 13.631.893,30 24.622.422,57

EXERCÍCIOS

PROVEITOS E GANHOS 2002 2001

Taxas multas e outros 1.150.201,15 641.215,23

Transferências e subsídios correntes obtidos

Empresas de seguros 56.361.730,93 52.437.292,22

Reembolsos e outras 495.338,07 56.857.069,00 505.012,95 52.942.305,17

( B ) 58.007.270,15 53.583.520,40

Proveitos e ganhos financeiros

Juros de aplicações financeiras 2.820.814,91 2.978.974,78

Rendimentos de participações de capital 943,50 0,00

Outras proveitos e ganhos financeiros 36,41 2.821.794,82 50,84 2.979.025,62

( D ) 60.829.064,97 56.562.546,02

Proveitos e ganhos extraordinários

Anulação de provisões para pensões 48.533.846,21 42.505.382,65

Outros proveitos e ganhos extraordinários 54.872,64 48.588.718,85 1.872.321,91 44.377.704,56

( F ) 109.417.783,82 100.940.250,58

(Em euros) 



Relatório e Contas 2002

Demonstrações financeiras - FAT98.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002

Capit. Grup. RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 74.347.108,43

Execução orçamental 74.329.940,23

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 74.329.940,23

Na posse do serviço 74.329.940,23

Na posse do tesouro 17 063,90 €

De receita do Estado 31,92

De operações de tesouraria 17.136,28

Descontos em vencimentos e salários:

Receitas do Estado 0,00

RECEITAS 63.217.687,29

Dotações orçamentais (OE) 0,00

Receitas Próprias 63.131.517,93

CORRENTES 60.561.102,18

03 02 Multas e penalidades diversas 1.144.114,06

04 04 Juros de Instituições de Crédito 3.127.729,80

05 03 Administrações privadas 503.288,44

05 05 Empresas de seguros 55.785.969,88

CAPITAL 2.570.415,75

10 06 Títulos a M/L prazo-outros sectores 2.570.415,75

Recebido do Tesouro em contas de receitas próprias 0,00

Importância retidas para entrega ao Estado ou outras entidades 86.169,36

Receitas do Estado 223,60

Operações de tesouraria 85.945,76

Descontos em vencimentos e salários

Receitas do Estado 0,00

Operações de tesouraria 0,00

Total Geral 137.564.795,72



Demonstrações financeiras - FAT 99.

Capit. Grup. PAGAMENTOS

DESPESAS 64.480.337,09

Despesas Orçamentais (OE) 0,00

Despesas orçamentais com compensação em receita própria
e com ou sem transição dos saldos 64.322.585,45

CORRENTES 51.894.570,86

01 01 Remunerações certas e permanentes 158.000,48

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 20.311,40

01 03 Segurança Social 90.254,75

02 03 Aquisição de serviços 352.869,13

04 01 Transferências para administração pública 2.647.128,56

04 02 Transferências para administração privadas 82.201,04

04 03 Transferências correntes famílias 48.543.805,50

CAPITAL 12.428.014,59

09 02 Títulos a curto prazo 0,00

09 03 Títulos a M/L prazo 12.428.014,59

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias 0,00

Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades 157.751,64

Receitas do Estado 255,52

Operações de tesouraria 157.496,12

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 73.084.458,63

Execução orçamental 73.062.680,09

De dotações orçamentais (OE) 0,00

De receitas próprias 73.062.680,09

Na posse do serviço 73.062.680,09

Na posse do Tesouro 68 243 611,38€

De receita do Estado 0,00

De operações de tesouraria 21.778,54

Descontos em vencimentos e salários

Receita do Estado 0,00

Total Geral 137.564.795,72

(Em euros) 
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G. RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

1. A Comissão de Fiscalização do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) vem apresentar, nos termos
do Estatuto desta entidade, o Relatório e o Parecer sobre o Relatório de Actividade e as Contas Anuais
elaborados pelo Conselho Directivo, referentes ao exercício de 2002.

Os documentos de prestação de contas integram as Contas do ISP, as Contas do Fundo de Garantia
Automóvel (FGA), as Contas do Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT) e as Contas Globais, agregando
aquelas outras três.

RELATÓRIO

2. No desempenho das suas funções, a Comissão de Fiscalização acompanhou regularmente em
2002 a actividade de gestão do ISP, com ênfase especial no que se refere aos aspectos económicos e
financeiros.

Neste domínio, foram objecto de análise actas e outros documentos, nomeadamente os
respeitantes à informação financeira e contabilística.

A Comissão de Fiscalização obteve informações e esclarecimentos em reuniões com o Conselho
Directivo e com os Responsáveis pelos Serviços, de todos tendo recebido apoio para a execução das suas
tarefas. É, todavia, de justiça assinalar, tal como nos anos anteriores, a competência profissional e o
empenho pessoal sistematicamente demonstrados nas relações com esta Comissão pela Directora
Financeira, responsável mais próxima pela natureza das funções que desempenha e pelas contribuições
que dá para o exercício das suas atribuições estatutárias.

3. A Comissão de Fiscalização acompanhou, ao longo do exercício, a actividade desenvolvida pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, através das exposições que o Revisor Oficial de Contas seu
representante efectuou nas reuniões e da leitura dos trabalhos que realizou, incluindo os referentes às
verificações, por amostragem, de documentos de suporte contabilístico, e às verificações e contagens
periódicas dos valores em Caixa.

4. A Comissão de Fiscalização apreciou também, com as devidas atenção e profundidade, os
relatórios e pareceres elaborados por auditores independentes internacionais relativos às auditorias
específicas por eles realizadas.

5. O Resultado Líquido positivo do ISP no exercício de 2002 ascendeu a 5 418 632,90 euros, superior
ao do ano precedente, que foi de 4 851 455,54 euros.

6. No FGA, o Resultado Líquido do exercício de 2002 foi negativo de 14 810 381,10 euros,
enquanto no ano anterior tinha sido positivo de 6 210 377,40 euros. O Resultado Líquido de 2002 foi,
assim, inferior em 21 020 758,50 euros ao de 2001. Esta diferença para menos deve-se,
fundamentalmente, ao aumento líquido em 2002 das provisões para sinistros em 12 479 752,02 euros
(aumento da dotação para provisões para sinistros em 2002 de 43 836 798,18 euros, menos o aumento
em 2002 na anulação das mesmas de 31 357 046,11 euros), ao aumento na dotação para provisões para
aplicações financeiras de 6 150 120,53 euros, e, ainda, ao aumento nas indemnizações de sinistros de
1 873 784,64 euros.

7. Quanto ao FAT, o Resultado Líquido do Exercício de 2002 foi positivo, no montante de
13 631 893,30 euros, tendo sido no ano anterior também positivo de 24 622 422,57 euros. O Resultado
Líquido de 2002 foi, deste modo, inferior em 10 990 529,27 euros ao de 2001. Esta diferença para
menos deve-se, principalmente, ao aumento líquido em 2002 das provisões para pensões de
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6 510 967,33 euros (aumento da dotação para provisões para pensões em 2002, de 12 539 430,89
euros, menos o aumento em 2002 na anulação das mesmas de 6 028 463,56 euros), ao aumento líquido
de 1 937 488,29 euros da diferença entre, por um lado, as transferências e as prestações sociais
correntes concedidas (aumento de 5 852 252,12 euros) e, por outro lado, as transferências e os subsídios
correntes obtidos (aumento de 3 914 763,83 euros), e ainda ao aumento na dotação para provisões para
aplicações financeiras de 1 474 095,49 euros.

8. Em 31 de Dezembro de 2002, os Fundos Próprios do FGA, integrados pelos Resultados
Transitados e pelo Resultado Líquido do Exercício daquele ano, eram de 58 335 312,07 euros, tendo
diminuído cerca de 21% em relação ao final de 2001.

9. Também em 31 de Dezembro de 2002, os Fundos Próprios do FAT eram negativos em
630 863 511,13 euros, como resultante da transferência do património negativo do extinto Fundo de
Garantia e Actualização de Pensões (FGAP), no montante de 8 534 053,08 euros, da transferência de
responsabilidades, no montante de 559 721 072,23 euros, e do Resultado Líquido do Exercício de 2000,
negativo no montante de 162 314 441,59 euros, havendo apenas a compensar parcialmente as
anteriores importâncias negativas o valor do património transferido do extinto do Fundo de Actualização
de Pensões de Acidentes de Trabalho (FUNDAP), no montante de 61 451 739,90 euros, e os resultados
positivos dos exercícios de 2001, no montante  de 24 622 422,57 euros, e de 2002, na importância de
13 631 893,30 euros.

10. Os investimentos financeiros do FGA e do FAT estão contabilizados pelo custo de aquisição,
líquido de provisões para menos-valias potenciais.

No FGA, em 31 de Dezembro de 2002, o valor de aquisição dos investimentos financeiros, excluindo
o imóvel, era de 197 563 988,30 euros e o montante das provisões constituídas ascendia a
15 598 423,64 euros.

Quanto ao FAT, os montantes referentes às mesmas data e rubricas eram de 26 918 038,18 euros
e de 1 768 562,90 euros, respectivamente.

Importa referir que os valores das carteiras de investimento em 31 de Dezembro de 2002 incluiam
mais-valias potenciais, calculadas por aplicação das cotações no fim de 2002, e não contabilizadas, que
atingem 13 144 777 euros no FGA e 224 786 euros no FAT.

11. O Relatório de Actividade do Conselho Directivo expressa pormenorizadamente os principais
factos e o desenvolvimento da gestão do ISP, do FGA e do FAT em 2002 e apresenta as perspectivas para
2003.

12. Os documentos de prestação de contas, designadamente o Relatório de Actividade e as
Demonstrações Financeiras, observam as disposições legais aplicáveis e permitem compreender a
situação financeira e os resultados apurados em 2002.

13. Em conformidade com o Artigo 30º, nº 2, do Estatuto do Instituto de Seguros de Portugal, o
Resultado Líquido do Exercício de 2002 do ISP, no montante de 5 418 632,90 euros, transita para 2003.

Os Resultados Líquidos do Exercício de 2002 do FGA e do FAT, negativo de 14 810 381,10 euros e
positivo de 13 631 893,30 euros, respectivamente, transitam, como habitualmente, para o ano seguinte,
continuando a integrar os valores dos fundos.

14. A Comissão de Fiscalização apreciou a Certificação Legal das Contas e o Relatório Anual
emitidos pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, documentos que mereceram a sua
concordância. 
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15. A execução orçamental no exercício de 2002, foi a seguinte:

ISP

Receitas Totais 111% Despesas Totais 73%

Receitas Correntes 125% Despesas Correntes 78%

Receitas de Capital 100% Despesas de Capital 45%

FGA

Receitas Totais 104% Despesas Totais 89%

Receitas Correntes 107% Despesas Correntes 95%

Receitas de Capital 103% Despesas de Capital 99%

FAT

Receitas Totais 104% Despesas Totais 80%

Receitas Correntes 109% Despesas Correntes 93%

Receitas de Capital 100% Despesas de Capital 50%

16. A Comissão de Fiscalização agradece a referência à sua cooperação feita pelo Conselho Directivo
no seu Relatório, a qual é, naturalmente, sempre prestada sem prejuízo da independência no exercício
das suas funções específicas.

PARECER

17. Em face do exposto, a Comissão de Fiscalização é de parecer que o Relatório de Actividade e as
Contas do exercício de 2002 apresentados pelo Conselho Directivo merecem aprovação.

Lisboa, 14 de Março de 2003

A Comissão de Fiscalização

José Rodrigues de Jesus - Presidente

RRR - Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodrigues, SROC Nº 88 - Vogal ROC
representada pelo sócio Leontino Raimundo Aleixo - ROC Nº 98

Saúl Dias Martinho - Vogal
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H. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as Demonstrações Financeiras do INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL, as quais
compreendem: 

1.1. O Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia um total de Balanço de
32 185 821,90 euros e um total positivo de Fundos Próprios de 27 044 694,97 euros,
incluindo um Resultado Líquido positivo de 5 418 632,90 euros), a Demonstração dos
Resultados, os Mapas de Execução Orçamental (Controlo Orçamental - Receitas e Controlo
Orçamental - Despesas) e o Mapa dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, e o
Anexo às Demonstrações Financeiras, relativos ao Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

1.2. O Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia um total de Balanço de
243 467 389,44 euros e um total positivo de Fundos Próprios de 58 335 312,07 euros,
incluindo um Resultado Líquido negativo de 14 810 381,10 euros), a Demonstração dos
Resultados, os Mapas de Execução Orçamental (Controlo Orçamental - Receitas e Controlo
Orçamental - Despesas) e o Mapa dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, e o
Anexo às Demonstrações Financeiras, relativos ao Fundo de Garantia Automóvel (FGA). 

1.3. O Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia um total de Balanço de
102 183 611,99 euros e um total negativo de Fundos Próprios de 630 863 511,13 euros,
incluindo um Resultado Líquido positivo de 13 631 893,30 euros), a Demonstração dos
Resultados, os Mapas de Execução Orçamental (Controlo Orçamental - Receitas e Controlo
Orçamental - Despesas) e o Mapa dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, e o
Anexo às Demonstrações Financeiras, relativos ao Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT).

1.4. O Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia um total de Balanço de
377 836 823,33 euros e um total negativo de Fundos Próprios de 545 483 504,09 euros,
incluindo um Resultado  Líquido  positivo  de  4 240 145,10 euros, (5 418 632,90 euros do
ISP, 14 810 381,10 euros negativos do FGA e 13 631 893,30 euros do FAT), a Demonstração
dos Resultados, os Mapas de Execução Orçamental (Controlo Orçamental - Receitas e
Controlo Orçamental - Despesas) e o Mapa dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela
data, e o Anexo às Demonstrações Financeiras, integrando o ISP, o FGA e o FAT.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho Directivo do ISP a preparação de Demonstrações Financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do ISP, do FGA e do FAT, o
resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios
contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,
baseada no nosso exame daquelas Demonstrações Financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as
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Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o referido
exame inclui:

– a verificação numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes
das Demonstrações Financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios
definidos pelo Conselho Directivo do ISP, utilizadas na sua preparação;

– a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua
divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

– a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

– a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das Demonstrações
Financeiras.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa
opinião. 

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as referidas Demonstrações Financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do ISP, do FGA e do
FAT, em 31 de Dezembro de 2002, e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector público.

ÊNFASES

7. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as situações
seguintes:

7.1. Desde 1 de Janeiro de 2000, o ISP e os Fundos utilizam o Plano Oficial de Contabilidade
Pública (POCP) na elaboração da sua contabilidade. 

7.2. O valor actual das responsabilidades futuras do FAT em 31 de Dezembro de 2002, calculado
actuarialmente, no  montante de 719 180 800,00 euros, está contabilizado em Provisões
para Pensões e corresponde às responsabilidades transferidas (559 721 072,23 euros) mais
as dotações para provisões do exercício em 2000 (211 080 656,91 euros), em 2001
(31 877 157,31 euros) e em 2002 (44 416 588,20 euros) e menos  as anulações de provisões
no exercício em 2000 (36 875 445,79 euros), em 2001 (42 505 382,65 euros) e em 2002
(48 533 846,21 euros).

7.3. Os Fundos Próprios do FAT em 31 de Dezembro de 2002 são negativos em 630 863 511,13
euros, pelo que o equilíbrio económico  e financeiro do FAT está na dependência das receitas
a cobrar, nos termos da legislação que o criou, para satisfazer os pagamentos das pensões à
medida que se forem vencendo, e cujas responsabilidades, calculadas em base actuarial,
foram devidamente provisionadas em 31 de Dezembro de 2002.

Lisboa, 14 de Março de 2003

RRR - Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvériop Rodrigues, SROC Nº 88

representada pelo sócio Dr. Leontino Raimundo Aleixo - ROC Nº 98
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I. RELATÓRIO DOS AUDITORES

ISP Instituto de Seguros de Portugal

Examinámos as demonstrações financeiras do Instituto de Seguros de Portugal em 31 de Dezembro
de 2002 e 2001. O nosso exame foi realizado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria.

Responsabilidade do Conselho Directivo e dos Auditores

A elaboração das demonstrações financeiras é da responsabilidade do Conselho Directivo. A nossa
responsabilidade é a de expressarmos uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, baseada na
nossa auditoria.

Bases de Opinião

As Normas Internacionais de Auditoria requerem que a auditoria seja planeada e executada de
forma a obtermos razoável segurança sobre se as demonstrações financeiras contêm ou não distorções
materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, por amostragem, da evidência de suporte
dos valores e informações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas e
juízos significativos utilizados pelo Conselho Directivo na preparação e apresentação das mesmas. Uma
auditoria inclui também a apreciação, sobre se os princípios contabilísticos adoptados são adequados,
tendo em conta as circunstâncias, bem como da forma de apresentação das demonstrações financeiras.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base razoável para a emissão da nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras referidas.

Opinião

Em nossa opinião, as citadas demonstrações financeiras representam de modo apropriado, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a situação financeira do Instituto de Seguros de Portugal,
em 31 de Dezembro de 2002 e 2001, bem como os resultados das suas operações e os fluxos de caixa
referentes aos exercícios findos nessas datas, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente
aceites em Portugal e com o Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Lisboa, 13 de Março de 2003

KPMG
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FGA Fundo de Garantia Automóvel

Examinámos as demonstrações financeiras do FGA - Fundo de Garantia Automóvel em 31 de
Dezembro de 2002 e 2001. O nosso exame foi realizado de acordo com as Normas Internacionais de
Auditoria.

Responsabilidade do Conselho Directivo e dos Auditores

A elaboração das demonstrações financeiras é da responsabilidade do Conselho Directivo. A nossa
responsabilidade é a de expressarmos uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, baseada na
nossa auditoria.

Bases de Opinião

As Normas Internacionais de Auditoria requerem que a auditoria seja planeada e executada de
forma a obtermos razoável segurança sobre se as demonstrações financeiras contêm ou não distorções
materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, por amostragem, da evidência de suporte
dos valores e informações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas e
juízos significativos utilizados pelo Conselho Directivo na preparação e apresentação das mesmas. Uma
auditoria inclui também a apreciação, sobre se os princípios contabilísticos adoptados são adequados,
tendo em conta as circunstâncias, bem como da forma de apresentação das demonstrações financeiras.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base razoável para a emissão da nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras referidas.

Opinião

Em nossa opinião, as citadas demonstrações financeiras representam de modo apropriado, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a situação financeira do FGA - Fundo de Garantia
Automóvel, em 31 de Dezembro de 2002 e 2001, bem como os resultados das suas operações e os
fluxos de caixa referentes aos exercícios findos nessas datas, de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal e com o Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Lisboa, 13 de Março de 2003

KPMG
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FAT Fundo de Acidentes de Trabalho

Examinámos as demonstrações financeiras do FAT - Fundo de Acidentes Trabalho em 31 de
Dezembro de 2002 e 2001. O nosso exame foi realizado de acordo com as Normas Internacionais de
Auditoria.

Responsabilidade do Conselho Directivo e dos Auditores

A elaboração das demonstrações financeiras é da responsabilidade do Conselho Directivo. A nossa
responsabilidade é a de expressarmos uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, baseada na
nossa auditoria.

Bases de Opinião

As Normas Internacionais de Auditoria requerem que a auditoria seja planeada e executada de
forma a obtermos razoável segurança sobre se as demonstrações financeiras contêm ou não distorções
materialmente relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, por amostragem, da evidência de suporte
dos valores e informações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas e
juízos significativos utilizados pelo Conselho Directivo na preparação e apresentação das mesmas. Uma
auditoria inclui também a apreciação, sobre se os princípios contabilísticos adoptados são adequados,
tendo em conta as circunstâncias, bem como da forma de apresentação das demonstrações financeiras.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base razoável para a emissão da nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras referidas.

Opinião

Em nossa opinião, as citadas demonstrações financeiras representam de modo apropriado, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a situação financeira do FAT - Fundo de Acidentes de
Trabalho, em 31 de Dezembro de 2002 e 2001, bem como os resultados das suas operações e os fluxos
de caixa referentes aos exercícios findos nessas datas, de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal e com o Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Ênfase

Sem afectar a opinião acima expressa, chamamos a atenção para o facto do FAT - Fundo de
Acidentes de Trabalho apresentar Fundos próprios negativos em 31 de Dezembro de 2002 e 2001, no
montante de Euros 630.863.511 e 644.495.404, respectivamente. Este valor resulta, essencialmente, da
relevação contabilística das responsabilidades, calculadas numa base actuarial, pelo pagamento de
pensões nos termos do estipulado no Artº 1º do Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de Abril.

O equilíbrio económico e financeiro do FAT - Fundo de Acidentes de Trabalho será obtido através
das receitas definidas no Artº 3º do citado Decreto-Lei, designadamente as decorrentes das percentagens
a cobrar anualmente pelas empresas de seguros aos tomadores de seguros sempre que sejam
processados prémios da modalidade "Acidentes de Trabalho" e das percentagens a suportar pelas
empresas de seguros sobre o valor correspondente ao capital de remição das pensões em pagamento em
31 de Dezembro de cada ano. Dadas as características daquelas receitas, as mesmas apenas são
registadas contabilisticamente aquando do seu recebimento.

Lisboa, 13 de Março de 2003

KPMG

Relatório dos Auditores 115.







Av. de Berna · 19 · 1050-037 
Lisboa · Portugal
Telefone: 21 790 31 00
Telefax: 21 793 85 68
Internet: http://www.isp.pt


	Capa
	Índice
	A. Nota introdutória
	B. Actividade desenvolvida e recursos utilizados
	B.1. ISP - Instituto de Seguros de Portugal
	B.2. Fundos autónomos geridos pelo ISP
	B.2.1. FGA - Fundo de Garantia Automóvel
	B.2.2. FAT - Fundo de Acidentes de Trabalho


	C. Conclusões e Perspectivas
	D. Proposta de Aplicação de Resultados, Anexos e Referências
	E. Órgãos Estatutários e Responsáveis pelas Unidades Orgânicas
	F. Demonstrações Financeiras
	F.1. Integrado (ISP, FGA e FAT)
	F.2. ISP - Instituto de Seguros de Portugal
	F.3. FGA - Fundo de Garantia Automóvel
	F.4. FAT - Fundo de Acidentes de Trabalho

	G. Relatório e Parecer da Comissão de Fiscalização
	H. Certificação Legal das Contas
	I. Relatório dos Auditores
	Contra capa

