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NOTA DO PRESIDENTE 
A publicação anual do Relatório do Sector Segurador e Fundos de Pensões 
enquadra-se nas competências previstas no estatuto do Instituto de Seguros de 
Portugal (ISP), constituindo este documento um importante instrumento de análise 
profunda da evolução da situação económica, financeira e patrimonial, do sector, 
contemplando quer uma perspectiva histórica, quer uma visão das tendências 
futuras passíveis de identificação com base na informação disponível.  

Uma análise com este nível de detalhe constitui, indubitavelmente, uma relevante 
fonte de informação e de valor acrescentado, não apenas para os operadores do 
sector mas também para o público em geral, dada a importância que o sector 
segurador e de fundos de pensões assume na vida quotidiana da generalidade dos 
cidadãos.  

Em 2007, numa conjuntura globalmente favorável, embora apresentando já no 
segundo semestre visíveis sinais de inversão do ciclo económico, os resultados do 
sector segurador mantiveram os bons níveis que têm vindo a evidenciar nos 
últimos anos, os quais permitiram o reforço das garantias financeiras dos 
operadores e a distribuição de resultados, quer aos accionistas, quer aos 
tomadores de seguro. 

Num quadro de turbulência dos mercados financeiros, a que ninguém fica imune, 
importa que cada participante no mercado compreenda e desempenhe o seu papel 
com elevada responsabilidade e rigor, por forma a manter a confiança no sector, 
factor imprescindível a uma evolução sustentada do mesmo. Em particular, importa 
enfatizar a necessidade de levar à prática os princípios de gestão de risco e 
controlo interno preconizados pela regulamentação em vigor. 

Com efeito, para além da importância fundamental a atribuir ao relacionamento 
com os clientes, é fulcral que os órgãos de administração implementem 
mecanismos que lhes permitam identificar, avaliar e gerir os riscos do negócio, 
bem como efectuar uma monitorização adequada do cumprimento dos requisitos 
prudenciais numa óptica prospectiva. 

Efectivamente, só através da aplicação de princípios de gestão sã e prudente, 
transversalmente a todos os níveis da organização, será possível aos operadores 
continuar a assegurar um adequado controlo dos diversos factores de risco 
intrínsecos à actividade, alguns dos quais apresentam um elevado grau de 
complexidade, garantindo o integral cumprimento das obrigações assumidas 
perante os tomadores de seguros.  

Ao nível da regulação e supervisão do sector, 2007 foi um ano marcado por 
alterações de relevo ao nível legislativo, tendo em vista a consolidação de regimes 
cada vez mais assentes na transparência e que garantam a protecção dos 
consumidores. Pela sua importância, merece destaque o novo regime do sistema 
do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, que introduziu 
alterações profundas, quer relativamente às coberturas mínimas das apólices, quer 
no que respeita ao processo de regularização de sinistros, tendo sobretudo em 
vista o reforço da protecção das vítimas e a melhoria da eficácia do controlo da 
obrigação de segurar.  

Conscientes de que a evolução do sector segurador deve ser, cada vez mais, 
analisada à luz do regime Solvência II – que conheceu, em 2007, progressos 
assinaláveis, com a publicação em Julho da proposta de Directiva, que deverá ser 
aprovada até ao fim de 2008 –, não pode deixar de destacar-se o papel activo 
assumido pela generalidade das empresas de seguros a operar em Portugal, que 
tem a sua face mais visível nas elevadas taxas de participação nos sucessivos 
estudos de impacto quantitativo (QIS), mas que se reflecte igualmente na 
progressiva melhoria de diversos mecanismos operacionais ligados à recolha de 
informação e à modelização de riscos e na aquisição e disseminação de 
competências técnicas pelos recursos humanos. 
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No sector dos fundos de pensões, refira-se a manutenção da tendência de 
crescimento do número de participantes e de beneficiários e do montante dos 
benefícios pagos. Contudo, o moderado ritmo de crescimento dos montantes sob 
gestão e a significativa contracção das contribuições, nomeadamente ao nível dos 
planos profissionais, vem evidenciar uma vez mais a elevada margem de 
progressão existente para o segundo e terceiro pilares enquanto mecanismos 
complementares da segurança social, os quais podem ter uma contribuição 
decisiva na garantia de um adequado nível de rendimento à data da reforma. 

No que respeita à actividade de mediação de seguros, o esforço de 
profissionalização que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos 
culminou com a entrada em vigor de um novo regime, que impõe exigências 
acrescidas para o acesso ao mercado, em função da respectiva categoria. Este 
conjunto de alterações resultou num ajustamento significativo do número de 
mediadores, que se reduziu em quase 12 milhares, essencialmente pela saída 
daqueles que apresentavam um reduzido grau de actividade. 

A equiparação, sob a supervisão do ISP, de todas as entidades que efectivamente 
operam no mercado da mediação de seguros, nomeadamente algumas que 
anteriormente se encontravam excluídas deste âmbito, assim como os requisitos 
adicionais de prestação de informação aos tomadores de seguro, irão certamente 
contribuir para o aumento da transparência e credibilidade desta actividade. 

Num contexto marcado por um cada vez maior grau de exigência por parte dos 
consumidores, torna-se fundamental para as empresas de seguros conciliar a 
necessidade de manutenção de elevados níveis de produtividade com o reforço da 
conduta de mercado e dos mecanismos de tratamento justo e equitativo dos 
clientes. 

Em termos estratégicos, convém ainda salientar a necessidade de se obterem 
respostas para questões estruturais como a cobertura do risco sísmico, que se 
espera possa ter uma solução equilibrada com a criação do fundo sísmico, e a 
comercialização de alguns seguros obrigatórios, por forma a potenciar o respectivo 
papel no regular funcionamento da economia. 

 

A finalizar, uma palavra de profundo agradecimento a todos os que contribuíram 
para a elaboração deste Relatório, em especial os colaboradores do ISP 
envolvidos na sua preparação, sob a coordenação do Senhor Dr. Gabriel 
Bernardino, e aos membros do Conselho Consultivo desta instituição, pelo seu 
contributo activo e competente para a qualidade deste documento. 

 

 

Fernando Nogueira 

Presidente 
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SUMÁRIO 
O presente relatório apresenta os resultados da análise efectuada pelo Instituto de 
Seguros de Portugal relativamente à situação e evolução do mercado de seguros 
e de fundos de pensões nacional ao longo do ano 2007. Nele se procurou realizar 
uma identificação, caracterização e avaliação não apenas das manifestações 
pontuais mas também das tendências evolutivas de mais largo espectro 
associadas ao comportamento e à gestão dos riscos explorados pelo mercado, 
nomeadamente no tocante à vertente custo/rendibilidade, enquadrando-os − sob o 
ponto de vista técnico, económico-financeiro e macroeconómico − no contexto 
nacional e internacional. 

Em 2007, a economia global manteve uma taxa de crescimento elevada (4,9%), 
verificando-se um incremento de 6,8% no volume do comércio mundial de bens e 
serviços (acima da média de longo prazo, embora cerca de 2,5 pontos 
percentuais abaixo do valor observado no ano anterior). Estas taxas registaram, 
contudo, uma desaceleração na parte final do ano (quarto trimestre), sob os 
efeitos da subida dos preços internacionais das matérias-primas e da deterioração 
dos mercados financeiros. 

A inflação aumentou em termos globais (4%, em comparação com os 3,7% dos 
dois anos anteriores), impulsionada pela subida dos preços dos bens alimentares 
e da energia. No entanto, tal acréscimo fez-se sentir sobretudo nas economias 
emergentes e em desenvolvimento (6,3%), uma vez que nas economias 
avançadas o valor deste indicador (2,2%) apresentou mesmo uma ligeira redução. 

No ano em apreço, os mercados de capitais mundiais obtiveram novamente 
ganhos, especialmente no primeiro semestre. Todavia, a segunda metade do ano 
foi dominada por uma grande volatilidade, decorrente da crise de liquidez 
originada pelo mercado norte-americano de crédito hipotecário residencial de 
maior risco (subprime). Durante os meses de Julho e Agosto verificaram-se 
quedas importantes nas cotações, embora no último trimestre se tenha assistido a 
alguma recuperação, que permitiu uma valorização dos principais índices 
accionistas face a 2006. 

Por outro lado, como reflexo da incerteza que caracterizou o ano 2007 e em 
virtude de um cenário de deterioração do clima de confiança, o credit spread 
correspondente ao diferencial de rendimento entre as obrigações de dívida 
pública e de dívida privada norte-americana e da Zona Euro aumentou 
substancialmente. A conjugação deste efeito com as perspectivas de subida da 
inflação acabaram por ditar um incremento das taxas de juro de longo prazo das 
obrigações de taxa fixa emitidas ao longo da segunda metade do ano, gerando 
uma desvalorização da componente obrigacionista das carteiras. 

Em Portugal, as taxas de inflação e de crescimento do PIB atingiram os 2,5% e os 
1,9%, respectivamente,  assistindo-se a uma recuperação da produção de seguro 
directo no conjunto das empresas de seguros sediadas e sucursais. O volume da 
produção foi de 14 mil milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 4,8% devido 
ao crescimento da ordem de 7% e de 0,7% no conjunto dos ramos Vida e Não 
Vida, respectivamente, tendo igualmente ocorrido um aumento de 76 para 86 no 
número de empresas a actuar em regime de estabelecimento e de 377 para 414 
nas que operam em regime de livre prestação de serviços. 

Apesar de um decréscimo de 39% no volume das contribuições e de um aumento 
de 5% no valor dos benefícios pagos (cifrados em 1.121 milhões de euros), o 
mercado de fundos de pensões observou um crescimento de 5,5% face ao ano 
anterior, ascendendo a um montante de 22.356 milhões de euros no final de 2007 
(cerca de 13,7% do PIB). O peso estável do montante dos fundos de pensões em 
relação ao PIB, aliado a um crescimento de 9,8% no valor dos investimentos 
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afectos às provisões técnicas da actividade seguradora (para 44.711 milhões de 
euros), fez com que o montante conjunto dos dois subsectores (67.067 milhões de 
euros) passasse a representar cerca de 41,2% do PIB, ou seja, mais 1 ponto 
percentual que em 2006. 

No ano 2007 os resultados obtidos pelas empresas de seguros e de resseguros 
sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) atingiram 838 milhões 
de euros antes de impostos, o que se traduziu num montante de resultados 
líquidos (depois de impostos) na ordem dos 653 milhões de euros (cerca de 
10,8% inferior ao de 2006). Fortemente condicionados pela evolução do 
desempenho financeiro, os resultados técnicos apresentaram-se favoráveis, tanto 
no ramo Vida (371 milhões de euros) como nos ramos Não Vida (334 milhões de 
euros), tendo-se no entanto constatado um decréscimo dos resultados técnicos 
Não Vida face ao ano anterior, contrariamente ao que se verificou no âmbito do 
ramo Vida. 

No tocante à evolução da situação financeira e patrimonial das empresas de 
seguros pertencentes ao universo sob a supervisão do ISP, constatou-se que, em 
termos de média anual, a evolução do Activo, do Passivo (ambos com uma taxa 
de crescimento de 7% face ao ano anterior) e do Capital Próprio (com uma taxa 
de crescimento de 7,5%), foi nocionalmente consistente com a evolução da 
produção conjugada com efeitos de apreciação da carteira de acções (em média, o 
Dow Jones Eurostoxx valorizou-se cerca de 17%) e de ligeira depreciação da 
carteira de obrigações (cerca de 1,5% nas obrigações do Estado a 5 anos), tendo 
em conta a estrutura das responsabilidades (fortemente concentrada no ramo 
Vida). 

No conjunto da actividade seguradora, e no ano em apreço, as provisões técnicas 
do ramo Vida representaram 82,1% do Passivo e cresceram a uma taxa de 7,9% 
− fortemente sustentada na expansão da carteira unit linked que cresceu 13,8% − 
enquanto às provisões técnicas dos ramos Não Vida correspondeu um peso 
relativo de 11,8% e uma taxa de crescimento de 3,9% impulsionada pela subida 
do índice de provisionamento dos principais ramos, nomeadamente no ramo 
Automóvel (onde aquele índice aumentou de 92,9% para 96,2%) e na modalidade 
de Acidentes de Trabalho (incremento de 79,9% para 80,4%). 

Do lado do Activo − onde a rubrica de Investimentos tem um peso relativo de 
aproximadamente 90% − o valor dos activos representativos das provisões 
técnicas das empresas de seguros cresceu 8,1% em termos anuais, tendo os 
investimentos mantido uma estrutura genericamente semelhante à observada em 
anos anteriores, embora com um reforço na componente de obrigações de 
entidades privadas (em detrimento do investimento em dívida pública). A 
exposição accionista permaneceu reduzida, com um peso relativo de cerca de 
7,5% (o que traduz um ligeiro acréscimo face a 2006). 

A análise por componentes revela que a evolução do Capital, que atingiu o 
montante de 4.127 milhões de euros no final de 2007 e garantiu uma taxa de 
rendibilidade média antes de impostos da ordem dos 17%, ficou a dever-se 
essencialmente à evolução dos Resultados Transitados de anos anteriores (422 
milhões de euros) e do Resultado Líquido do Exercício, que se cifrou em 653 
milhões de euros (dos quais 48%, i.e., cerca de 317 milhões, seriam 
posteriormente afectados a resultados a distribuir em 2008). Constatou-se que ao 
longo dos últimos 5 anos, e por contraposição com o período de 1999 a 2002 
(associado às sequelas da crise dos mercados asiáticos), todas as rubricas do 
Capital Próprio apresentaram tendências estáveis de crescimento, permitindo uma 
consolidação financeira das empresas de seguros. 

No contexto das evoluções atrás descritas, a margem de solvência exigida para o 
conjunto das empresas de seguros sofreu um acréscimo de 5% (influenciada pelo 
crescimento da produção), enquanto a margem de solvência disponível se reduziu 
em 1,2% − em linha com o ligeiro decréscimo dos resultados do exercício e com 
uma taxa de distribuição de resultados de 48% (contra 52% em 2006), efeitos 
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esses parcialmente contrabalançados pelo aumento de outros elementos 
constitutivos da margem, como o montante de empréstimos subordinados − o que 
fez com que a taxa de cobertura da margem se reduzisse para 171% (face aos 
anteriores 180%). 

Também no que respeita à solvência dos fundos de pensões − em cujo montante 
global continua a preponderar a tipologia dos planos de Benefício Definido, que em 
2007 correspondiam a um peso relativo de 95,3%) − o “nível de financiamento 
relativo ao referencial mínimo de solvência definido pela regulamentação em vigor” 
reduziu-se de 123%, em 2006, para 116% em 2007. Por outro lado, o “nível de 
financiamento médio relativo ao cenário de financiamento em que se baseiam as 
contribuições para os fundos de pensões” − baseado em pressupostos de 
avaliação coerentes para activos e responsabilidades e, como tal, possivelmente 
mais adequado que o primeiro − terá evoluído de 100%, em 2006, para 105% em 
2007. 

Este relatório divide-se em nove capítulos que começam por estabelecer o 
enquadramento macroeconómico, nacional e internacional, relevante para a 
explicação dos eventos e tendências mais marcantes no sector segurador e de 
fundos de pensões, passando para a descrição e análise da estrutura e 
desempenho técnico e financeiro do sector dos seguros, actividade de mediação 
de seguros e função do resseguro. Finalmente, estende-se a abordagem à 
actividade de gestão dos fundos de pensões e respectivas características e à 
análise dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões. 
Dada a especificidade deste agregado, o estudo dos produtos PPR/E e PPA 
surge individualizado em capítulo próprio. 

O processo de análise na especialidade apresenta-se desenvolvido num capítulo 
de estudos específicos que aborda, respectivamente, as temáticas da 
produtividade no sector segurador, da cobertura do risco sísmico em Portugal e 
do estado actual de comercialização dos seguros obrigatórios no nosso país, 
sendo o nono e último capítulo dedicado ao enquadramento jurídico da actividade 
seguradora e de fundos de pensões no ano em análise. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
The current report presents the results of the analysis performed by the Portuguese 
Insurance and Pension Funds Supervisory Authority (ISP) to the situation and 
performance of the Portuguese market over the year 2007. It identifies, 
characterizes and evaluates not only current specific issues but also broader trends 
related to the behaviour and management of the risks to which the market is 
exposed, namely by means of a profit/loss analysis. These aspects are assessed 
both under the national and the international context, from a technical, financial and 
macroeconomic point of view. 

In 2007 the global economy maintained a high growth rate (4.9%), and trade 
volume of goods and services across the world also increased by 6.8% (above its 
long term average, although about 2.5 percentage points below the value of the 
previous year). Nevertheless, these rates decelerated in the final part of the year 
(fourth quarter), due to the effect of the rising prices of raw materials in the 
international markets, and the deterioration of financial markets. 

Worldwide inflation increased (4%, compared to 3.7% in the two previous years), 
under the pressure of higher food and energy prices. Nonetheless, those effects 
were mainly felt in emerging and developing economies (6.3%), as this indicator 
presented a slight decrease (reaching 2.2%) in the group of advanced economies. 

Over the year of 2007 capital markets accumulated gains, especially during the first 
semester. However, high volatility dominated the second half of the year, stemming 
from the liquidity shortage induced by the subprime crisis in the North-American 
real estate market. Important falls in share prices took place in July and August, but 
some recovery during the last quarter allowed the main stock indexes to close the 
year with a positive overall performance. 

On the other side, due to the climate of uncertainty and to the deterioration of the 
levels of confidence that characterized 2007, credit spreads increased markedly 
both in North-America and the Euro Zone, reflecting the higher risk premium 
required for private debt when compared to public debt. The association of this 
effect with higher inflation perspectives led to higher interest rates in fixed-rate long 
term bonds issued during the second half of the year, causing a depreciation of 
fixed income investments. 

In Portugal, inflation and GDP growth rates amounted to 2.5% and 1.9%, 
respectively. Premium income from direct business also recovered (considering all 
undertakings operating in the market), reaching a value of about 14 thousand 
million euros, that reflected mostly the 7% growth in the life business, as non-life 
business only increased by 0.7%. The number of undertakings domiciled in the 
country enlarged from 76 to 86, as did the number of entities operating under the 
freedom to provide services regime, which raised from 377 to 414. 

Pension funds market increased 5,5%, reaching an amount of 22,356 million euros 
in 2007 (about 13.7% of the GDP), in spite of a 39% reduction in contributions and 
a 5% increase in benefits paid (which amounted to 1,121 million euros). The stable 
ratio of the amount of pension funds in respect of GDP, combined with a 9,8% 
growth in the amount of investments representing the technical provisions of the 
insurance undertakings (to 44,711 million euros) led the global portfolio of the two 
sub-sectors (67,067 million euros) to represent 41.2% of GDP, one percentage 
point above that of 2006. 

In 2007 the profits made by the insurance and reinsurance companies supervised 
by ISP reached a pre-tax amount of 838 million euros and a net amount (after 
taxes) of 653 million euros, i.e., approximately 10.8% less than in 2006. The 
technical profits were highly influenced by the evolution of the financial 
performance both in the life business (371 million euros) and in the non-life 
business (334 million euros), although a small decrease in value has been 
observed in the latter. 
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Regarding the annual evolution of the financial and patrimonial situation of the 
insurance companies under the ISP supervision, on average a similar relative 
increase of 7% was observed in the value of the Assets and Liabilities and the 
value of Equity progressed by some 7.5%. This was notionally consistent with the 
combined evolution of premium production, the increase in value of the assets’ 
portfolio invested in shares (the Dow Jones Eurostoxx index increased by some 
17% on a annual basis) and the slight depreciation in the assets’ portfolio invested 
in bonds (which was of about 1.5% in the five year term government bonds), 
account being taken of the structure of the Liability portfolio (which is highly 
concentrated around the life assurance business). 

Globally, in 2007 the technical provisions of the life assurance business 
represented about 82.1% of the total liabilities of the insurance sector and grew by 
7,9% − strongly supported by the expansion of the “unit-linked” liability portfolio, 
whose amount increased by 13.8% − whereas the technical provisions of the 
non-life business displayed a relative weight of about 13.8% and a growth rate of 
3.9%, supported by an increase of the provisioning ratio of its main lines of 
business, namely in motor insurance (where the provisioning ratio evolved from 
92.9% to 96.2% of premiums) and in workmen compensation (where the ratio 
evolved from 79.9% to 80.4%). 

On the Asset side of the balance sheet − where investments have a relative weight 
of about 90% − the value of the assets representing the coverage of insurance 
companies technical provisions grew by 8.1% in annual terms. The generic 
structure of the investments’ portfolio by nature of the assets remained pretty 
much similar to that of previous years, although some reinforcement has been 
observed in the component of corporate bonds at the expense of the component of 
government debt. The exposure to shares remained subdued, with a slight 
increase translated into an overall relative weight of about 7.5%. 

An analysis by components reveals that Equity − which by the end of 2007 
reached an amount of 4,127 million euros − produced a pre-tax averaged rate of 
return (ROE) of some 17% essentially due to the evolution of profits carried 
forward from previous years (422 million euros) and the amount of the net profit 
from the year under analysis (653 million euros, of which about 317 million would 
later be allotted to dividends and productivity premiums to be distributed in 2008). 
Over the last five years, all the Equity components showed stable growth trends 
that allowed a consolidation of the financial situation of the insurance market. 

Within the context of the previously described developments, the solvency margin 
required for the totality of insurance companies registered a 5% increase in value 
(under the influence of the production growth) whereas the available solvency 
margin suffered a decrease of 1.2% − in line with the effects of a slight reduction in 
the annual net profits and of a profit distribution rate of 48% (52% one year 
earlier), partially offset by an increase in other elements of the margin such as the 
amount of subordinated loans. The combined effect of these influences led to a 
decrease in the coverage ratio of the solvency margin, which reached a value of 
169% (against the 180% registered in 2006). 

Concerning the solvency of pension funds − in whose global amount the 
component of defined benefit plans clearly prevails (with a relative weight of 
95.3%) − the “fund financing level relative to the regulatory minimum solvency 
benchmark” decreased from 123% in 2006 to 116% in 2007. On the other hand, 
the “fund financing level relative to the benchmark corresponding to the 
contribution financing scenario” − which is based on consistent valuation 
assumptions for both assets and liabilities and, as such, possibly more adequate 
than the prior benchmark − evolved from 100%, in 2006, to 105% in 2007. 

The present report is composed of nine chapters. It starts by establishing the 
relevant national and international macroeconomic context, necessary to the 
understanding of the main events and trends in the insurance and pension funds’ 
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sector and, subsequently, provides a description and analysis of the structure and 
technical and financial performance of the insurance sector, its intermediary 
activity and reinsurance function, extending a similar assessment to the pension 
funds’ characteristics and management. Two further chapters have been 
dedicated to the analysis of the insurance companies and pension funds’ 
investments and of insurance and pension funds products such as the PPR/E and 
PPA (Personal Retirement Plans). 

The exercise of specialised analysis culminates in a chapter that contains 
technical studies on matters such as the productivity of the insurance sector, the 
coverage of seismic risk in Portugal and, finally, the current status of market 
commercialization of the existing compulsory insurance contracts. 

The ninth and final chapter describes the juridical framework for the insurance and 
pension funds’ sector laid down in the course of the year. 
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1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
1.1. Evolução da conjuntura no mundo e na União 

Europeia 
O crescimento económico global, apesar de apresentar um padrão heterogéneo 
entre as diferentes zonas geográficas, manteve em 2007 uma taxa elevada (4,9%, 
em comparação com 5% e 4,4% em 2006 e 2005, respectivamente), apresentando 
um valor ligeiramente inferior ao de 2006 mas situando-se, apesar disso, e pelo 
quinto ano consecutivo, superior à média de longo prazo.  

No que respeita ao comércio mundial de bens e serviços, foi registada, em 2007, 
uma variação positiva de 6,8%, cerca de 2,5 pontos percentuais abaixo do valor 
observado no ano anterior, mas ainda assim acima da média de longo prazo. O 
comércio de serviços apresentou um dinamismo superior ao de bens, com 
destaque para o crescimento do sector do turismo. 

Nos fluxos globais de investimento directo estrangeiro, o acréscimo foi de 
aproximadamente 18% em 2007 (38% e 27% em 2006 e 2005, respectivamente), 
generalizado a todas as regiões, sendo que cerca de 65% do total foi absorvido 
pelas economias avançadas.  

Refira-se que quer o Produto Interno Bruto (PIB) quer o comércio mundial 
registaram uma desaceleração na parte final do ano (quarto trimestre), afectados 
pela subida dos preços internacionais das matérias-primas e por uma acentuada 
deterioração dos mercados financeiros. 

Este abrandamento foi mais notório nas economias avançadas e, em particular, 
nos Estados Unidos da América (EUA). 

A turbulência verificada nos mercados financeiros internacionais, com início em 
Agosto de 2007, nos EUA, teve a sua origem no mercado hipotecário de maior 
risco (subprime). Num contexto de subida das taxas de juro e correcção dos preços 
das habitações, o forte aumento dos níveis de incumprimento manteve-se limitado 
a este sector, tendo, contudo, os seus efeitos alastrado, a partir de meados do ano, 
para outros mercados financeiros, em resultado da falência de empresas 
especializadas na concessão de crédito hipotecário, o que acarretou dificuldades 
aos operadores financeiros em geral. 

A súbita quebra de confiança dos investidores deu origem a uma reavaliação do 
risco e a uma redução abrupta na liquidez, sendo observado um forte aumento dos 
spreads da dívida privada, mais evidente nos EUA. No caso das empresas não 
financeiras com rating AA, os diferenciais entre a dívida pública e privada, no final 
de 2007, ascendiam a 139 pontos base (54 em 2006) nos EUA e a 53 na Zona 
Euro (22 em 2006). No caso dos bancos, fortemente penalizados com a referida 
turbulência, os diferenciais eram de 250 pontos base (75 em 2006) nos EUA e de 
105 na Zona Euro (35 em 2006). A intervenção dos bancos centrais, através de 
operações de cedência de liquidez, conseguiu trazer alguma estabilização aos 
mercados, evitando um agravamento da situação. 

No segmento accionista, o segundo semestre trouxe igualmente uma deterioração 
das condições de mercado, registando um aumento da volatilidade e uma 
desvalorização das cotações. Aos ganhos acumulados no primeiro semestre 
seguiu-se uma forte queda, motivada pela incerteza em torno da gravidade da 
crise, ocorrendo, contudo, uma recuperação na parte final do exercício. No total do 
ano, registaram-se ganhos nos principais índices accionistas mundiais, com 
excepção do Nikkei (índice da praça japonesa, que sofreu uma descida de cerca 
de 11%), tendo o sector financeiro acumulado perdas significativas. Os índices 
accionistas dos mercados emergentes apresentaram expressivas valorizações em 
2007. 

A inflação aumentou em termos globais (4%, em comparação com 3,7% nos dois 
anos anteriores), impulsionada pela subida dos preços dos bens alimentares e da 
energia. No entanto, este acréscimo fez-se sobretudo sentir nas economias 
emergentes e em desenvolvimento (6,3%), dado que nas avançadas se observou 
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um ligeiro decréscimo no valor deste indicador (2,2%). O rápido incremento 
verificado no preço das commodities reflecte essencialmente o aumento 
sustentado da procura por parte dos países emergentes face à incapacidade de 
resposta da oferta. 

A valorização das matérias-primas não energéticas registou, em termos médios 
anuais, uma subida de 9,2%, quando contabilizada em euros. No caso do petróleo, 
a tendência de aumento de preço em 2007 foi apenas temporariamente 
interrompida em Agosto, na sequência da turbulência ocorrida nos mercados 
financeiros, tendo o barril de brent atingido um valor de cerca de 95 USD no final 
do ano, traduzindo uma variação superior a 55% quando comparado com o valor 
no final de 2006. Em termos médios anuais, se avaliado em euros, o aumento foi 
de apenas 9,5%, o que traduz uma variação praticamente nula, dada a 
depreciação do dólar no mesmo período. Relativamente às matérias-primas 
alimentares e industriais, o acréscimo nos preços, expressos em dólares, foi de 
28,2% e 15,8%, respectivamente. 

A elevada valorização das matérias-primas registada em 2007 traduziu-se num 
acréscimo de 44% do correspondente índice de preços, calculado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 

Para além da pressão da procura e das limitações da oferta, já referidos, a 
depreciação efectiva da moeda norte-americana constituiu igualmente um factor 
impulsionador dos preços. Estudos do FMI demonstram que, a longo prazo (60 
meses), a uma desvalorização de 1% daquela moeda corresponde uma 
valorização mais do que proporcional de matérias-primas como o ouro (1,17%), o 
petróleo (1,58%) ou o cobre (1,8%), a preços constantes. Efectuando uma 
simulação para um cenário de manutenção da taxa de câmbio do dólar nos seus 
níveis máximos de 2002, o mesmo estudo conclui que tal se traduziria, no final de 
2007, em valores nominais inferiores em 250 USD por cada onça de ouro, em 25 
USD por cada barril de petróleo e em cerca de 12% para as commodities não 
energéticas. 

Outros factores a ter em conta são o abrupto movimento de descida das taxas de 
juro nos EUA e a crescente utilização de algumas matérias-primas na produção de 
biocombustíveis, responsável por cerca de metade do aumento da procura dos 
principais produtos agrícolas. A existência de tensões geopolíticas, envolvendo 
particularmente importantes países produtores, é também apontada como 
justificação para a manutenção dos actuais níveis de preços, em especial no caso 
do petróleo. 

Gráfico 1.1 Produto interno bruto e comércio mundial 
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A conjuntura económica internacional afectou de forma diferenciada os principais 
blocos económicos mundiais,  tendo um impacto  distinto nas diferentes áreas 
geográficas. 

Na generalidade dos casos, nas economias avançadas, verificou-se um abrandamento 
no ritmo de crescimento económico, em paralelo com uma redução dos níveis de 
inflação. O destaque vai para os novos países/regiões industrializados da Ásia (Coreia, 
Hong-Kong, Taiwan e Singapura), com uma variação do produto de 5,6% em 2007, 
valor idêntico ao do ano anterior. A inflação sofreu um decréscimo na maioria dos 
países, fixando-se em 2,2% no conjunto das economias avançadas (2,4% em 2006). 

Já no que respeita às emergentes e em desenvolvimento, os efeitos da turbulência nos 
mercados de capitais internacionais parecem não se fazer ainda sentir, tendo sido 
mantidos níveis de crescimento bastante robustos, com destaque para a China 
(11,4%), Índia (9,2%) e Comunidade de Estados Independentes (8,5%). Esta dinâmica 
resultou essencialmente de uma cada vez maior integração destas economias nos 
circuitos económicos mundiais (o incremento das exportações e importações superou o 
total mundial por um factor de, respectivamente, 1,5 e 1,7), o que se traduz numa 
utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e em consequentes ganhos ao nível 
da produtividade, assim como numa melhoria do enquadramento da política 
económica. 

Apoiados no movimento de subida dos preços das matérias-primas nos mercados 
internacionais, muitos destes países registaram uma importante melhoria dos termos 
de troca no comércio mundial, o que se traduziu em aumentos significativos das 
importações e em níveis mais elevados de inflação. Refira-se, a título de exemplo, os 
casos dos países do Médio Oriente, em que a inflação ascendeu a 10,4% (7% em 
2006), da Comunidade de Estados Independentes (9,7% contra 9,4% em 2006) e da 
China (4,8%, por comparação com os 1,5% registados em 2006). 

Neste contexto, observaram-se comportamentos muito diferenciados ao nível dos 
saldos da balança corrente entre as diferentes zonas geográficas. No conjunto das 
economias avançadas, verificou-se uma ligeira melhoria (-1,2% do PIB em 2007 face a 
-1,5% em 2006), embora os três principais blocos económicos continuem a registar 
situações bastante diversificadas: os EUA revelam um défice de 5,3% (6,2% em 2006), 
a Zona Euro mantém uma situação praticamente equilibrada, com um saldo de 0,3% 
(0% em 2006) e o Japão apresenta um excedente de 4,9% (3,9% em 2006). Os países 
asiáticos em desenvolvimento cresceram ao nível dos excedentes da balança corrente, 
liderados pela China, com 11,1% (9,4% em 2006). As economias do Médio Oriente, 
nas quais se incluem boa parte dos produtores de petróleo mundiais, continuaram a 
observar excedentes na ordem dos 20%. 

O PIB norte-americano cresceu 2,2% em 2007 (2,9% em 2006), embora se tenha 
assistido a um significativo abrandamento ao longo do ano, sendo a taxa de variação 
em cadeia no quarto trimestre de apenas 0,1%. 

2007 ficou marcado por uma importante correcção no mercado imobiliário, tendo o 
investimento residencial decrescido 17% (variação de -4,6% em 2006). Já o 
investimento empresarial cresceu a uma taxa de 4,7%, 2,8 pontos percentuais acima 
do valor observado no ano anterior. 

A taxa de crescimento do consumo privado apresentou apenas uma ligeira redução, 
para 2,9%, face a 2006 (menos 0,2 pontos percentuais), continuando a ser um dos 
motores da economia dos EUA, embora também tenha apresentado sinais de 
desaceleração no final do ano. No entanto, o contributo da procura interna para o 
incremento do produto reduziu-se em 50% face ao ano anterior, existindo, pela primeira 
vez desde 1995, um contributo positivo das exportações líquidas, uma vez que as 
brutas mantiveram um ritmo de expansão idêntico ao de 2006 (8%). As importações 
aumentaram apenas 1,9% (menos 4 pontos percentuais que no ano anterior). 

O défice da balança corrente reduziu-se em 0,9 pontos percentuais, para 5,3% do PIB, 
mantendo-se ainda assim em níveis elevados, o que terá contribuído para a 
depreciação do dólar observada no ano em apreço. O financiamento do défice deu-se 
sobretudo através de fortes entradas de fluxos financeiros externos, principalmente 
provenientes do sector oficial não residente, que representou mais de metade do total, 
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e que decorre em boa medida da compra de títulos do tesouro norte-americano por 
parte de bancos asiáticos. 

O défice orçamental manteve-se ao nível do ano anterior, em 2,6% do PIB, numa 
consolidação da redução que se vem registando desde 2003, em que este indicador se 
situava em 4,8%. A dívida pública bruta representava, em 2007, 60,8% do PIB (60,1% 
no ano transacto), enquanto o nível de desemprego se manteve inalterado (4,6%). 

A inflação média anual dos EUA reduziu-se de 3,2% em 2006 para 2,9% em 2007. No 
entanto, dada a acentuada desaceleração da economia verificada na parte final do ano, 
a Reserva Federal iniciou, no segundo semestre, um movimento de acentuada descida 
da federal funds rate, com um corte de 50 pontos base e dois de 25 pontos nos meses 
de Setembro, Outubro e Dezembro, respectivamente, que fixaram a taxa de referência 
em 4,25% no final de Dezembro, 1 ponto percentual abaixo do observado doze meses 
antes. 

No Japão registou-se um abrandamento do crescimento económico, com o PIB a 
crescer 2,1%, menos 0,3 pontos percentuais face ao ano anterior. O saldo positivo da 
balança corrente reforçou-se em 1 ponto percentual, para 4,9% do PIB, situação 
potenciada pela depreciação do iene e associada à manutenção das taxas de juro a 
níveis reduzidos, o que tem incentivado a saída de capitais do país (fenómeno de carry 
trade). 

O défice orçamental reduziu-se para 3,4% do PIB, face aos 3,8% de 2006, valores que 
contrastam significativamente com os registados no início da década. Por seu turno, a 
dívida pública manteve a tendência de subida verificada desde 1998, em que 
representava 120,3% do PIB, tendo-se fixado em 195,5% em 2007 (194,7% em 2006). 

A marcar a conjuntura económica esteve igualmente a redução da taxa de desemprego 
em 0,2 pontos percentuais, para 3,9%, traduzindo uma melhoria do mercado de 
trabalho. 

Depois dos sinais de inflação observados em 2006, embora com um nível muito 
reduzido (0,3%), e após um período de vários anos de deflação, 2007 ficou marcado 
por um retorno a uma situação de variação nula dos preços, o que poderá ter impacto 
sobre os níveis de investimento e da procura interna. 

Depois de, em 2006, se ter verificado o fim da política de taxa de juro nula por parte das 
autoridades monetárias japonesas, a basic discount rate sofreu novo aumento, fixando-
se em 0,5%, o que constitui o máximo dos últimos 10 anos.  

A economia da China, por seu turno, manteve, em 2007, um ritmo de crescimento 
bastante robusto, com a taxa de variação do PIB a acelerar para 11,4% (11,1% em 
2006), não evidenciando sinais de ter sido afectada pela crise dos mercados 
financeiros internacionais, pelo menos numa primeira fase. 

Dado o contexto internacional de forte subida dos preços dos bens energéticos e 
alimentares, e tendo em conta a crescente importância da China enquanto 
consumidora destes bens à escala internacional, verificou-se uma forte pressão sobre 
os preços, com a inflação a escalar para 4,8%, um valor superior ao registado em 2006 
em 3,3 pontos percentuais. 

Apesar da desaceleração das principais economias mundiais, que constituem grandes 
mercados de destino das exportações chinesas, a balança corrente manteve-se 
largamente excedentária, com um saldo positivo que ascendeu a 11,1% do PIB (9,4% 
em 2006), o valor mais elevado dos últimos 10 anos. Esta evolução ocorreu num ano 
em que as autoridades chinesas permitiram a apreciação do renminbi face ao dólar a 
um ritmo mais alto, que ascendeu a cerca de 6% (3,6% em 2006). Face ao euro, a 
moeda da China desvalorizou-se 4,6%. 

Na Zona Euro, onde se concentram os principais mercados dos produtos portugueses, 
o crescimento do PIB registou uma ligeira desaceleração para 2,6%, menos 0,3 pontos 
percentuais que em 2006. 

Esta situação decorreu, em boa medida, do comportamento observado ao nível da 
procura interna, com o consumo privado a evoluir a uma taxa mais reduzida (1,4%) que 
em 2006 (1,8%). Um dos principais factores apontados para justificar este 
abrandamento é o aumento da tributação indirecta na Alemanha, em vigor desde 
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Janeiro de 2007. O Valor Acrescentado Bruto cresceu 2,9% (2,8% em 2006), apesar da 
retracção dos sectores da construção e indústria, assim como da Formação Bruta de 
Capital Fixo em habitação, que foram compensadas pelo comportamento dinâmico do 
sector dos serviços. 

O ritmo de crescimento das importações voltou a destacar-se do das exportações, 
embora em ambos os casos se tenha verificado uma desaceleração: as exportações 
aumentaram 5,2% face a 7,8% em 2006, enquanto as importações registaram um 
incremento de 6% face a 8,1% em 2006. 

Efectuando uma análise mais detalhada, constatou-se um reduzido grau de dispersão 
dos níveis de crescimento dos diversos países (inferior ao observado na última 
década), com taxas de variação do PIB de 1,4% na Itália, 2,1% na França, 2,6% na 
Alemanha e 3,8% na Espanha. Os países da UE que não integram a moeda única 
continuam a apresentar taxas de crescimento médias mais elevadas. 

Ao nível do mercado de trabalho, observou-se uma redução substancial da taxa de 
desemprego, que caiu para 7,4% (8,2% em 2006). Tal deverá ter decorrido de um 
conjunto de reformas estruturais implementadas durante o ano. Em simultâneo, foi 
registada uma desaceleração no crescimento da produtividade e um incremento no 
movimento de subida dos salários, o que conduziu ao aumento dos custos unitários de 
trabalho de forma mais significativa. 

Apesar da ocorrência de um conjunto de eventos menos favoráveis, como a subida do 
IVA na Alemanha, ou a tendência ascendente do preço das matérias-primas nos 
mercados internacionais – embora este último tenha sido bastante mitigado pela 
valorização do euro –, a inflação manteve-se praticamente inalterada face ao ano 
anterior (nos 2,1%), tendo-se reduzido em 0,1 pontos percentuais. 

Nas finanças públicas, assistiu-se à manutenção da tendência de consolidação 
orçamental observada em anos anteriores, com o défice médio a reduzir-se em 0,7 
pontos percentuais, para 0,6% do PIB. A dívida pública representava, no final do ano, 
66,4% do PIB, traduzindo uma redução de 2,1 pontos percentuais face a 2006. 

 

Quadro 1.1  União Monetária Europeia: Contas nacionais 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produto interno bruto, PIB  . . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,9 0,7 2,0 1,5 2,9 2,6
Consumo privado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,1 1,0 1,4 1,5 1,8 1,4
Consumo público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 2,9 2,0 1,6 1,4 2,0 2,2
Formação bruta de capital fixo  . . . . . . . . . tv em % -2,8 -1,0 1,6 2,6 5,0 4,3
Exportações de bens  e serviços   (a) . . . . . . . . tv em % 1,5 0,1 5,8 4,2 7,8 5,2
Importações de bens  e serviços   (a) . . . . . . . . tv em % -0,1 1,8 6,0 5,0 8,1 6,0
Inflação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1
Desemprego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 8,3 8,7 8,9 8,6 8,2 7,4
Produtividade por empregado . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,2 0,3 1,0 0,8 1,3 0,8
Custos  unitários  do trabalho no total da economia tv em % 2,4 1,8 1,1 0,9 0,9 1,5
T axa de juro de longo prazo  . . . . . . . . . . . . . tv em % 4,3 4,3 3,7 3,4 3,9 4,3

Fontes: Eurostat e BCE
Nota:   (a)  Inclui comércio entre os  países  participantes  da área do euro
            tv  - T axa de variação  

 

A taxa de juro de referência, fixada pelo Banco Central Europeu, foi alvo de dois 
movimentos de subida, em Março e Junho, de 25 pontos base cada, pelo que a taxa 
das operações de refinanciamento se fixou, em Junho, em 4%, um valor 200 pontos 
base acima do registado em Dezembro de 2005. No segundo semestre, dado o 
abrandamento do crescimento económico da Zona Euro e apesar das pressões 
inflacionistas, as taxas permaneceram inalteradas até ao final do ano. 

Nos mercados financeiros internacionais, 2007 ficou marcado por dois semestres com 
características claramente distintas. 

Na primeira metade do ano, manteve-se a tendência de valorização dos principais 
índices accionistas observada em 2006, impulsionada pelo crescimento económico e 
pelos resultados das empresas. Já o segundo semestre foi marcado por um clima de 
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instabilidade e falta de confiança, na sequência da crise de liquidez originada pelo 
mercado de crédito subprime norte-americano, tendo sido registadas perdas na 
generalidade das praças financeiras mundiais, especialmente nas economias 
avançadas. 

Ainda assim, no conjunto de 2007, os mercados de capitais voltaram a obter 
valorizações positivas, embora mais moderadas do que no ano anterior. Utilizando 
como medida os índices da Morgan Stanley, medidos em USD, constata-se que a nível 
mundial ocorreu um crescimento de 7,1% (face a 18% em 2006), tendo os mercados 
norte-americano e europeu valorizado 5,7% e 11%, respectivamente. 

Num contexto fortemente marcado pela incerteza, apesar do ritmo robusto de 
crescimento da economia mundial, ocorreu uma reavaliação generalizada do risco, que 
fez aumentar de forma muito significativa os spreads obrigacionistas. Simultaneamente, 
assistiu-se a uma forte redução de liquidez em alguns mercados, obrigando à 
intervenção das autoridades monetárias, tendo em vista a restauração do seu normal 
funcionamento. 

 

1.2. Evolução da conjuntura em Portugal 
O PIB registou, em Portugal, um crescimento real de 1,9% em 2007, o valor mais 
elevado dos últimos seis anos, traduzindo a recuperação dos níveis de actividade 
económica que vem sendo evidenciada desde 2005. As projecções do Banco de 
Portugal apontam para um valor do produto, a preços correntes, de cerca de 
162,81 mil milhões de euros. 

Este comportamento deveu-se, em parte, à performance favorável da componente 
externa, com as exportações de bens e serviços a aumentar 7,7% (uma 
desaceleração face aos 9,2% observados em 2006) e as importações a acelerarem 
6,3% (4,3% em 2006). Apesar do abrandamento ao nível das exportações, esta 
rubrica continua a ser a componente mais dinâmica da procura, tendo-se mesmo 
obtido um ganho de quota nos mercados internacionais superior ao de 2006. O 
comportamento das exportações foi sobretudo penalizado pelo sector das 
mercadorias (crescimento de 6%, face a 8,3% em 2006), já que o sector dos 
serviços apresentou uma maior dinâmica, com destaque para o turismo, que 
cresceu 12,2% (em resultado de um incremento de 9,2% no número de entradas 
de turistas não residentes no país). Deste modo, verificou-se um aumento do peso 
relativo das exportações de serviços no total do agregado. No que respeita às 
importações, que registaram um incremento superior ao da procura interna, 
observou-se um aumento do peso de parceiros comerciais como a França e a 
Suécia, em detrimento de países como o Reino Unido, a Alemanha e a Itália.  

No entanto, o principal impulso para o crescimento económico observado adveio 
da dinâmica da procura interna (1,7%, face à subida marginal de 0,2% em 2006), 
principalmente ao nível da Formação Bruta de Capital Fixo, que aumentou 3,2%, 
com destaque para a expansão ao nível da componente empresarial (4,1%), 
depois do desempenho pouco favorável nos 5 anos anteriores. De facto, este 
indicador apresenta uma perda acumulada de cerca de 6% em volume, desde 
2000, enquanto que na Zona Euro se observou um crescimento de 22%, no 
mesmo período. Também o consumo privado apresentou uma evolução de 1,5% 
(1,2% em 2006), impulsionado sobretudo pela aceleração na componente de 
máquinas e equipamentos (7%, face a 0,6% em 2006), enquanto na aquisição de 
habitação pelas famílias se observou uma quebra de 2,5%. No que respeita ao 
consumo público, este manteve-se praticamente estagnado ao nível do ano 
anterior, com uma variação marginal de -0,1%. 

Apesar do crescimento moderado do consumo privado (sustentado por uma 
evolução favorável de 4,3% ao nível dos bens duradouros, já que o consumo de 
bens correntes se retraiu pelo terceiro ano consecutivo), este foi ainda assim 
superior ao verificado para o rendimento disponível, pelo que a taxa de poupança  
diminuiu para 7,9% (8,4% em 2006), mantendo a tendência de queda observada 
nos últimos 6 anos. A fraca performance do rendimento disponível ficou a dever-se 
sobretudo ao aumento moderado das remunerações, ao fraco dinamismo do 
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emprego por conta de outrem, à aceleração dos impostos directos e à retracção 
das transferências. 

Apesar do maior ritmo de expansão da economia nacional, continuou a registar-se 
uma divergência face à Zona Euro, que evoluiu 2,6%, situação que se mantém 
pelo sexto ano consecutivo. A manutenção da situação de divergência real da 
economia portuguesa face à União Europeia, nos últimos anos, tem mantido o PIB 
per capita nacional abaixo do limiar de 75% da média da UE15, verificando-se um 
retrocesso para valores próximos dos observados no início da década de 90 do 
século passado.  

O incremento do Valor Acrescentado Bruto (VAB) (1,9% face a 1,3% em 2006) foi 
sobretudo impulsionado pela aceleração do sector da construção, no quarto 
trimestre. O sector da indústria ganhou igualmente um novo fôlego, apresentando 
uma evolução de 3,5%, face a 2,2% em 2006, enquanto o sector dos serviços 
cresceu 1,9% (1,5% em 2006). Para a recuperação do sector da construção, que 
evoluiu de uma variação negativa de 6,1% em 2006 para uma quase estagnação 
em 2007 (crescimento de 0,1%), terá contribuído sobretudo o sector das obras 
públicas, uma vez que a componente de construção de habitação registou um 
comportamento negativo. O sector da agricultura, produção animal, caça, 
silvicultura e pesca, um dos principais suportes do crescimento do VAB observado 
em 2006 (incremento de 6,8%), evoluiu de forma bastante desfavorável em 2007, 
apresentando uma variação negativa de 4,2%. 

Apesar de o comportamento global do VAB ser positivo, o crescimento deste 
indicador em Portugal ficou abaixo do valor médio da Zona Euro, pelo quinto ano 
consecutivo.  
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Quadro 1.2 Portugal – Principais indicadores macroeconómicos 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produto interno bruto, PIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % 0,5 -1,2 1,3 0,5 1,3 1,9
    Procura interna total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % 0,1 -2,0 2,3 0,8 0,2 1,7
        Consumo privado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % 1,3 -0,2 2,7 2,1 1,2 1,5
        Consumo público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % 2,6 0,2 2,5 2,0 -1,2 -0,1
        Formação bruta de capital fixo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % -3,5 -7,4 0,3 -3,1 -1,6 3,2
    Exportações de bens  e serviços   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % 1,4 3,9 4,8 1,6 9,1 7,7
    Importações de bens  e serviços   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % -0,7 -0,9 7,0 2,2 4,2 6,1

Rendimento disponível das  famílias , RD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvr em % --   --   --   --   --   --
    Rendimento disponível dos  particulares  (famílias  e adminis trações privadas)  . . . tvr em % 1,8 -0,5 1,6 1,0 0,9 0,7

T axa de poupança interna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % do PIB 18,7 16,9 15,3 12,6 12,3 12,5
    S ector Privado      (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % do PIB 18,4 18,3 17,7 15,7 13,7 12,6
        Particulares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % do RD 11,8 10,4 10,2 9,3 8,4 7,9
        Empresas    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % do PIB 10,2 10,9 10,5 9,0 7,8 7,1
    Adminis trações Públicas    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % do PIB -0,4 -2,7 -2,4 -3,2 -1,5 -0,1

T axa de inflação (IPC)      (b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . média anual, % 3,7 3,3 2,4 2,3 3,1 2,5
    T axa de inflação de transaccionáveis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . média anual, % 2,4 2,7 1,6 1,9 3,2 2,2
    T axa de inflação de não-transaccionáveis    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . média anual, % 6,0 4,5 3,8 3,0 2,9 2,9

T axa de desemprego     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em % 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7 8,0
Emprego total       (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,4 -0,4 0,1 0,0 0,7 0,2
    Emprego por conta de outrem      (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 1,0 -0,6 1,2 0,8 2,2 0,1
Remunerações nominais  por trabalhador, total da economia      (d)  . . . . . . . . . . tv em % 3,9 2,2 2,3 2,9 2,8 3,4
Remunerações reais       (e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,2 -1,1 -0,1 0,2 -0,5 0,7
Produtividade por empregado   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 0,0 -0,8 1,0 0,3 0,5 1,7
Custos unitários  do trabalho, total da economia  (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv em % 3,9 3,0 1,4 2,4 2,3 1,7

T axas  de juro
    T axa de juro Euribor a 3 meses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em %, Dez. 2,9 2,1 2,2 2,5 3,7 4,8
    T axa de rendibilidade das OT  a taxa fixa a 10 anos    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em %, Dez. 4,5 4,4 3,6 3,5 4,0 4,5
    Empréstimos a Particulares  para Habitação      (f)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em %, Dez. 5,2 3,8 3,8 3,7 4,8 5,5
    Empréstimos e outros  créditos  a sociedades não financeiras   . . . . . . . . . . . . em %, Dez. 5,3 4,4 4,3 4,4 5,4 6,2
    Depós itos e equiparados até 2 anos    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em %, Dez. 2,9 2,0 2,0 2,1 2,7 3,6
Índice de cotações de acções (PS I-Geral)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvh em %, Dez. -20,7 17,4 18,0 17,2 33,3 18,3

S aldo global das  administrações públicas  (g) em % do PIB -4,1 -5,4 -5,2 -6,1 -3,9 -2,6
Dívida pública bruta consolidada Dez, em % do PIB 58,5 59,6 58,6 63,6 64,8 63,6

Fonte: Relatórios  Anuais  do Banco de Portugal 

Notas:   
(a)  Poupança agregada de todos os  agentes  económicos excepto as  adminis trações públicas
(b)  IPC total com habitação
(c) Dados das  Contas  Nacionais  do INE  até 2005 e do Inquérito ao Emprego do INE  desde 2006
(d)  Valores  das  tabelas  salariais , benefícios  complementares e contribuições  para a S egurança S ocial, excluindo as  contribuições  sociais  das
     adminis trações públicas
(e)  Utilizando o deflactor do consumo privado
(f)  Até Dezembro de 2002, es timativas
(g)  Excluindo medidas  temporárias  de acordo com as  regras  do Procedimento de Défices  Excess ivos  (entre 2002 e 2004)
tv  - T axa de variação
tvr  - T axa de variação real
tvh  - T axa de variação homóloga  

 

A evolução do mercado de trabalho nacional ficou marcada, em 2007, pelos níveis 
historicamente elevados atingidos pela taxa de desemprego (8%, o que traduz um 
acréscimo de 0,3 pontos percentuais face ao ano anterior), tendo o número de 
desempregados aumentado 4,9% relativamente a 2006. Apesar do comportamento 
pouco favorável deste indicador, são de destacar alguns aspectos positivos ao 
nível das suas componentes, nomeadamente a redução do desemprego de longa 
duração, que representa agora 48,9% do total de desempregados (51,7% em 
2006), bem como a primeira redução, desde 2004, do desemprego no seio dos 
jovens mais qualificados (escolaridade ao nível do ensino secundário e superior). 
Pela negativa, destacou-se o aumento da taxa de desemprego entre os jovens 
(aumento de 0,2 pontos percentuais face a 2006, para 16,4%).  

Ao nível da criação de emprego, registou-se uma virtual estagnação, com um 
crescimento marginal de apenas 0,2%, sobretudo ao nível do emprego por conta 
própria (1,3%), dado que o trabalho por conta de outrem se manteve praticamente 
inalterado (0,1%). A tendência de incremento do peso dos contratos a termo, 
observada desde 1995, manteve-se em 2007, tendo este tipo de contratos atingido 
17,6% do total. 
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A produtividade por trabalhador acelerou significativamente em 2007 (1,7%), 
depois do crescimento marginal observado em 2006 (0,5%), tratando-se de um 
habitual comportamento pró-cíclico em fases de expansão económica, potenciado 
pela estagnação ao nível da criação de emprego. 

Num cenário de melhoria do crescimento económico, acompanhado por um 
aumento do desemprego, os salários continuam a evidenciar uma grande 
resistência ao abrandamento, em especial no sector privado (variação de 3,8%), já 
que no público continuou a observar-se uma variação moderada das 
remunerações. O incremento dos custos unitários do trabalho desacelerou em 0,6 
pontos percentuais (1,7% em 2007), maioritariamente decorrente do 
comportamento do sector privado (redução de 1 ponto percentual, para 1,9%, em 
2007), que beneficiou dos ganhos de produtividade conseguidos no ano. Uma vez 
que na Zona Euro se observou uma aceleração dos custos unitários de trabalho, o 
diferencial positivo entre o crescimento destes custos em Portugal e na Zona Euro 
reduziu-se, o que é consistente com a diminuição do respectivo diferencial de 
inflação. 

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) fixou-se em 2,4% em 
2007, uma redução de 0,6 pontos percentuais face ao ano anterior, embora se 
tenha registado uma subida acentuada dos preços dos bens energéticos e 
alimentares nos últimos meses do ano. 

Esta evolução para o conjunto de 2007 deveu-se, sobretudo, à desaceleração, 
quer na subida dos preços dos bens energéticos (em resultado do efeito de base 
associado à elevada subida registada no ano anterior), quer no incremento dos 
preços internacionais das matérias-primas, excepto alimentares. Esta evolução 
beneficiou, também, da valorização do euro ocorrida durante o ano, a qual se 
acentuou nos últimos meses. 

2007 ficou marcado por uma evolução positiva ao nível das finanças públicas, com 
o défice total das administrações públicas a reduzir-se pelo segundo ano 
consecutivo, atingindo os 2,6% do PIB (3,9% em 2006), um valor abaixo do limite 
de 3% imposto pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Apesar deste 
resultado francamente positivo, o processo de consolidação orçamental deverá 
continuar nos próximos anos, promovendo um equilíbrio sustentado das contas 
públicas (o objectivo de médio prazo estabelecido pelo PEC aponta para um défice 
de 0,5 pontos percentuais do PIB em 2010). 

O peso da dívida pública no PIB interrompeu a sua trajectória ascendente, 
regressando aos níveis de 2005 (63,6%, face a 64,7% em 2006). 

Ao nível das receitas correntes, observou-se uma melhoria de 7,2% e um aumento 
de 0,8 pontos percentuais das receitas fiscais, em termos de rácio do PIB. Este 
comportamento da receita fiscal, dado o cenário macroeconómico pouco favorável 
e o diminuto contributo de alterações legislativas, decorreu sobretudo da melhoria 
de procedimentos ao nível da administração tributária, na sequência do incremento 
das medidas de combate à fraude e evasão fiscais. 

 Por sua vez, a despesa corrente primária apresentou um crescimento moderado 
(3,1%) pelo segundo ano consecutivo, tendo o seu peso no PIB sofrido uma 
redução de 0,7 pontos percentuais. Tal comportamento decorreu, sobretudo, da 
contenção ao nível das despesas com pessoal (redução de 0,5 pontos percentuais 
no PIB) e da evolução dos encargos com subsídios às empresas e outras 
transferências correntes onde se enquadram, a título de exemplo, os encargos com 
subsídios de desemprego, que registaram uma redução em 0,1 pontos percentuais 
do PIB, dada a redução do número de desempregados subsidiados. No sentido 
oposto, as despesas com consumos intermédios cresceram de forma significativa, 
influenciadas em larga medida pelos pagamentos às concessionárias das SCUT. 

Observou-se igualmente uma deterioração do saldo das receitas e despesas de 
capital, excluindo medidas extraordinárias, para -2,7% do PIB (-2,3% em 2006). 
Este comportamento resultou, em partes iguais em termos de rácio do PIB, de uma 
redução das receitas, essencialmente pelo decréscimo de 15,2% das 
transferências directas da UE e de um incremento das despesas, em virtude da 
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retoma do investimento público (incremento de 8,6%, face à quebra de 17,4% em 
2006). 

No que respeita à balança financeira, manteve-se a tendência de progressiva 
deterioração da posição devedora da economia portuguesa, associada a um 
significativo recurso à poupança externa, e que em 2007 se traduziu num saldo 
líquido correspondente a 9,2% do PIB. Tal situação tem vindo a conduzir a um 
aumento sucessivo dos fluxos de rendimentos pagos ao exterior, e consequente 
agravamento do défice da balança de rendimentos (-4,5% do PIB em 2007). 

Tanto o consumo privado (1,5%) como o recurso ao crédito (9,2%) dos particulares 
progrediram a taxas superiores à do rendimento disponível (0,7%), pelo que a taxa 
de poupança do sector privado se reduziu uma vez mais, para 12,6% do PIB 
(13,7% em 2006). No caso concreto das famílias, a taxa de poupança desceu para 
7,9% do rendimento disponível, menos 0,5 pontos percentuais face ao ano 
anterior, mantendo a tendência de redução observada nos últimos 6 anos. 

Para o reduzido crescimento do rendimento disponível contribuíram, sobretudo, a 
estagnação do mercado de trabalho, conjugada com a aceleração dos impostos 
directos pagos e a desaceleração das transferências, embora estas continuem a 
apresentar uma taxa de evolução bastante superior à do rendimento disponível. 

 

Gráfico 1.2  Portugal – Poupança e taxa de transferência do Estado para as famílias 
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Neste contexto, os níveis de endividamento das famílias e empresas não 
financeiras atingiram novos máximos em 2007, representando, no primeiro caso, 
129% do rendimento disponível (123% em 2006) e, no segundo, 114% do PIB, 
(107% em 2006). 

O crédito concedido ao sector privado por instituições de crédito residentes evoluiu 
10,5%, mais 2,3 pontos percentuais que no ano anterior. No caso dos particulares, 
observou-se um abrandamento no crédito habitação (8,5%, face a 9,9% em 2006) 
e uma aceleração no ritmo de crescimento do crédito ao consumo e outros fins 
(11,7%, mais 2,3 pontos percentuais que em 2006). Os empréstimos a sociedades 
não financeiras cresceram 12,5% (6,2% em 2006). 

Importa referir que a evolução acima descrita ocorreu num contexto marcado pela 
turbulência nos mercados financeiros, pelo que se registaram critérios mais 
restritivos na concessão de crédito a particulares a partir do terceiro trimestre, bem 
como um agravamento nas condições de financiamento por grosso das instituições 

Poupança, rendimento
disponível e

endividamento



 

 

 

 

 

 
45 

de crédito. Em Portugal não existem sinais de valorização excessiva dos preços 
dos activos imobiliários mas, ainda assim, o índice confidencial imobiliário registou 
um incremento de apenas 1,3% em 2007, em termos nominais, pelo que em 
termos reais ocorreu uma perda de cerca de 1%, situação idêntica à observada no 
ano anterior. 

Dada a situação vivida nos mercados financeiros internacionais, as instituições de 
crédito procederam a melhorias significativas das condições contratuais como 
estratégia de captação de depósitos, que cresceram 8,5% (3,5% em 2006). 

Relativamente às taxas de juro oficiais do Banco Central Europeu, registaram-se, 
em 2007, duas subidas na utilizada nas operações principais de refinanciamento, 
que se fixou em 4% a partir do final do primeiro semestre. No quarto trimestre, as 
taxas praticadas sobre novas operações particulares de empréstimo para aquisição 
de habitação atingiram os 5,2%, com o mercado a antecipar subidas dos 
indexantes em 2008, face à escalada da inflação acima do tecto máximo de 
referência estabelecido pelo BCE. As taxas sobre empréstimos a sociedades não 
financeiras evoluíram de 5,5% no primeiro trimestre do ano, para 6,1% no último 
trimestre, sendo a evolução de 8,3% para 8,8% no caso de empréstimos a 
particulares para consumo e outros fins. 

O valor das carteiras obrigacionistas de taxa fixa foi, uma vez mais, penalizado em 
2007, dado que a taxa das Obrigações do Tesouro emitidas, para a maturidade de 
10 anos, ascendeu a 4,4% no final do ano, face a 4% em 2006. 

Já o mercado accionista, teve comportamentos bastante diferenciados na primeira 
e segunda metades do ano, em virtude da turbulência observada nos mercados 
financeiros, no segundo semestre. O índice PSI-Geral registou uma valorização de 
18,3% (33,3% em 2006), essencialmente em resultado do comportamento 
observado nos primeiros seis meses do ano (23,9%). O PSI-20 cresceu 14,8% em 
2007, tendo ocorrido uma subida significativa do rácio de turnover, com o volume 
de transacções a aproximar-se dos 100 mil milhões de euros. 

Apesar do agravamento das condições de financiamento nos mercados de dívida, 
com a reavaliação do risco a nível global, as emissões de dívida líquidas 
registaram um incremento substancial, ascendendo a 16% do PIB (7,6% em 2006). 
As emissões líquidas de acções e outras participações no capital de empresas 
representaram 1,9% do PIB (3% em 2006). 

O comportamento dinâmico ao nível das importações e exportações, anteriormente 
analisado, conduziu a um novo aumento do grau de abertura da economia 
portuguesa em 2007, sendo de destacar a progressiva importância relativa dos 
mercados extra-comunitários, especialmente o angolano (crescimento nominal das 
exportações de 39%, representando já 4,5% das exportações totais, e sendo o 
segundo mercado de destino das exportações nacionais fora da UE, apenas atrás 
dos EUA). Desde 1999 que o peso das exportações nacionais para mercados 
emergentes tem vindo a ganhar preponderância no comércio externo português, 
tendo quase duplicado o seu peso relativo, e representando já, em 2007, 16% do 
total. 

As necessidades líquidas de financiamento externo da economia reduziram-se 
ligeiramente em 2007, tendo o défice conjunto das balanças corrente e de capital 
representado 8,6% do PIB (9,1% em 2006). Tal ficou essencialmente a dever-se à 
estabilização das taxas de investimento e a um aumento da poupança interna, 
impulsionado pelo sector público, graças ao crescimento da carga fiscal e redução 
da despesa corrente primária, uma vez que no sector privado se voltou a assistir a 
uma retracção da taxa de poupança. Outra contribuição significativa para a 
redução deste défice foi o aumento das transferências de capital do exterior, 
essencialmente da UE, associadas à execução de projectos no âmbito do terceiro 
quadro comunitário de apoio. 

A evolução das necessidades de financiamento da economia decorreu do efeito 
favorável combinado das duas balanças consideradas. No que respeita à balança 
corrente, o défice reduziu-se ligeiramente para 9,9% do PIB (10,1% em 2006), 
essencialmente devido à evolução favorável da balança de bens e serviços, que 
compensou largamente o agravamento do défice da balança de rendimentos (que 
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passou de 4,1% do PIB, em 2006, para 4,5% em 2007), e que se traduziu numa 
deterioração da posição de investimento internacional da economia portuguesa e 
num agravamento dos custos de financiamento. A balança de bens e serviços 
beneficiou não apenas do efeito de volume positivo (crescimento das exportações 
superior ao das importações), mas também de um impacto favorável ao nível dos 
termos de troca, enquanto os preços tiveram consequências negativas sobre o 
saldo desta balança. Relativamente à balança de capital, o excedente aumentou 
para 1,3% do PIB (0,8% em 2006). 

 

Quadro 1.3 Portugal – Balança corrente de capitais vs. capacidade líquida de financiamento da 
economia 

S aldos em percentagem do PIB (a) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

B alança corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8,1 -6,1 -7,7 -9,7 -10,1 -9,9
            Mercadorias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10,4 -9,1 -10,4 -11,3 -10,7 -10,7
            S erviços   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,6 2,8 2,6 3,1 3,8
                dos  quais : 
                Viagens  e turismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,7 2,8 2,5 2,6 2,8

            Rendimentos    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,3 -1,7 -2,0 -2,6 -4,1 -4,5
            T ransferências  correntes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2,1 2,0 1,5 1,6 1,6
                das  quais : 
               Remessas  de emigrantes  / imigrantes  . . . . . . . . . 1,8 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2

B alança de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,9 1,5 1,2 0,8 1,3
B alança corrente + balança de capital  . . . . . . . . . . . . . . -6,6 -4,2 -6,2 -8,6 -9,3 -8,6

Capacidade (+) / Necess idade (-) líquida de financiamento
dos  diversos  S ectores E conómicos :

S ector privado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3,3 1,1 -0,8 -2,5 -5,4 -5,9
     do qual:
            Particulares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 3,7 2,9 3,4 1,8 1,3
            Empresas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6,7 -2,6 -3,6 -5,9 -7,2 -7,2
                  S ociedades não financeiras  . . . . . . . . . . . . . . . -6,3 -3,0 -3,8 -5,1 -7,8 -8,8
                  S ector financeiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,4 0,4 0,2 -0,8 0,6 1,6
Adminis trações Públicas  (b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,9 -5,2 -5,5 -6,0 -3,9 -2,7
E xterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 4,1 6,3 8,5 9,3 8,6

Por memória:
S ector privado não financeiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,9 0,7 -1,0 -1,7 -6,0 -7,5

B alança financeira (variação líquida de activos  e pass ivos) . . . . 6,1 3,7 6,7 9,2 -9,3 -8,6
            Investimento directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 0,4 -3,1 1,0 2,2 -0,3
                excluindo a Zona F ranca da Madeira e de S anta Maria (Açores) -1,4 0,7 -0,8 0,9 1,5 -0,1

            Investimento de carteira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 -4,7 0,0 -0,8 1,7 5,8
            Derivados financeiros   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,4
            Outro investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 3,8 8,7 8,1 3,6 2,9
            Activos  de reserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,8 4,2 1,1 1,0 1,2 0,4

Fonte: Relatórios  Anuais  do Banco de Portugal 

Notas:  (a) - E s timativas  do Banco de Portugal a partir das Contas  Nacionais  do INE  para os  anos  de 1995 a 2003  (S EC95).
            (b) - O valor da necess idade líquida de financiamento das  adminis trações públicas  obtido numa base de contas  nacionais
                   em S EC95 difere ligeiramente do valor para o défice apurado de acordo com as  regras  do procedimento dos  défices
                   excess ivos , dado que (neste último caso) as  operações de swap e os  FRA são cons ideradas como operações não
                   financeiras , afectando as  despesas  em juros .

Os  valores  relativos  a 2003 e 2004 foram ajustados dos  efeitos  directos  da cedência de créditos  tributários  e da transferência de 
activos  de empresas  de capitais  públicos  para as  adminis trações públicas .

  

 
Como se pode constatar no quadro anterior, o défice conjunto das balanças 
corrente e de capital foi financiado sobretudo através do aumento de investimento 
de carteira detido por investidores externos. Destaca-se, pela negativa, a redução 
líquida de investimento directo estrangeiro, o que vem contrariar a tendência de 
subida observada nos anos anteriores. 
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1.3. Impacto da evolução conjuntural e do mercado de 
capitais sobre o mercado segurador e de fundos 
de pensões 

Depois da contracção registada em 2006, o volume de negócios do mercado 
segurador registou, em 2007, um crescimento na ordem dos 5%, retomando a 
tendência observada desde 2002. 

O ano 2007 apresentou uma conjuntura globalmente favorável para as empresas 
de seguros, traduzida em resultados crescentes (não considerando os elementos 
extraordinários que afectaram a rendibilidade em 2006), sustentados sobretudo 
pelo retorno dos investimentos.  

A conjugação destes dois efeitos originou uma ligeira redução da taxa de cobertura 
da margem de solvência, uma vez que o acréscimo dos prémios (e das provisões 
técnicas) criou uma pressão que não foi acompanhada pelo incremento dos 
elementos que a constituem. 

No entanto, tornaram-se visíveis, em particular no segundo semestre do ano, 
claros sinais de inversão do ciclo económico, despoletados pela crise do mercado 
imobiliário subprime nos EUA, que deu origem a um clima de turbulência nos 
principais mercados financeiros, assim como a uma reavaliação do risco de crédito 
percepcionado pelos investidores. 

Por outro lado, as pressões inflacionistas resultantes essencialmente da escalada 
dos preços das matérias-primas energéticas e alimentares, conduziu a novas 
subidas das taxas de juro de referência por parte do Banco Central Europeu, com o 
consequente impacto ao nível das carteiras obrigacionistas de taxa fixa. 

Tal conjuntura terá, necessariamente, reflexo no retorno dos investimentos dos 
operadores, o que por sua vez se reflectirá nos resultados obtidos. Os elevados 
índices de concentração sectorial tradicionalmente existentes nas carteiras dos 
operadores poderão, até certo ponto, agravar este efeito, dados os contornos 
eminentemente financeiros da actual crise. 

Neste contexto, os resultados acumulados nos últimos anos poderão vir a 
desempenhar um importante papel na absorção do impacto desta conjuntura 
menos favorável, pesem embora os elevados níveis de distribuição de lucros 
observados em muitos operadores. 

A contenção dos custos operacionais adquire, assim, uma importância redobrada, 
em especial nos ramos em que os resultados operacionais apresentam valores 
negativos, dada a expectável quebra ao nível do retorno financeiro, a qual voltará a 
colocar em questão a manutenção de estratégias assentes num inadequado nível 
de pricing face ao risco efectivamente assumido. 

Evolução global do
sector segurador e de
fundos de pensões e

perspectivas para o
futuro próximo
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2. OS SEGUROS 
No decurso das análises apresentadas no presente capítulo, o universo das 
empresas considerado é diferente. Com efeito, nos subcapítulos 2.1.1. (Elementos 
síntese sobre a evolução da actividade seguradora) e 2.2.1. (Distribuição das 
empresas por actividade e forma jurídica) considera-se o total das empresas de 
seguros que actuam em Portugal em regime de estabelecimento, enquanto nos 
restantes pontos se toma por objecto as que se encontram sob a supervisão 
prudencial do ISP. Este último conjunto é mais reduzido que o primeiro por não 
incluir as sucursais em Portugal de operadores sediados na União Europeia, cuja 
supervisão prudencial é da competência dos respectivos Estados-Membros de 
origem. 

 

2.1. Evolução da actividade seguradora 
No presente subcapítulo procura efectuar-se uma análise da evolução da 
actividade seguradora em 2007, tanto a nível nacional como mundial. 

 

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução do sector 
Tomando como universo o conjunto de empresas de seguros, sediadas e 
sucursais, que exercem a sua actividade em Portugal, pode concluir-se que no ano 
2007 se assistiu a uma recuperação da produção após a quebra verificada em 
2006. Com efeito, o volume da produção registou um acréscimo de 4,8%, o qual 
resulta de uma evolução na ordem dos 7% para o ramo Vida e de 0,7% nos ramos 
Não Vida, tendo a produção de seguro directo registado, em 2007, um valor na 
ordem dos 14 mil milhões de euros. 

 

Quadro 2.1  Grandes agregados – Total de empresas de seguros do mercado (actividade em 
Portugal e no estrangeiro) 

2005 2006 2007

N.º de Empresas de Seguros  (1) 71 76 86

     Vida 23 24 22

     Não Vida 41 45 53

     Mistas 7 7 11

Produção de Seguro Directo (1)

milhões de euros
13.568 13.233 13.871

     Vida 9.211 8.851 9.458

     Não Vida 4.357 4.382 4.413
(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento, o que, em 2007, inclui 36 sucursais 
de empresas de seguros com sede na U.E., das quais 7 são empresas especializadas em Vida, 25 
em Não Vida e 4 mistas. Inclui também a actividade no estrangeiro das empresas de seguros com 
sede em Portugal.

 
 

O número de empresas a actuar em Portugal em regime de estabelecimento 
aumentou de 76 para 86, número este que inclui 4 novas empresas de direito 
português e 6 sucursais. Esta informação é, no entanto, analisada com mais 
pormenor no subcapítulo 2.2. 

Tal como se analisará na secção 2.3, a produção relativa apenas às empresas 
supervisionadas pelo ISP (que representa aproximadamente 96% do total do 
mercado, mais concretamente cerca de 97% e 94% nos ramos Vida e Não Vida, 
respectivamente) teve uma evolução semelhante. Enquanto no âmbito de Vida o 
crescimento foi de cerca de 7,1% (bastante próximo do aumento da produção para 

Crescimento e volume 
da produção 
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o conjunto das empresas com actividade em Portugal), a produção do conjunto dos 
ramos Não Vida manteve-se aproximadamente constante (variação de 0,1%). 
Deste modo, no que se refere à produção nestes últimos ramos houve uma 
evolução mais favorável por parte das sucursais de empresas de seguros sediadas 
na União Europeia do que das restantes com actividade em Portugal. 

 

2.1.2. Comparações internacionais 
Neste subcapítulo são efectuadas algumas análises da evolução da actividade 
seguradora, quer a nível mundial quer na União Europeia. 

No sentido de avaliar o mercado segurador português à luz do contexto do 
mercado mundial, são em primeiro lugar apresentados os indicadores 
considerados mais relevantes, relativos à progressão internacional do sector. 

Em 2007, o volume de produção de prémios de seguro atingiu os 4.061 biliões de 
dólares norte-americanos, o que representa um crescimento real de 3,3% face a 
2006. Deste valor, 58,9% dizem respeito ao ramo Vida, cuja taxa de crescimento 
real foi de 5,4% ao passo que nos ramos Não Vida esta foi de 0,7%. 

 

2.1.2.1. Posicionamento da União Europeia em termos 
de actividade seguradora mundial 

 

Gráfico 2.1 Quota de mercado mundial 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2005 (Sigma n.º 5/2006), World Insurance in 2006 
(Sigma n.º 4/2007) e World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

 

Tal como se tem vindo a verificar, a produção da actividade seguradora continua a 
encontrar-se fortemente concentrada na Europa Ocidental, no continente norte-
americano e no Japão, num total de 84,6% para estas três regiões, embora 
retomando a tendência decrescente observada até 2005 e que havia sido 
contrariada em 2006 (concentração de 89,5%). 

Produção mundial
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Por outro lado, merece também referência o facto de a Europa ser a região com 
maior expressão a nível da quota de mercado mundial e aquela que regista taxas 
de crescimento mais elevadas. 

Embora o índice de penetração (Prémios/PIB) se continue a situar em níveis 
relativamente próximos naquelas três regiões (8,7%, 8% e 9,6%, respectivamente), 
– não muito distintos dos valores de 2006 (8,7%, 9% e 10,7%) – quando se analisa 
o seu índice de densidade (Prémios/População) constatam-se valores mais 
diferenciados. De facto, o prémio médio per capita da América do Norte (3.984 
dólares) foi superior ao do Japão e da Europa Ocidental (3.018 e 3.138 dólares, 
respectivamente), devendo notar-se que anteriormente este indicador já tinha sido 
mais elevado no Japão do que na Europa Ocidental, região onde este indicador 
tem tido um crescimento mais pronunciado. 

 

Gráfico 2.2 Crescimento nominal da produção a nível mundial 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2006 (Sigma n.º 4/2007) e World Insurance in 2007 
(Sigma n.º 3/2008) 

 

Contrariando a situação constatada em 2006, em que se registou um crescimento 
bastante superior no âmbito do ramo Vida (cerca do dobro do incremento de Não 
Vida), em 2007, os níveis de incremento foram mais equilibrados, tendo-se 
invertido a relação entre os dois segmentos de negócio (8,3% em Vida e 10,2% em 
Não Vida). Esta evolução ter-se-á ficado a dever, em boa medida, ao grande 
crescimento de Não Vida na Europa e na Ásia, contrabalançado pela variação 
positiva mais acentuada no ramo Vida nas restantes regiões, de entre as quais se 
destaca a América do Norte pela sua importância na produção mundial. 

Merece ainda especial referência, tal como no ano anterior, o crescimento 
significativo no continente Sul-Americano, com expressivas taxas em Vida e Não 
Vida, quer em termos nominais, quer em termos reais para a maioria dos países, 
sendo, no entanto, fundamentalmente influenciado pelos valores do Brasil e do 
México (taxas de variação nominais em USD de 41,1% e 12,3%, respectivamente). 
Esta situação conduziu a que aqueles dois países passassem a deter em conjunto 
cerca de 75% do mercado segurador naquele continente (em 2006 esta parcela 
representava 64%). 
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2.1.2.2. Posicionamento de Portugal em termos de 
actividade seguradora da União Europeia 

Seguidamente, proceder-se-á a uma apreciação do enquadramento do mercado 
português no âmbito da União Europeia, considerando os vinte e sete países que a 
compõem. Deve ter-se em conta, nesta análise, o facto de em 2007 se ter 
verificado a adesão à UE de mais dois países (Bulgária e Roménia), embora estes 
detenham quotas de mercado muito pouco representativas, enviesando apenas 
ligeiramente a comparação directa com os dados publicados nos anos anteriores. 

 

Gráfico 2.3 Quota de mercado na União Europeia 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

 

Face a 2006, a estrutura da quota de mercado dos vários países que constituem a 
União Europeia em termos do ranking de posições manteve-se praticamente 
inalterada, tendo, no máximo, registado variações de cerca de 1 ponto percentual. 
Destaca-se a importância do Reino Unido (cerca de 30%), país que continua a 
ocupar a primeira posição do ranking e que detém uma quota de mercado de 
33,7% vs. 34,6% em 2006 no ramo Vida e 17,7% vs. 22,0% em 2006, em Não 
Vida. É ainda de salientar que no âmbito dos ramos Não Vida a Alemanha era a 
mais representativa em 2007 (18,7%), à semelhança do observado em 2006. 

Tal como nos dois anos anteriores, Portugal desceu uma posição no ranking 
(ocupando em 2007 a 14ª posição), com valores de 1,2% e 0,9% nos ramos Vida e 
Não Vida, respectivamente, totalizando uma quota de 1,2% em termos de 
actividade global, menos 0,1 pontos percentuais que em 2006. 
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Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n. º 3/2008) 

 

Para além da perda de uma posição em termos de ranking, Portugal registou uma 
redução, em termos reais, da produção nos negócios dos ramos Não Vida (-1,7%, 
o que constitui uma melhoria face a 2006, ano em que esta variação atingiu -2,4%). 
A situação foi contrabalançada pela recuperação conseguida no âmbito do ramo 
Vida, uma vez que se verificou uma variação real positiva da produção (4,3%) 
contra o decréscimo de 6,8% observado em 2006. No entanto, as taxas de 
crescimento a nível europeu foram bastante mais elevadas num conjunto 
significativo de países. 

O Reino Unido (22,5%), o grupo dos doze novos Estados-Membros da União 
Europeia (20,9%, em média) e a Irlanda (14,4%) foram aqueles que apresentaram 
as maiores taxas de variação real para o ramo Vida, enquanto a taxa mais 
significativa para os ramos Não Vida pertenceu os doze novos Estados-Membros 
da União Europeia (10,7% em média). No caso do Reino Unido, a grande evolução 
observada ficou sobretudo a dever-se ao forte aumento da produção ao nível de 
produtos de poupança (ligados ou não a pensões) e anuidades, situação 
característica de um país com uma população em envelhecimento e com um 
sistema de segurança social pública relativamente limitado. 

No sentido inverso, a Itália (-13,6%), o Luxemburgo (-8,0%), a França (-4,3%), a 
Grécia (-3,5%) e a Áustria, Espanha e Alemanha (com valores compreendidos 
entre -1% e -2%) são os países que apresentam taxas de crescimento real 
negativas para o ramo Vida. Quanto a Não Vida, ao contrário do sucedido em 2006 
(variações negativas apenas em Portugal e na Holanda), vários foram os países 
que em 2007 sofreram quedas nesta variável, destacando-se a Suécia (-5,6%), a 
Finlândia (-3,4%) e até mesmo o Reino Unido (-2,3%). 

No que diz respeito ao índice de penetração, após um incremento relativamente 
importante, em Portugal, até 2005, este indicador manteve-se quase inalterado 
entre 2005 e 2006, ocorrendo um decréscimo de 0,5 pontos percentuais em 2007, 
ao passo que a OCDE, a Zona Euro e a UE mantiveram nos últimos dois anos 
aproximadamente os valores anteriormente observados para aquele indicador. A 

Índice de penetração
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UE apresenta um valor superior ao da Zona Euro em 1 ponto percentual. Este 
aspecto é justificado pelo elevado nível de penetração existente no Reino Unido 
(16,7%), o que é contrabalançado pelo menor valor daquele indicador nos Estados-
Membros que entraram mais recentemente para a União Europeia. 

Para efeitos de análise do gráfico seguinte é necessário ter em conta que, no 
universo da UE, a base é variável uma vez que em 2003 são considerados 15 
países, entre 2004 e 2006 o universo alarga-se para 25 e finalmente, em 2007, 
entra-se em linha de conta com 27 Estados-Membros. No que se refere à “Zona 
Euro”, existe uma variação em termos de base, traduzida pela inclusão da 
Eslovénia apenas em 2007.  

 

Gráfico 2.5 Índice de penetração (Total de prémios/PIB) 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2003 (Sigma n.º 3/2004), World Insurance in 2004 
(Sigma n.º 2/2005), World Insurance in 2005 (Sigma n.º 5/2006), World Insurance in 2006 
(Sigma n.º 4/2007) e World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

 

O decréscimo mais acentuado do índice de penetração em Portugal, relativamente 
ao ocorrido no conjunto dos parceiros comunitários, fez com que o país passasse a 
assumir a 8.ª posição no ranking do mercado europeu (tendo ocupado a 7.ª 
posição em 2006) e o 14.º no mercado mundial (13.º em 2006). Esta tabela é 
liderada, a nível mundial, pelo Reino Unido (índice de 16,7%), que ocupava o 
primeiro e terceiro posto em 2006 e 2005, respectivamente, e por Taiwan (15,7%). 

Seguidamente analisar-se-á o índice de densidade para o mesmo universo até 
aqui considerado.  

O valor deste indicador em Portugal atingiu, em 2007, 1.206 euros (1.263 em 2006 
e 1.380 em 2005), representando cerca de 56% da média da Zona Euro, enquanto 
em 2005 este valor foi de 58,5%. O decréscimo do índice de densidade face à 
média da Zona Euro deriva fundamentalmente da redução real de produção 
registada. 

Na UE, os extremos relativamente a este indicador são ocupados, por um lado, 
pela dupla formada pelo Reino Unido e pela Irlanda, com um volume de prémios 
per capita acima, em qualquer dos casos, de 4.800 euros, e, pelo outro, por grande 
parte dos novos Estados-Membros da União Europeia, dos quais sobressaem a 
Bulgária, a Roménia, a Eslováquia, a Polónia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, 
todos com um valor inferior a 300 euros. 

Índice de densidade
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Gráfico 2.6 Índice de densidade (Total de prémios/População residente) 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2003 (Sigma n.º 3/2004), World Insurance in 2004 
(Sigma n.º 2/2005), World Insurance in 2005 (Sigma n.º 5/2006), World Insurance in 2006 
(Sigma n.º 4/2007) e World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

As taxas de câmbio utilizadas são as que foram publicadas pelo Banco de Portugal no último 
dia útil do ano a que dizem respeito 

 

No gráfico seguinte é possível efectuar uma comparação entre os valores obtidos 
para os índices de penetração e de densidade de cada um dos Estados-Membros 
da União Europeia. 

No âmbito da UE, o posicionamento da maioria dos Estados-Membros é 
semelhante ao verificado no ano anterior. Do mesmo modo, continua a ser 
possível, em 2007, identificar uma relação aproximadamente linear entre os 
índices, a qual é reflectida pelo coeficiente de regressão (R2) de 0,85, continuando 
igualmente a ser o mesmo grupo de países que apresenta um maior desfasamento 
face à recta de regressão. 

Com efeito, enquanto o Luxemburgo, a Dinamarca e a Irlanda – e, em menor grau, 
a Suécia, a Áustria, a Grécia e a Finlândia – registam índices de penetração abaixo 
do expectável, relativamente à densidade, verifica-se a situação inversa em países 
como Portugal – de forma pronunciada – e alguns dos mais recentes Estados-
Membros, nomeadamente Eslovénia, República Checa, Polónia, Bulgária e 
Eslováquia. 

É visível que grande parte dos que apenas aderiram à União Europeia em 2004 
está representada no canto inferior esquerdo do gráfico, correspondente, 
simultaneamente, a baixos índices de penetração e densidade. 
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Gráfico 2.7 Índice de penetração vs. Índice de densidade 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

A taxa de câmbio utilizada corresponde à publicada pelo Banco de Portugal no dia 31 de 
Dezembro de 2007 

 

Teoricamente, o desenvolvimento de um mercado pode ser avaliado com base no 
nível de representatividade que o ramo Vida assume face aos Não Vida. 

Seguindo este princípio, e considerando os valores relativos a 2007, é de registar a 
manutenção da tendência que se tem vindo a verificar nos últimos anos, com o 
aumento do peso relativo dos prémios do ramo Vida. Com efeito, no ano em 
análise, o volume da produção processada neste segmento, respeitante aos vinte e 
seis países da União Europeia representados (os dados relativos a Malta não se 
encontravam disponíveis), atingiu 992 biliões de dólares (face a 889,8 em 2006 e 
772,9 em 2005), o que representa 63% do valor total da actividade, reflectindo o 
reforço do peso do ramo Vida em relação ao ano anterior (em que esta 
percentagem rondava 59%). 

Embora, tal como já foi referido, o maior peso do ramo Vida esteja normalmente 
associado a mercados com maior maturidade e sociedades mais desenvolvidas, é 
necessário ter em atenção o papel social específico que os seguros desempenham 
e as particularidades de cada mercado, designadamente, a importância dos 
seguros ligados ao crédito em países com elevados níveis de endividamento, a 
estrutura do sistema de pensões e a existência de coberturas como Acidentes de 
Trabalho e Doença, as quais poderão influenciar as conclusões retiradas. 
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Gráfico 2.8 Estrutura ramo Vida/ramos Não Vida 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

 

Deste modo, e tendo em conta esta ressalva, a análise do gráfico anterior permite 
concluir que Portugal ocupa a 7.ª posição dos países comunitários com maior 
importância na produção do ramo Vida (6.ª em 2006 e 4.ª em 2005), continuando a 
situar-se à frente de mercados à partida mais desenvolvidos como, por exemplo, a 
Alemanha, a Itália e a Holanda. 

Em contrapartida, o Luxemburgo (88,0%) é o país que apresenta o peso do ramo 
Vida mais elevado. Na situação inversa, refiram-se os exemplos da Letónia, 
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Bulgária e Roménia, em que o segmento de negócio em causa apresenta uma 
materialidade mais reduzida (com menos de 20% da produção total do seu sector 
segurador). 

Efectuando uma comparação com outros estados extra-comunitários com 
expressão no mercado segurador internacional, verifica-se que nos Estados 
Unidos da América (47,0%) o peso do ramo Vida é relativamente baixo 
comparativamente com os valores registados na União Europeia, contrariamente 
ao que ocorre no Japão (77,8%). 

O gráfico seguinte permite confrontar o nível do PIB per capita, em cada um dos 
países que integram a UE, com o seu índice de densidade, considerando apenas, 
numa primeira fase, a produção da actividade seguradora no âmbito do ramo Vida. 
Com este gráfico pretende constatar-se se, de facto, a um maior nível de riqueza 
está associada uma maior procura de produtos daquele segmento. 

Observa-se, no entanto, que o nível de correlação existente entre os indicadores 
referidos não é linear, avaliação que se pode sustentar no baixo coeficiente de 
regressão (apenas 0,4117). Por conseguinte, procurou ajustar-se uma função 
potência que, tal como se pode visualizar, se adequa significativamente melhor aos 
dados. Isto significa que, na generalidade dos Estados-Membros representados, 
uma pequena variação do PIB per capita gera uma variação de impacto 
relativamente significativo na procura de produtos do ramo Vida.  

Do outro lado da recta de regressão surgem claramente o Reino Unido, a Irlanda, a 
França, a Bélgica, a Finlândia e, finalmente, Portugal como os Estados-Membros 
nos quais a procura de produtos Vida é mais acentuada, tendo em conta o seu PIB 
per capita e relativamente à tendência geral. 

 

Gráfico 2.9 PIB per capita vs. Índice de densidade Vida 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

A taxa de câmbio utilizada é a que foi publicada pelo Banco de Portugal no dia 31 de 
Dezembro de 2007 
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O gráfico que se segue apresenta informação do mesmo tipo do anterior, expondo, 
neste caso, o índice de densidade relativo à produção no agregado dos ramos Não 
Vida. 

As conclusões são, fundamentalmente, muito semelhantes às que foram referidas 
previamente, apenas com uma relação linear ligeiramente mais forte, comprovada 
através de um coeficiente de regressão superior (0,4884). Mais uma vez se 
procurou ajustar uma função do tipo potência a estes dados, sendo a derivada 
superior no caso do ramo Vida, face aos ramos Não Vida, ou seja, o PIB per capita 
é mais determinante a influenciar a produção de Vida. 

Sobressaem, com uma produção inferior à norma (nas zonas do lado direito mais 
distanciadas do gráfico) o Luxemburgo, a Finlândia e a Grécia. Em situação oposta 
surgem claramente a Holanda e, também, embora a uma escala significativamente 
inferior, a Alemanha, a Eslovénia, a Áustria, a Espanha, a França e o Reino Unido. 
Da análise do gráfico verifica-se também que o ponto que representa Portugal se 
encontra bastante próximo da função ajustada. 

 

Gráfico 2.10 PIB per capita vs. Índice de densidade Não Vida 
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008) 

A taxa de câmbio utilizada é a que foi publicada pelo Banco de Portugal no dia 31 de 
Dezembro de 2007 

 

2.2. Estrutura do mercado segurador nacional 
 

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma 
jurídica 

No final do ano 2007 operavam em Portugal, em regime de estabelecimento, 86 
empresas de seguros e resseguros, ou seja, mais 10 do que em 2006. Assim, em 
2007 constituíram-se quatro novas entidades de direito português, três delas 
operando nos ramos Não Vida: Multicare – Seguros de Saúde S.A., Seguros 

Número de empresas
no mercado
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LOGO, S.A. e N Seguros, S.A e uma no ramo Vida: Finibanco Vida – Companhia 
de Seguros, S.A. Iniciaram igualmente a sua actividade em Portugal cinco 
sucursais de empresas de seguros com sede na União europeia: a Combined 
Insurance Company of Europe Limited sediada na Irlanda, a Ace European Group 
Limited, com sede no Reino Unido, a Compania Europea de Seguros, S.A., sediada em 
Espanha, a Sogecap Risques Divers S.A. – Sucursal em Portugal, com sede em França – 
todas elas especializadas nos segmentos Não Vida – e a Sogecap, S.A. – Sucursal 
em Portugal, sediada em França, a operar nos segmentos Vida e Não Vida.  

É também de referir o significativo crescimento do número de operadores que 
actuam em Portugal em Livre Prestação de Serviços, que passou a ser de 414.  

 

Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e de resseguros a operar em Portugal 

Total Vida Não Vida Mistas Total Vida Não Vida Mistas Total Vida Não Vida Mistas

Conjunto 71 76 86

Empresas de direito português 41 44 48

Anónimas 39 14 20 5 42 15 22 5 46 15 25 6

Mútuas 2 2 2

Sucursais de empresas estrangeiras 30 32 38

Com sede na U.E. 29 9 19 1 31 9 21 1 36 7 25 4

Com sede fora da U.E. 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1

Empresas de seguros em LPS 352 377 414 20 372 22

200720062005

 
 

No Quadro 2.1 apresentou-se o valor da produção de seguro directo, repartida 
pelos segmentos Vida e Não Vida, entre 2005 e 2007. Neste ponto, irá aprofundar-
se essa análise, tendo em conta a desagregação da produção entre empresas 
sediadas em Portugal e sucursais de operadores estrangeiros. 

No que respeita à repartição da produção entre empresas de direito português e 
sucursais estrangeiras, é de notar que, ao contrário do que se verificou no ano 
anterior, houve um aumento da quota de mercado das sediadas em Portugal que 
exploram Vida comparativamente com 2006 (aumento de 0,2 pontos percentuais).  

Face a esse mesmo ano, registou-se um decréscimo de quota de mercado dos 
ramos Não Vida, a nível das empresas de direito português (menos 0,7 pontos 
percentuais). 

A produção relativa às operadoras sediadas manteve, assim, a posição dominante 
que sempre tem vindo a manifestar, bem como uma quota de mercado idêntica à 
alcançada em 2006 (96,2% da produção total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
61 

Gráfico 2.11 Repartição da produção 
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No subcapítulo 2.3 efectua-se uma análise específica à produção das empresas de 
seguros e de resseguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal 
(ISP), ou seja, entidades de direito português e sucursais de empresas não 
comunitárias. Tal como se irá analisar adiante, a produção obtida, em 2007, para o 
ramo Vida foi de 9.209 milhões de euros enquanto o valor para o conjunto de Não 
Vida foi de aproximadamente 4.137 milhões de euros. Como se pode observar, 
estes valores são bastante próximos dos do conjunto dos operadores sediados, 
sendo evidente o reduzido peso das sucursais.  

 

Posicionamento no mercado 
Neste subcapítulo é efectuada uma análise ao mercado nacional, em termos de 
ranking, considerando o universo das empresas de seguros supervisionadas pelo 
ISP. 

Com esta apreciação pretende-se identificar, para o conjunto da actividade e, 
especificamente, para o ramo Vida e para os ramos Não Vida mais relevantes, 
quais são as entidades e os grupos financeiros que, no ano 2007, apresentaram os 
níveis de produção de seguro directo mais elevados. 

 

2.2.1.1. Conjunto da actividade 
Face ao verificado em 2006, o conjunto de empresas de seguros supervisionadas 
pelo ISP que fazia parte do ranking das dez com maiores quotas de mercado 
manteve-se inalterado, tendo apenas ocorrido uma troca de posições entre a BES 
Vida, que passou a ocupar o 3.º lugar, e a Santander Totta Vida, que caiu para a 
4.ª posição. 

Neste conjunto de empresas observou-se um pequeno acréscimo na 
concentração, quer por parte das cinco primeiras do ranking (62,0% em 2007 vs. 
60,5% em 2006) quer no que diz respeito ao top 10  (79,4% em 2007 vs. 78,8% em 
2006). 

Procedeu-se de igual modo à determinação do nível de concentração do mercado 
através dos índices habitualmente utilizados em economia para esse efeito, 
embora se deva salientar que estes têm diferentes formas de interpretação. Assim, 
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para análises cruzadas (entre anos e universos de diferente dimensão, por 
exemplo), dever-se-á utilizar o índice de Gini1, que goza das propriedades 
necessárias para o efeito. Já o índice de Hirschman-Herfindahl2 não pode ser 
interpretado de per si, permitindo apenas comparar a evolução numa população 
que mantenha dimensão e estrutura idênticas, preferencialmente em dois períodos 
muito próximos. 

O índice de Gini registou um valor de 0,7310 (face a 0,7021 em 2006) e o de 
Hirschman-Herfindahl ascendeu a 0,1009, que compara com um mínimo teórico de 
0,0213 (em 2006 este índice era de 0,0916 para um mínimo de 0,0227). 

 

Quadro 2.3 Produção de seguro directo – Conjunto da actividade 

2006 2007 Denominação Natureza 2006 2007

1.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 20,1% 22,3%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 11,5% 13,0%

4.º 3.º BES Vida Vida 10,6% 12,0%

3.º 4.º Santander Totta Mista 11,0% 8,7%

5.º 5.º BPI Vida Vida 7,4% 6,0%

Cinco primeiras empresas 60,5% 62,0%

6.º 6.º Império Bonança Mista 5,2% 4,8%

7.º 7.º Açoreana Mista 4,2% 4,0%

8.º 8.º Allianz Portugal Mista 3,0% 3,0%

9.º 9.º Axa Portugal Não Vida 3,0% 2,9%

10.º 10.º Tranquilidade Não Vida 2,8% 2,7%

Dez primeiras empresas 78,8% 79,4%

Cinco maiores grupos financeiros 71,1% 72,6%

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

 
 

Em 2007, verificou-se um aumento da quota de mercado dos cinco maiores grupos 
financeiros, a qual se situou em 72,6%. 

Enquanto os grupos CGD e Espírito Santo têm vindo a evidenciar um crescimento 
sustentado, devido à evolução do ramo Vida, os restantes três (Millenniumbcp 
Fortis, Santander Totta e BPI) têm apresentado evoluções mistas. 

 

                                                           

 

1 O índice de Gini (G), que pode ser utilizado para medir a concentração de mercado, é 
habitualmente calculado através da fórmula de Brown, 

 

representando a variável X a proporção acumulada do número de empresas e Y a quota 
de mercado acumulada. O seu valor final varia, do ponto de vista teórico, entre 0 (nenhuma 
empresa domina o mercado) e 1 (apenas existe uma empresa no mercado). 

2 O índice de Hirschman-Herfindahl (HHI) é calculado através do somatório do quadrado das 
quotas de mercado das diversas empresas, e cujo valor final varia entre o inverso do 
número de empresas do mercado (nenhuma empresa é dominante) e 1 (apenas existe 
uma empresa no mercado). 

 No presente trabalho, designar-se-á por “valor mínimo teórico” o valor que o índice 
assumiria se todas as empresas tivessem a mesma quota de mercado. 

Posicionamento dos
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Gráfico 2.12 Produção de seguro directo – Conjunto da actividade 
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2.2.1.2. Ramo Vida 
Ao longo dos últimos anos tem vindo a observar-se um aumento da concentração 
da produção nos seguros e operações do ramo Vida. Tal fenómeno, que tinha 
registado uma quebra de tendência no ano 2006, foi parcialmente recuperado no 
ano 2007, tendo passado a importância relativa dos primeiros 5 grupos de 79,5% 
para 80,7%. 

Esta evolução encontra-se explicada pelo aumento da quota de mercado das 
primeiras três empresas do ranking (indicadas no quadro seguinte) 
contrabalançado pelo decréscimo do peso da Santander Totta Vida e da BPI Vida. 

 

Quadro 2.4 Produção de seguro directo – Actividade Vida 

 
2006 2007 Denominação Natureza 2006 2007 

1.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 19,6% 23,1%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 17,0% 18,9%

4.º 3.º BES Vida Vida 15,8% 17,4%

3.º 4.º Santander Totta Mista 16,3% 12,7%

5.º 5.º BPI Vida Vida 10,9% 8,6%

Cinco primeiras empresas 79,5% 80,7%

6.º 6.º Açoreana Mista 4,3% 4,0%

7.º 7.º Axa Portugal Vida Vida 2,1% 2,2%

11.º 8.º Eurovida Vida 1,5% 1,9%

9.º 9.º Crédito Agrícola Vida Vida 1,7% 1,5%

12.º 10.º Império Bonança Mista 1,4% 1,4%

Dez primeiras empresas 91,0% 91,8%

Cinco maiores grupos financeiros 81,3% 83,0%

Quota de mercado Posicionamento Empresa de seguros
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Comparativamente com a estrutura do ano anterior, é de notar, no ranking das dez 
empresas com maior quota de mercado no ramo Vida em 2007, a manutenção e 
consolidação da posição de liderança da Fidelidade-Mundial. Uma vez mais, e à 
semelhança do ranking geral, destaque-se a BES Vida que passou a ocupar a 3.ª 
posição por troca com a Santander Totta Vida, cujo peso passou de 16,3% para 
12,7%. A BPI Vida manteve-se no 5.º lugar, embora com uma importância relativa 
mais baixa (-2,3 pontos percentuais).  

Para o mercado do ramo Vida, o índice de Gini apresenta, em 2007, um valor de 
0,673, mais elevado que o calculado para 2006 (0,633). Note-se que este indicador 
é mais baixo que o do conjunto da actividade, evidenciando uma menor 
concentração neste segmento de negócio. Por sua vez, o índice de Hirschman-
Herfindahl evidencia um valor de 0,1466 (valor mínimo teórico de 0,0454), também 
mais reduzido do que o obtido em 2006, 0,1346 (valor mínimo teórico de 0, 0476). 

Relativamente à quota de mercado dos principais grupos, o Grupo CGD continuou 
a ocupar a primeira posição da tabela, com um peso de 24,5% (face a 19,6% em 
2006), seguido do Millennium BCP Fortis, com 18,9% (variação de 0,5 pontos 
percentuais em relação a 2006) e do Grupo Espírito Santo, com 18,2%. Este último 
ultrapassou o Grupo Santander Totta, que no ano anterior se encontrava em 3.º 
lugar com uma produção de 16,3% do total, tendo passado, em 2007, a apresentar 
12,7%. Por último, refira-se o Grupo BPI, que continuou a perder importância 
relativa, totalizando 8,6% em 2007. 

 

Gráfico 2.13 Produção de seguro directo – Actividade Vida 
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2.2.1.3. Ramos Não Vida 
De modo semelhante aos anos anteriores, a produção dos ramos Não Vida 
apresenta uma dispersão maior que em Vida, pelo menos no que se refere à 
informação constante do top 10, não obstante a Fidelidade-Mundial continuar a 
apresentar-se destacada como líder de mercado, tendo a respectiva quota descido 
0,5 pontos percentuais.  

A quota de mercado do conjunto das primeiras 5 empresas, assim como o conjunto 
das primeiras 10, diminuiu entre 2006 e 2007, correspondendo a 58,2% e 80,6%, 
respectivamente. Em termos do primeiro conjunto referido, a generalidade das 
entidades viu o seu peso reduzir-se ligeiramente ou manter-se, tendo permanecido 
inalterada a estrutura desta parcela do ranking. Considerando os restantes lugares 
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do top 10, a principal alteração encontra-se no facto de ter havido uma troca de 
posições entre a Global e a Liberty, tendo esta última passado a ocupar a 9.ª 
posição, em detrimento da 11.ª ocupada em 2006. Mais especificamente, a Global 
passou a assumir 3,3% de quota de mercado (face a 3,5% em 2006) o que motivou 
uma descida de 2 lugares, ao passo que a Liberty verificou uma tendência inversa. 

 

Quadro 2.5 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida 

2006 2007 Denominação Natureza 2006 2007

1.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 21,0% 20,5%

2.º 2.º Império Bonança Mista 13,0% 12,4%

3.º 3.º Axa Portugal Não Vida 9,2% 9,2%

4.º 4.º Tranquilidade Não Vida 8,7% 8,7%

5.º 5.º Zurich Não Vida 7,4% 7,3%

Cinco primeiras empresas 59,4% 58,2%

6.º 6.º Allianz Portugal Mista 6,9% 6,8%

8.º 7.º Açoreana Mista 4,0% 4,1%

7.º 8.º Ocidental Não Vida 4,0% 4,0%

11.º 9.º Liberty Mista 3,8%

9.º 10.º Lusitania Não Vida 3,6% 3,7%

Dez primeiras empresas 81,3% 80,6%

Cinco maiores grupos financeiros 68,8% 68,5%

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

 
 

O índice de Gini apresenta, para o agregado dos ramos Não Vida, em 2007, um 
valor de 0,656, ligeiramente mais elevado do que o de 2006 para o mesmo 
segmento de negócio (0,631), embora mais baixo para o ramo Vida. Contudo, este 
valor deve ser encarado com alguma prudência, já que se encontra relativamente 
distorcido pela entrada de novos operadores com quotas de mercado ainda pouco 
expressivas.  

Por sua vez, o HHI (índice de Hirschman-Herfindahl) evidencia um valor de 0,0425, 
face a um valor mínimo teórico de 0,0313, indicador bastante mais reduzido do que 
o constatado no ano anterior, 0,0441. 

Nos últimos três anos regista-se alguma estabilidade no que respeita ao 
posicionamento dos grupos financeiros, continuando o Grupo CGD a assumir 
claramente a liderança com 23,2 pontos percentuais de diferença em relação ao 
Grupo BES, notando-se, contudo, uma perda de 3,1 pontos percentuais de quota 
em dois anos. Refira-se ainda o ligeiro acréscimo obtido pelo Grupo AXA em 0,7 
pontos percentuais. 
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Gráfico 2.14 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida 
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Tendo presentes tanto a política comercial seguida por cada empresa como as 
características específicas de cada um dos ramos que compõem o segmento Não 
Vida, proceder-se-á seguidamente à análise da dispersão/concentração dos mais 
importantes. 

Salvaguardada a existência de alguma variação mais significativa, os grupos de 
ramos Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e o ramo Responsabilidade 
Civil Geral, assim como a modalidade Acidentes de Trabalho, têm evidenciado 
alguma estabilidade ao nível da quota de mercado obtida pelo conjunto das 
principais empresas. 

Assumindo o mesmo critério de anos anteriores, ou seja, o peso das sete maiores 
operadoras em termos de produção, verifica-se que aquele que apresenta maior 
concentração é o ramo Doença, onde essas empresas representam 85,1% do 
mercado, aproximadamente o mesmo peso registado em 2006. Em sentido 
inverso, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos é aquele em que as sete 
primeiras entidades representam uma menor parcela (64,7%) do total (66,2% em 
2006). 

Em 2007, ocorreu uma ligeira redução da concentração existente na modalidade 
Acidentes de Trabalho face ao ano anterior. Com efeito, neste período, as sete 
maiores empresas passaram a representar 70,1% da produção, face a 70,6% em 
2006 e ainda 71,7% em 2005. 

Quer as entidades que compõem esse conjunto quer as respectivas importâncias 
relativas não sofreram alterações. Continua a existir uma forte concentração nos 
dois primeiros lugares, dado que só a Fidelidade-Mundial e a Império Bonança 
representam cerca de um terço do mercado: 30,6%, face a 31,9% em 2006. A 
redução do peso destas duas entidades resultou da quebra de produção verificada 
em ambas, na proporção de 5,1% e 6,2%, respectivamente. 

O índice de Gini evidencia um valor de 0,4941, enquanto o HHI apresenta 0,0937, 
face a um mínimo teórico de 0,05. Em 2006, o índice de Gini era de 0,501 e o HHI 
de 0,0958, o que confirma para o conjunto das empresas presentes neste 
segmento a mesma tendência de dispersão ligeira a nível do top 7. 
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Gráfico 2.15 Produção de seguro directo – Acidentes de trabalho 

Império Bonança
11,9%

Outras
29,9%

Fidelidade - 
Mundial
18,7%

AXA
11,2%Zurich

8,2%

Allianz
6,1% Tranquilidade

8,2%

Global 
5,8%

 
 

Tal como referido anteriormente, o ramo Doença é, no âmbito do segmento Não 
Vida, aquele que apresenta uma maior concentração. Com efeito, só as três 
primeiras empresas de seguros detêm 58,1% da quota de mercado, valor 
ligeiramente acima do observado em 2006 (57,2%). 

A principal alteração face a 2006 prende-se com o facto de a Fidelidade-Mundial 
ter ultrapassado a Ocidental no que se refere à produção de seguro directo no 
ramo em análise, tendo passado a assumir a liderança de mercado com um peso 
de 21,4% mais 1,5 pontos percentuais. A Ocidental, por sua vez, reduziu a sua 
quota em 0,8 pontos percentuais relativamente a 2006. No que concerne às 
restantes operadoras, não se registaram alterações relevantes a este nível. 

O índice de Gini apresenta em 2007, para este segmento, um valor de 0,683, mais 
significativo do que o dos ramos Não Vida em análise. Em 2006 e 2005 aquele 
índice era, respectivamente, de 0, 658 e 0, 631. Por sua vez, o HHI apresenta o 
mesmo valor que em 2006, 0,137 (mínimo teórico de 0,043). Assim, deixou de se 
observar o fenómeno de dispersão de mercado neste segmento de negócio, que 
se vinha a evidenciar em anos anteriores.  

 

Gráfico 2.16 Produção de seguro directo – Doença 
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A concentração em Automóvel é mais moderada, dado que as sete primeiras 
empresas representam 71% do mercado, valor inferior a 2006 (74%). A estrutura 
dos 7 primeiros lugares do ranking manteve-se praticamente inalterada, 
destacando-se apenas, por um lado, a entrada da Liberty no top 7 (7.ª posição face 
à 8.ª posição em 2006, em virtude do ganho de 0,9 pontos percentuais entre estes 
dois anos), trocando de lugar com a Açoreana e, por outro, o facto de a Fidelidade-
Mundial ter visto a sua quota decrescer para 19,5% (menos 1,3 pontos 
percentuais). Por sua vez, o índice de Gini evidencia um valor de 0,528 – ainda 
assim ligeiramente acima do constatado no segmento de Acidentes de Trabalho –, 
apresentando o HHI 0,092, face a um mínimo teórico de 0,0435. Ambos os 
indicadores confirmam uma tendência para uma ligeira redução do nível de 
concentração do mercado, já que em 2006 os índices de Gini e HHI apresentavam 
um valor, respectivamente, de 0,542 e 0,097. Tal situação deverá decorrer do forte 
ambiente concorrencial que se vive neste mercado. 

Efectuando a análise do ponto de vista dos grupos financeiros, constata-se que o 
Grupo CGD representa quase um terço do mercado (30,1%), embora menos 1,7 
pontos percentuais relativamente ao registado no ano anterior, seguindo-se os 
Grupos AXA e Espírito Santo, com 10,5% e 9,3%, respectivamente. 

 

Gráfico 2.17 Produção de seguro directo – Automóvel 
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Este grupo de ramos é aquele em que se verifica uma menor concentração de 
mercado – considerando a quota agregada do top 7, tendo a respectiva produção 
agregada decrescido 4,9 pontos percentuais, totalizando 64,7%. 

O ranking das primeiras sete empresas neste segmento de negócio não sofreu 
alterações significativas de 2006 para 2007. De facto, a estabilidade pode ser 
ilustrada pelo facto de a hierarquização ser rigorosamente a mesma e ao nível das 
flutuações de quota de mercado a mais significativa se prender com a redução de 
1,9 pontos percentuais no peso da Império Bonança, situação devida à sua quebra 
de produção de 5,3%, ainda assim mais moderada que a registada entre 2005 e 
2006 (-10,6%).  

Analisando a concentração do mercado relativamente ao seguro de Incêndio e 
Outros Danos, em 2007, obteve-se um valor para o índice de Gini de 0,592, 
denotando um mercado ligeiramente mais concentrado do que no ano anterior, 
quando apresentava 0,582. Já para o HHI obteve-se 0,0849 (0,0887 em 2006), que 
compara com um mínimo teórico de 0,0333. 
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Gráfico 2.18 Produção de seguro directo – Incêndio e outros danos 
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No ramo Responsabilidade Civil Geral, em 2007, ocorreram algumas alterações 
referentes à hierarquização a nível do top 7. 

No entanto, refira-se, em primeiro lugar, que a Fidelidade-Mundial manteve a sua 
posição de liderança com uma quota de mercado de 18,4% (face a 19,3% no ano 
anterior), tendo visto a sua produção aumentar em 6,4%. Relativamente às 
alterações neste ranking, verificou-se a perda de um lugar por parte da Império 
Bonança, que passou do 2.º para o 3.º posto, aliada a um decréscimo de 2 pontos 
percentuais na respectiva quota, tendo totalizado 11,3%. A AIG Europe, sucursal 
em Portugal, passou a ocupar a 2.ª posição, com um peso de 12,2% (11,5% em 
2006) em virtude do grande aumento do volume de prémios (18,0% em 2007 e 
24,9% em 2006), passando a AXA para o 4.º posto, com uma quota de 11,2% 
(11,8% em 2006), embora a respectiva produção tenha aumentado em 5,9%. 

A importância relativa agregada do top 7 foi de 75,4% em 2007, face a 77,6% em 
2006, o que indicia uma menor concentração, ainda que não muito significativa, 
neste segmento. Já o índice de Gini cresceu de 0,552 para 0,567 em igual período. 
Para o HHI determinou-se um valor de 0,098, face a um mínimo teórico de 0,044 
(0,104 em 2006).  

 

Gráfico 2.19 Produção de seguro directo – Responsabilidade civil geral 
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Em resumo, considerando o índice de Gini, em 2007 o seguro de Doença é o 
segmento de negócio no qual a concentração é mais elevada (0,683), seguindo-se, 
por esta ordem, o seguro de Incêndio e Outros Danos e o ramo Responsabilidade 
Civil Geral (0,592 e 0,567, respectivamente, em 2006), constituindo o seguro 
Automóvel e a modalidade Acidentes de Trabalho aqueles em que o mercado é 
mais equilibrado (índices de 0,528 e 0,494, pela mesma ordem). 

Esta situação pode também ser retirada a partir da análise do gráfico seguinte, que 
representa a Curva de Lorenz para os referidos segmentos de negócio3. 

 

Gráfico 2.20 Curva de Lorenz – Concentração dos principais segmentos Não Vida 
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Apesar de a curva da concentração relativa ao ramo Vida não ter sido 
representada, aquela estaria situada, para grande parte das observações, abaixo 
da curva que representa o seguro de Doença e acima das curvas relativas a 
Incêndio e Outros Danos e a Responsabilidade Civil Geral, uma vez que o 
respectivo índice de Gini totaliza 0,673, tal como referido anteriormente. 

Concluindo, em 2007 Não Vida continuou a revelar, tal como em anos anteriores, 
uma evolução no sentido da desconcentração do mercado, embora menos 
pronunciada que em 2006, devendo notar-se o ligeiro aumento da concentração 
especificamente em Doença e Incêndio e Outros Danos, ramos caracterizados por 
apresentarem maiores níveis de concentração. No ramo Vida, e como já foi 
referido, o movimento  é inverso  ao registado em 2006, revelando alguma 
volatilidade neste aspecto. 

                                                           

 
3 A recta a preto, que divide exactamente a área do gráfico ao meio, corresponde ao 

equilíbrio total, i.e., todas as empresas detêm a mesma quota de mercado. Assim, quanto 
mais afastada estiver a curva que representa determinada produção daquela bissectriz, 
mais concentrado é o mercado. 
Em termos gráficos, o índice de Gini para cada caso corresponde à área que se situa entre 
a curva respectiva e aquela bissectriz.  

Concentração nos
principais segmentos

Não Vida



 

 

 

 

 

 
71 

 

2.2.2. Efectivos 
Analisando o número de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e 
resseguros de direito português, em 2007, verifica-se que o mesmo representa 
(92,3% do total), enquanto a proporção relativa a sucursais de empresas com sede 
na União Europeia corresponde a 6,4% e às sucursais de entidades não 
comunitárias cabem apenas 1,3% dos trabalhadores. 
 
Pela análise do gráfico seguinte é visível que o número de efectivos tem vindo a 
decrescer nos últimos dois anos (4,8% entre 2005 e 2007), redução esta que tem a 
sua origem em empresas de direito português (redução de 6,4% no mesmo 
período), já que nos dois restantes conjuntos a tendência foi claramente inversa. A 
evolução dos efectivos da actividade seguradora será analisada com maior detalhe 
no subcapítulo 8.A. 
 

Gráfico 2.21 Evolução do número de efectivos 
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2.2.3. Internacionalização 
No que diz respeito às empresas de seguros portuguesas que exercem a sua 
actividade no estrangeiro, a situação manteve-se inalterada em 2007, face aos dois 
anos anteriores, com 8 entidades a apresentarem sucursais sediadas em países 
da União Europeia e 1 em Macau. 

Ao analisar a produção por ramos, constata-se que em Vida os únicos países de 
destino com representatividade correspondem à Espanha com 48,4% (42,6% em 
2006) e à França, englobando 42,1% do total da produção (face a cerca de 55,9% 
em 2006). 

Por outro lado, em relação a Não Vida é igualmente a produção nestes dois países 
que assume maior importância, embora na ordem inversa: os negócios em França 
detêm uma quota de 74,3% (68,5% em 2006) e em Espanha 22,8% (27,9% em 
2006). 

 

Sucursais de
empresas

portuguesas no
estrangeiro



 

 

 

 

 

 
72 

Quadro 2.6 Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro 
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Vida BES Vida - 1 1 - - 2

Não Vida Tranquilidade - 1 - - - 1

Mistas Fidelidade Mundial - 1 1 - 1 3
Império Bonança 1 - 1 1 - 3

Total 1 3 3 1 1 9

União Europeia

 
 

No âmbito da actividade em Livre Prestação de Serviços (LPS), manteve-se o 
número total de notificações, ou seja, 66.  

Em termos de produção, é de notar o facto de a sua principal parcela dizer respeito 
à operação nos Países Baixos nos ramos Não Vida (27,9%), sendo a sua quase 
totalidade relativa ao grupo de ramos Assistência, Protecção Jurídica e Outros, 
seguindo-se a Espanha com 18,9%, sendo que grande parte desta percentagem 
cabe aos ramos de Crédito e Caução, e a Bélgica com 17,9%, com destaque para 
os ramos Assistência, Protecção Jurídica e Outros. Relativamente ao ano anterior, 
é importante referir a perda de influência das operações no Reino Unido, já que 
estas apenas representam 2,7% da totalidade (em 2006 representavam 27,2%). 

A produção relativa ao ramo Vida, na sua totalidade efectuada no Luxemburgo, 
representa apenas 8,7% do total de prémios emitidos, em 2007, pelas empresas 
de seguros de direito nacional em LPS, valor que, apesar de modesto, representa 
um aumento de 6,1 pontos percentuais face a 2006. 

Note-se que, tal como se tem verificado anteriormente, algumas das notificações 
apresentadas parecem corresponder apenas a uma mera habilitação 
administrativa, sem a necessária contrapartida ao nível da produção. 

 

Quadro 2.7 Empresas com notificação para operar em LPS 
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Vida BES-Vida - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2
BPI Vida 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1 6
Generali Vida 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 11
Ocidental Vida - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 - 5
Real Vida - - 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 6

Não Vida Cosec 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 5
Mútua dos Pescadores - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
Real Seguros - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 4
Tranquilidade - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 3
Zurich 1 - - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 6

Mistas Fidelidade-Mundial 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 - 1 - 8
Império Bonança 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 9

Total 6 1 6 3 9 1 11 1 5 3 3 7 1 7 2 66
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2.3. Situação económica 
 

2.3.1. Análise sectorial 
No ano 2007, os resultados obtidos pelas empresas de seguros e de resseguros 
sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – empresas de direito 
português e sucursais de entidades não comunitárias – apresentaram-se 
favoráveis no que se refere ao ramo Vida e aos ramos Não Vida. No entanto, 
registou-se um decréscimo dos resultados técnicos Não Vida, face ao ano anterior, 
ao contrário do que se verificou no âmbito do ramo Vida. 

O crescimento dos resultados da actividade seguradora, no que respeita ao ramo 
Vida, encontra-se fortemente relacionado com os retornos dos investimentos no 
mercado de capitais. Este aspecto espelha o facto de a função financeira assumir 
um papel cada vez mais relevante nos resultados do sector, o que em boa medida 
decorre das características de uma importante parte dos produtos oferecidos pelas 
empresas que exploram o ramo em análise.  

Os resultados técnicos do ramo Vida totalizaram 371 milhões de euros (aumento 
de 21,1% em relação a 2006), o que se deveu, tal como já foi referido, ao aumento 
do resultado financeiro em 3,4%, ao mesmo tempo que se verificou uma 
diminuição no resultado operacional (-8,9%). Isto teve um efeito na variação dos 
resultados correntes que se traduziu num  decréscimo de 5,5%.  

A redução registada a nível dos resultados operacionais terá ficado a dever-se 
essencialmente a um substancial aumento (de 47,9%) no montante dos resgates, o 
que contribuiu para um incremento dos custos com sinistros líquidos de resseguro 
da ordem dos 2.018 milhões de euros, o que foi parcialmente compensado pela 
redução em cerca de 1.435 milhões de euros no montante de variação de outras 
provisões técnicas líquidas de resseguro. Para além disto, houve uma redução 
relativamente significativa (39,1%) da variação da provisão matemática de seguro 
directo paralelamente a uma maior variação da provisão para compromissos de 
taxa (144,8%), ao passo que os custos de exploração líquidos cresceram em cerca 
de 21,9%.  Os prémios adquiridos líquidos de resseguro registaram uma subida de 
7%. 

A diferença positiva nos resultados técnicos entre os últimos dois anos originou-se 
sobretudo no Fundo para Dotações Futuras (FDF). Enquanto que em 2007 foram 
utilizados 17,6 milhões de euros do FDF, no ano anterior registou-se uma variação 
positiva, ou seja, dotação do FDF em 75,3 milhões de euros. Verificou-se ainda uma 
ligeira descida da participação nos resultados (1% face ao ano anterior), o que de 
igual modo contribuiu para um resultado técnico mais elevado.  

No que se refere aos resultados técnicos do conjunto das 22 empresas que 
exploram o ramo Vida,  verificou-se que 4 destas apresentaram, em 2007, valores 
negativos, quando em 2006 todas haviam registado resultados positivos.  

 

Gráfico 2.22 Resultados técnicos do ramo Vida 
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Relativamente à conta técnica dos ramos Não Vida, verificou-se um decréscimo de 
cerca de 38,1% nos resultados, o que contrariou a tendência crescente verificada 
nos últimos anos, em especial no anterior (aumento de cerca de 39%), tendo 
passado de 539 milhões de euros em 2006 para 334 milhões de euros em 2007.  

Este último valor deverá ser comparado com os cerca de 574 milhões de euros de 
resultados técnicos do ramo Vida antes de participação nos resultados, uma vez 
que esta nos ramos Não Vida é pouco expressiva (não atingindo 3 milhões de 
euros), o que permite concluir que Vida continuou, em 2007, a apresentar 
resultados mais elevados. 

A evolução desfavorável da conta técnica de Não Vida ficou fundamentalmente a 
dever-se à significativa redução dos resultados financeiros, quer na componente de 
saldo de mais e menos-valias não realizadas, quer na de proveitos de investimento 
líquidos. Relativamente à primeira registou-se, simultaneamente, um forte 
decréscimo do valor das mais-valias não realizadas (em 48,5%) e um acréscimo 
igualmente significativo das menos-valias não realizadas (em 50,9%). No tocante ao 
saldo de proveitos e custos com investimentos, verificou-se uma redução de 33,7% 
face ao ano anterior. Contudo, é importante notar que estes últimos, embora mais 
baixos que os obtidos no ano anterior, são os segundos melhores dos últimos cinco 
anos. Logo, o principal factor de deterioração dos resultados financeiros encontra-se 
no saldo de mais e menos-valias não realizadas, que verificou um valor positivo 
muito mais baixo que qualquer um dos conseguidos nos últimos anos (8,7 milhões de 
euros em 2007 contra 85,8 milhões de euros em 2006). Para melhor compreender as 
razões que justificaram os contributos divergentes dos resultados financeiros para a 
evolução das contas técnicas dos ramos Vida e Não Vida, proceder-se-á à análise da 
composição das respectivas carteiras, no capítulo dedicado à análise dos 
investimentos. 

Por sua vez, os resultados operacionais aumentaram cerca de 14,3%, o que foi 
ditado, fundamentalmente, por uma redução na participação nos resultados e na 
variação de outras provisões técnicas. Note-se que a participação nos resultados 
diminuiu em 30,4% face ao ano anterior, o que, tal como já foi referido, facilmente 
se explica pelo decréscimo dos resultados financeiros. Tanto os prémios adquiridos 
como os custos com sinistros e de exploração líquidos de resseguro sofreram 
alterações de reduzida dimensão, tendo subido 0,5%, 0,3% e 1,0%, 
respectivamente. 

Saliente-se, ainda, que o saldo de outros proveitos e custos técnicos verificou uma 
redução de 15,5% (8,1 em 2006 para 6,8 milhões em 2007), o que constitui um 
factor desfavorável, embora com pouco peso relativo em termos do resultado final. 

A análise por ramos revela que, com excepção do ramo Doença, todos os 
restantes registaram, em 2007, resultados técnicos positivos, tendo o seguro 
Automóvel sido aquele que mais contribuiu para o resultado global (com cerca de 
190 milhões de euros) embora com uma forte redução face ao obtido no ano 
anterior (de 362 milhões de euros), seguido pelo grupo de ramos Incêndio e Outros 
Danos (com cerca de 68 milhões de euros) e de Responsabilidade Civil Geral (com 
cerca de 22 milhões). A modalidade de Acidentes de Trabalho apresentou 
resultados mais baixos que os registados no ano transacto (num montante de 
pouco mais de 0,1 milhões de euros), tendo vindo a registar quedas consecutivas, 
diminuindo assim a sua contribuição para os resultados dos ramos Não Vida 
(questão que se analisará mais adiante). O conjunto dos demais ramos contribuiu 
com cerca de 16,7% para o resultado global. 

É ainda de salientar o facto de 5 empresas de seguros terem apresentado 
resultados negativos (uma em 2005 e três em 2004), no âmbito de um conjunto de 
33 empresas que exploram estes ramos. No entanto, os resultados técnicos 
negativos são materialmente irrelevantes para a determinação do resultado global. 
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Gráfico 2.23 Resultados técnicos dos ramos Não Vida 
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No gráfico que se segue, pode analisar-se a evolução dos resultados técnicos do 
ramo Vida e dos ramos Não Vida ao longo dos últimos cinco anos. 

 
Gráfico 2.24 Resultados técnicos – Ramo Vida e ramos Não Vida 
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O gráfico anterior permite visualizar a tendência crescente que os resultados 
técnicos do ramo Vida têm vindo a seguir nos últimos anos. No que se refere aos 
dos ramos Não Vida, estes evoluíram significativamente entre 2003 e 2006, tendo 
registado, no último ano, o já referido decréscimo. 

A produção de seguro directo apresentou, em 2007, um incremento de 4,8% 
correspondente a um aumento de cerca de 616 milhões de euros, para um valor 
global de 13.346 milhões de euros. 

Este acréscimo corresponde, quase na totalidade, ao aumento da produção do 
ramo Vida (7,1%), já que nos ramos Não Vida este foi de apenas 0,1%. 

Tal como se analisará mais adiante, a variação positiva da produção observada 
deveu-se ao incremento dos prémios emitidos de seguros de vida não ligados (em 
557 milhões de euros), especialmente dos seguros de capitais diferidos sem 
participação nos resultados. As operações de capitalização também verificaram um 
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acréscimo de 23,5%, embora a sua expressão nos prémios totais seja 
relativamente mais baixa. 

Nos ramos Não Vida continuou a desaceleração do ritmo de crescimento dos 
prémios, traduzida num aumento da produção na ordem dos 3 milhões de euros 
relativamente ao ano anterior, tendo-se constatado algum decréscimo da produção 
nos ramos Automóvel e Acidentes de Trabalho, contrabalançado pela subida dos 
prémios nos restantes ramos Não Vida. 

 

Gráfico 2.25 Evolução da produção – Ramo Vida e ramos Não Vida 
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A evolução verificada na produção do ramo Vida conduziu à manutenção do 
respectivo peso no total da carteira nos níveis observados desde 2005, 
representando 69,0% do total, um valor ligeiramente superior ao verificado em 
2006 (67,5%).  

 

Gráfico 2.26 Peso na carteira – Ramo Vida e ramos Não Vida 
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Seguidamente irá efectuar-se uma análise mais pormenorizada dos resultados 
técnicos obtidos para o ramo Vida e para os ramos Não Vida.  

Em primeiro lugar, esta análise será realizada para o ramo Vida, começando por 
apresentar-se o gráfico que expõe a evolução dos resultados correntes e 
respectiva desagregação, entre 2003 e 2007. 
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Gráfico 2.27 Resultados operacionais e financeiros – Ramo Vida 
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Os resultados correntes apresentaram um ligeiro decréscimo (cerca de 5,5%), 
causado na sua totalidade por uma diminuição de 8,9% do resultado operacional,  
facto que foi parcialmente compensado pelo aumento do resultado financeiro em 
aproximadamente 3,4%.  

É de referir que o saldo de mais e menos-valias não realizadas sofreu uma 
redução de cerca de 261 milhões de euros, tendo-se, no entanto, registado uma 
subida de 293 milhões de euros no saldo de proveitos e custos financeiros 
(incremento de 22,3%), o que permitiu uma melhoria do resultado financeiro. 

Note-se que nos últimos cinco anos constataram-se valores negativos no que se 
refere aos resultados operacionais, embora com alguma recuperação nos últimos 
dois, tendo a componente financeira permitido compensar estes prejuízos. 

No gráfico seguinte explica-se, de forma mais detalhada, a formação dos 
resultados financeiros do ramo Vida e a evolução, ao longo dos últimos anos, das 
suas várias componentes.  

 

Gráfico 2.28 Resultados financeiros – Ramo Vida 
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A partir do gráfico anterior é possível constatar o facto de que a função financeira 
exerce um peso cada vez maior na exploração do ramo Vida, verificando-se um 
aumento acentuado dos proveitos e dos custos com investimentos.  

Quanto ao nível de participação nos resultados, registou-se um crescimento médio 
no período em análise de quase 19%, espelhando a evolução observada ao nível 
dos resultados. No entanto, no que se refere ao valor desta rubrica e apesar do 
ligeiro aumento ocorrido nos resultados financeiros do ramo Vida, verificou-se, em 
2007, um ligeiro decréscimo da participação nos resultados face ao ano anterior 
(em 0,9%). 

Relativamente ao conjunto dos ramos Não Vida, constatou-se um pequeno 
incremento dos resultados operacionais (cerca de 2,3%) e uma forte redução dos 
resultados financeiros (-43,8%), o que motivou a obtenção de um resultado 
corrente mais baixo que o registado em 2006 (diferença de 209 milhões de euros), 
embora não inferior aos resultados financeiros médios obtidos até 2005. Este 
aspecto pode ser visualizado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 2.29 Resultados operacionais e financeiros – Ramos Não Vida 
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Note-se que os resultados financeiros de 2007 foram praticamente idênticos aos de 
2005, sendo 2006 um ano atípico. 
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Gráfico 2.30 Resultados financeiros – Ramos Não Vida 
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A análise do gráfico anterior permite verificar o notório aumento dos custos com 
investimentos, no último ano, em linha com a quebra nos proveitos financeiros. O 
saldo de mais e menos-valias registou o valor mais baixo dos últimos cinco anos 
(note-se, no entanto, que anteriormente a 2003 este saldo assumiu frequentemente 
valores negativos). 

Como seria de esperar, o nível de participação nos resultados sofreu o efeito da 
diminuição dos resultados financeiros, tendo decrescido cerca de 30,8% face a 
2006. Ressalva-se, no entanto, que este não se trata de um facto relevante dada a 
reduzida expressão que esta rubrica apresenta no âmbito deste conjunto de ramos. 

Ao resultado positivo da conta técnica acresce ainda o contributo da revalorização 
dos activos livres traduzido em várias rubricas da conta não técnica, tendo a soma 
das duas contas apresentado um saldo final de 838 milhões de euros antes de 
impostos, o que representa um decréscimo de 10,8% em relação ao obtido para 
2006. O resultado líquido do exercício totalizou 653 milhões de euros, o que revela 
uma diminuição  de 7,2% em relação ao ano 2006 e um crescimento de cerca de 
51,0% face a 2005. 

Se retirarmos ao resultado líquido de 2006 o efeito da mais-valia de 157 milhões de 
euros resultante da alienação de uma participação qualificada detida por uma 
empresa de seguros numa instituição bancária, verifica-se que esta rubrica evoluiu 
cerca de 19,5% em 2007. 

No quadro que se segue é apresentada a estrutura da conta não técnica, cuja 
análise permite consolidar estas conclusões. 
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Quadro 2.8 Estrutura da conta não técnica 

milhões de euros 2005 2006 2007
Resultado da conta técnica Não Vida 369 539 334
Resultado da conta técnica Vida 273 306 371
Resultado da conta técnica 642 845 705

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 46 32 95
Saldo de mais e menos-valias não realizadas 53 57 24
Outros proveitos 28 60 34
Outros custos, incluindo provisões 84 (193) 75
Resultado extraordinário 15 100 16
Dotação ou utilização da reserva de reavaliação regulamentar (141) 235 (55)
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos 3 0 95
Imposto sobre o rendimento do exercício 128 0 184

Resultado líquido do exercício 433 1.094 653  
 

2.3.2. Exploração técnica por negócios 
 

2.3.2.1. Ramo Vida 
Tal como referido anteriormente, a produção do ramo Vida apresentou, em 2007, 
uma subida de 7,1%, contrariando o sucedido no ano anterior, que se traduziu por 
uma redução de 5,2%.  

A evolução registada em 2007 é consistente com o ritmo de crescimento 
predominante no período com termo em 2004, já que o aumento extraordinário da 
produção em 2005 se deveu a uma situação atípica. 

O referido incremento da produção deu-se essencialmente nos seguros de vida 
não ligados, principalmente nos de capitais diferidos sem participação nos 
resultados. As operações de capitalização cresceram igualmente, embora de forma 
menos acentuada. 

Seguidamente será analisada, com maior detalhe, a estrutura da carteira Vida. Em 
primeiro lugar, destaca-se que o incremento da produção de seguros de capitais 
diferidos deve-se, essencialmente, ao lançamento por parte de uma empresa de 
seguros de um conjunto de novos produtos, caracterizados por taxas técnicas 
garantidas relativamente atractivas (em média, cerca de 4%). Note-se que este tipo 
de seguros representava apenas 2,8% da carteira, em 2006, vindo a assumir cerca 
de 11% da produção de Vida em 2007. 

Por outro lado, registe-se que a produção relativa aos seguros de vida ligados a 
fundos de investimento apresentou um ligeiro decréscimo (-3,4%). Este conjunto 
de produtos perdeu alguma importância relativa na carteira global, passando de um 
peso de 37,5%, em 2006, para 33,8%, em 2007. 

Contrariamente ao que sucedeu no ano anterior, a produção de seguros do tipo 
PPR/E reduziu-se, representando cerca de 18,5% do total face a 22,7% em 2006, 
o que traduziu uma expressão bastante semelhante à verificada em 2005, mas 
relativamente diferente da registada em 2004 (24%). 

Os seguros temporários mantiveram o seu ritmo evolutivo (15% em 2006 e 11% 
em 2007), conservando aproximadamente o mesmo peso na carteira.  

No próximo quadro pode analisar-se a estrutura da carteira de seguros e operações 
do ramo Vida de forma detalhada. 
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Quadro 2.9 Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida – Seguro directo 

Milhões de euros 2006 2007 Variação (%)

Seguros não ligados a fundos de investimento 4.657 5.213 12,0%
Rendas 45 31 -31,0%
Tradicionais, excepto Rendas 707 779 10,1%

Vida inteira e mistos 51 49 -5,0%
Temporários 656 730 11,3%

Financeiros com Participação nos Resultados 2.166 2.130 -1,7%
Capitais diferidos 2.072 2.045 -1,3%
Universal life 94 86 -8,7%

Financeiros sem Participação nos Resultados 244 1.005 311,5%
Capitais diferidos 244 1.005 311,5%

PPR 1.494 1.269 -15,1%

Seguros ligados a fundos de investimento 3.225 3.116 -3,4%
Capitais Diferidos 2.733 2.645 -3,2%
PPR 454 434 -4,5%
Outros seguros 37 36 -2,4%

Operações de Capitalização 711 878 23,5%
Não ligadas a fundos de investimento 360 335 -6,8%
Ligadas a fundos de investimento 351 542 54,6%

Total 8.592 9.207 7,1%  
 

O montante de prémios emitidos em 2007 para o ramo Vida correspondeu, na sua 
grande maioria, a produção nova, isto é, a prémios emitidos no âmbito de novos 
contratos de seguro.  

A produção nova ascendeu a cerca de 78,4% do total, um peso superior ao 
apresentado em 2006 (73,9%), decorrendo de um aumento de cerca de 13,5% da 
produção nova e de um decréscimo de 11,5% da respeitante às apólices em 
carteira.  

Esta situação pode ser explicada pela venda generalizada de contratos a prémio 
único nas modalidades com maior peso em carteira, ou seja, nos seguros de 
capital diferido e do tipo PPR/E, grande parte dos quais oferece taxas técnicas de 
juro garantidas.  

Uma das principais causas do desenvolvimento deste tipo de sistema de 
pagamento (prémio único) corresponde à tendência de redução, verificada em 
anos anteriores, das taxas de juro anuais das emissões obrigacionistas de mais 
baixo risco denominadas em euros. 
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Gráfico 2.31 Produção nova – Ramo Vida 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

M
ilh

õe
s 

de
 e

ur
os

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produção nova Produção relativa a apólices em carteira
 

 

Seguidamente efectua-se uma breve análise dos novos produtos lançados em 
2007, no âmbito do ramo Vida. 

 

Quadro 2.10 Produtos novos – Ramo Vida 

N.º de produtos

N.º de empresas que lançaram 
novos produtos

11 25 5

Seguros ligados Seguros não ligados Operações de 
capitalização

96 121 28

 
 

Em 2007 foram lançados cerca de 245 novos produtos, no âmbito do ramo Vida. 
Grande parte destes produtos foi comercializada apenas em 2007, mantendo-se 
em comercialização após este período apenas 140, dos quais cerca de 83% se 
trata de seguros de vida não ligados. 

Os seguros de vida ligados que foram lançados em 2007 referem-se, na sua 
totalidade, a seguros de capitais diferidos, dos quais 12 constituem PPR/E (12,5% 
do total).  

Quanto aos seguros de vida não ligados, pode referir-se que a maioria dos novos 
produtos consiste em temporários (cerca de 53%), seguindo-se os capitais 
diferidos (46%), sendo que apenas um produto foi lançado sob a forma de renda. 
De notar que onze destes novos produtos são PPR/E e que 32,5% da totalidade 
destes seguros garante participação nos resultados, sendo que a taxa técnica 
média utilizada no cálculo da provisão matemática é de cerca de 3%. 

Finalmente, refira-se que foram lançadas novas operações de capitalização por 
parte de 5 empresas, as quais apresentam as seguintes características: não existe 
garantia de participação nos resultados em nenhum dos produtos; cerca de 18% 
dos mesmos são mantidos em comercialização até à data e a taxa técnica média 
subjacente ao cálculo da respectiva provisão matemática é de aproximadamente 
4,6%. 

O total da provisão matemática ascendeu, em 2007, a cerca de 24,6 mil milhões de 
euros, o que representa um aumento de 4,3% relativamente a 2006, embora se 
observe uma redução face ao ritmo de crescimento observado no ano anterior 
(7,8%).  

Provisão matemática

Produtos novos
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Relativamente aos seguros de capitais, as principais variações no que se refere à 
provisão matemática ocorreram nos seguintes produtos: temporários (8,5%), 
embora com pouca representatividade na carteira; PPR/E em cerca de 6,6%, 
passando a constituir quase 38,1% do valor da provisão matemática – o que em 
princípio estará relacionado com a revisão das bases técnicas, uma vez que a 
produção inerente a este tipo de produtos diminuiu – e seguros de capitais 
diferidos (5,5%), que reforçaram a sua parcela na provisão total para 50,3%. 
Destas variações resultou um peso relativo dos seguros de capitais na ordem dos 
93% da provisão matemática total. 

A estrutura da provisão matemática por tipo de produto manteve-se mais ou menos 
constante face a 2006, continuando a salientar-se a importância dos seguros de 
capitais diferidos e dos PPR/E.  

 

Gráfico 2.32 Provisão matemática por tipo de produto 
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Quadro 2.11 Estatísticas da carteira de mercado – Ramo Vida 

milhares de euros
Prémios 
Brutos      
S.D.

Provisões de 
Balanço

Número de 
Contratos

Número de 
Pessoas 
Seguras

Capital ou Renda 
Anual Segura

Prémio 
Médio por 
Contrato

Renda Média 
ou Capital 
Médio por 
Contrato

Seguros Individuais
Seguros de Rendas 8.045 180.790 8.767 9.109 37.039 0,9177 4,2249
Seguros de Capitais

Vida Inteira 38.261 15.154 10.445 10.794 104.102 3,6631 9,9667
Capitais Diferidos 4.313.939 7.288.438 1.141.938 1.093.795 18.888.629 3,7777 16,5409
Mistos 37.125 327.582 120.022 141.397 824.986 0,3093 6,8736
Temporários 82.607 53.625 568.754 621.152 18.647.919 0,1452 32,7873
Seguros do tipo Universal Life 78.935 632.014 119.844 140.106 1.902.757 0,6587 15,8769
PPR/E 1.702.530 9.391.839 1.966.059 1.961.539 17.628.862 0,8660 8,9666

6.261.442 17.889.442 3.935.829 3.977.892 58.034.294 1,5909 4,2249 Renda
14,7686 Capital

Seguros de Grupo
Seguros de Rendas 23.313 404.769 1.559 24.559 69.076 14,9536 44,3078
Seguros de Capitais

Vida Inteira 451 2.002 21 2.883 8.044 21,4766 383,0553
Capitais Diferidos 1.381.912 5.110.914 8.003 624.924 7.693.871 172,6743 961,3734
Mistos 3.899 25.961 114 11.547 88.745 34,1981 778,4689
Temporários 498.446 74.441 157.613 4.544.525 121.708.872 3,1625 772,2007
Seguros do tipo Universal Life 2.919 39.751 70 4.831 81.339 41,7036 1.161,9899

1.910.940 5.657.838 167.380 5.213.269 129.649.948 11,4168 44,3078 Renda
781,4503 Capital  
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Em 2007, os seguros individuais atingiram uma produção de 6,3 mil milhões de 
euros, atingindo uma quota de 77% no total da produção Vida. Estes seguros têm 
vindo a assumir uma quota-parte cada vez maior na carteira do ramo Vida, 
passando a abranger um universo de cerca de 4 milhões de pessoas seguras, o 
que traduz um aumento de 9,2% face a 2006. É importante referir que este valor é 
influenciado pelo facto de o mesmo indivíduo poder deter mais do que uma apólice 
de seguro. 

Ainda em relação ao número de pessoas seguras, pode referir-se que, face ao ano 
transacto, apenas no âmbito dos seguros de vida mistos foi detectado uma 
redução, na ordem dos 10,5%. Os produtos com um maior nível de procura, ou 
seja, capitais diferidos e PPR/E apresentaram aumentos de cerca de 10,2% e 
11,7%, respectivamente. 

O número de contratos de seguros individuais vigentes no fim do exercício de 2007 
apresentou um crescimento de 9,3% face a idêntico valor no final do ano anterior. 

A soma dos capitais seguros aumentou 6,9%, enquanto a parcela relativa às 
rendas anuais seguras evoluiu ligeiramente menos (4,7%). 

O prémio médio, assim como o capital/renda médio(a) por contrato, têm crescido 
de forma expressiva, embora com algum nível de volatilidade associado, 
nomeadamente em relação às rendas, tendo-se verificado, em 2007, um aumento 
relativamente significativo no valor da renda média (11,2%). 

Em termos globais, a estrutura proporcional da carteira dos seguros individuais por 
tipo de produto manteve-se bastante semelhante à observada em 2006.  

O montante de prémios emitidos em 2007, no âmbito dos seguros de grupo, cifrou-
se em torno dos 1,9 mil milhões de euros, o que significa uma subida de 4,4% face 
ao valor registado em 2006.  

O número de pessoas seguras aumentou aproximadamente 4,2%, devendo-se 
principalmente ao comportamento dos seguros de capital diferido (26,1%) e dos 
seguros temporários (2%) que correspondem ao tipo de produto com maior peso 
nesta componente da carteira (mais de 87%).  

Em termos gerais, constatou-se uma diminuição do prémio médio e do 
capital/renda médio(a) por contrato, de 27,4% (uma redução significativa, embora 
não tão forte como a registada no ano anterior), 32,0% e 8,0%, respectivamente. 

Importa efectuar uma análise mais detalhada quanto aos níveis de sinistralidade 
relativos aos seguros temporários, quer devido à especificidade que apresentam 
relativamente aos restantes tipos de seguros do ramo Vida, quer devido à sua 
importância acrescida, reflectida no facto de constituírem cerca de 75% do valor 
total dos capitais seguros, em 2007. 

Os seguros temporários apresentaram, em 2007, uma produção de cerca de 730 
milhões de euros, reforçando o seu peso no total do ramo Vida (7,9%).  

No gráfico seguinte é apresentada a evolução, entre 2003 e 2007, das taxas de 
sinistralidade inerentes aos seguros temporários, desagregadas por seguros 
individuais e de grupo. 
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Gráfico 2.33 Evolução da taxa de sinistralidade – Seguros temporários 
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A taxa de sinistralidade dos seguros temporários registou um aumento de 6,5 
pontos percentuais nos seguros de grupo (em 2006 havia decrescido 10 pontos 
percentuais) e uma diminuição de 3,2 pontos percentuais nos individuais. Em 
termos globais, a taxa de sinistralidade ultrapassou a média dos últimos 10 anos 
(29%), atingindo,  em 2007, um valor na ordem dos 34% (aumento de 5 pontos 
percentuais face a 2006). 

No ponto 2.3.1. efectuou-se uma análise dos resultados técnicos dos ramos Vida e 
Não Vida e da respectiva evolução. Neste ponto, apresenta-se a estrutura da conta 
técnica do ramo Vida, o que permite consolidar alguns aspectos anteriormente 
referidos. Note-se que os resultados operacionais são dados em montante e os 
financeiros em rácio dos prémios, excepto no caso da participação nos resultados. 

 

Quadro 2.12 Estrutura da conta técnica do ramo Vida – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios líquidos de resseguro 8950 8458 9047
  Prémios brutos emitidos 9066 8592 9206
  Prémios de resseguro cedido 116 135 159

Variação da provisão matemática 2941 1471 895
Variação de outras provisões técnicas 3024 2684 1844
Montantes pagos 3536 4632 6649
Variação da provisão para sinistros 102 56 56
Participação nos resultados 166 206 204

Saldo de resseguro cedido -16 -23 -32

Custos de exploração / Prémios emitidos 3,4% 3,9% 4,5%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 13,3% 15,3% 17,3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 2,5% -1,4% -4,1%
Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras / Prémios emitidos 1,5% 0,9% -0,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 3,0% 3,6% 4,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) 1,3% 1,6% 1,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) 0,0% 0,2% 0,2%  

Evolução da conta
técnica do ramo Vida
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A dotação ou utilização do fundo para dotações futuras apresentou um valor 
negativo (-0,2%), o que contribuiu para um maior resultado técnico (371 milhões de 
euros). Trata-se efectivamente do melhor resultado obtido nos últimos 20 anos, o 
qual corresponde a mais do dobro do resultado técnico obtido em 2003. 

Os custos de exploração cresceram mais do que proporcionalmente face aos 
prémios emitidos, tendo o seu peso sofrido um incremento de 4,5%. 

A rubrica de variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para sinistros) 
registou um decréscimo bastante significativo, quer no tocante à provisão 
matemática (39,1%), quer relativamente à provisão para seguros e operações do 
tipo unit linked (31,3%).  

Estas evoluções estão essencialmente associadas ao aumento do valor dos 
resgates, o que permitiu libertar um montante superior de provisões técnicas, bem 
como à subida das taxas de juro das obrigações de menor risco, traduzido em 
taxas técnicas mais elevadas (maiores taxas de desconto) para as provisões 
matemáticas dos novos contratos do ramo Vida. Para além disso, há que referir o 
contributo do aumento das verbas pagas no âmbito de vencimentos de apólices. 

Os custos com sinistros apresentaram uma variação acentuada (43,0%), que se 
deveu quase na totalidade ao incremento dos montantes pagos. Apesar do baixo 
peso relativo do valor das transferências, foram estas que mais cresceram em 
termos relativos (129%). 

No próximo quadro podem analisar-se os valores dos custos com sinistros, 
desagregados por natureza e tipo de produto e a respectiva evolução em termos 
globais face aos valores de 2006. 

 

Quadro 2.13 Desagregação dos custos com sinistros por tipo de produto 

Milhões de euros Vencimento Morte Resgate / 
Reembolso

Transfer. Invalidez Outras

Exercício 2007 2006
Seguros não ligados a fundos de investimento 1.534 306 2.133 60 66 61 4.158 3.229

Rendas 1 54 55 53
Tradicionais, excepto Rendas 23 145 15 65 17 265 267

Vida inteira e mistos 23 3 15 1 1 43 57
Temporários 142 64 15 222 210

Financeiros com Part. nos Resultados 755 83 1.496 1 2.329 1.845
Capitais diferidos 723 79 1.438 2.234 1.770

Universal Life 32 4 58 1 95 75
Financeiros sem Part. nos Resultados 327 20 171 1 519 324

Capitais diferidos 327 20 171 1 519 324

Universal Life

PPR 428 57 450 60 989 740

Seguros ligados a fundos de investimento 314 49 1.529 5 15 1.913 943
Capitais Diferidos 8 1 11 19 28
PPR 3 5 90 5 103 47
Outros seguros 304 43 1.429 15 1.791 868

Operações de Capitalização 270 354 3 627 494
Não ligadas a fundos de investimento 23 4 27 6
Ligadas a fundos de investimento 248 350 2 600 488

Total 2.119 354 4.016 65 66 78 6.698 4.665

Total

 
 

No quadro seguinte é possível analisar a evolução da taxa anual de vencimentos e 
de resgates ao longo dos últimos anos, sendo nítida a tendência crescente 
associada à primeira, enquanto a segunda tem oscilado em torno de um valor 
médio de, aproximadamente, 8,6%. 
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Quadro 2.14 Evolução dos vencimentos e resgates 

Milhões de euros 2003 2004 2005 2006 2007
Prov. mat. (ex. anterior) 20.542 17.382 18.847 21.902 23.616
Resgates 1160 1223 1592 2716 4016
Vencimentos 1761 1767 1593 1481 2119
Taxa anual de resgates 5,6% 7,0% 8,4% 12,4% 17,0%
Taxa anual de vencimentos 8,6% 10,2% 8,5% 6,8% 9,0%  

 

A participação nos resultados atribuída atingiu os 204 milhões de euros, valor que 
se manteve praticamente constante face a 2006. Note-se que se trata dos valores 
mais elevados dos últimos 20 anos.  

 

Gráfico 2.34 Participação nos resultados 
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O indicador de participação nos resultados atribuída sobre a provisão matemática 
de seguros com participação nos resultados tem-se cifrado, desde 2004, em torno 
dos 1,1%, tendo decrescido muito ligeiramente em 2007. 

Os resultados distribuídos no exercício corresponderam a 188 milhões de euros 
(aproximadamente o mesmo que em 2006).  

Os montantes distribuídos foram, na sua maioria, concedidos através do aumento das 
provisões matemáticas (cerca de 62%), correspondendo apenas 12% ao 
crescimento das importâncias seguras. Uma parcela relativamente importante 
destes resultados foi distribuída sob a forma de pagamento em numerário (24%) e 
uma pequena parte (2%) revestiu o modo de diminuição dos prémios. Esta 
estrutura não apresenta diferenças significativas face  a 2006. 
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Gráfico 2.35 Resultados distribuídos 
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Em termos gerais, verificou-se uma ligeira melhoria no que respeita aos níveis de 
rendibilidade da exploração do ramo Vida. Esta conclusão pode ser retirada 
através da análise de um conjunto de rácios, apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 2.15 Rácios de rendibilidade Vida 

Rácios de Rendibilidade 2006 2007
Resultado Técnico / PBE 3,6% 4,0%
Resultado técnico / Resultado líquido 71,5% 74,7%
Resultado Técnico / Média capitais próprios 11,6% 12,4%
Resultado Líquido / Média capitais próprios 16,2% 16,7%
Resultado Líquido / PBE 5,0% 5,4%
Proveitos Financeiros Líquidos* / Média Investimentos 3,9% 4,2%
Proveitos Financeiros Líquidos* / Média (Investimentos + Dep. Ordem) 3,7% 4,1%
Proveitos Financeiros Líquidos* / Média Provisões Técnicas 3,7% 4,1%
Resultados Financeiros** / Média Investimentos 3,8% 3,5%
Resultados Financeiros Líquidos / Média Provisões Técnicas 3,6% 3,4%
* Proveitos fin líquidos = rendimentos inv + ganhos realizados inv - custos de gestão inv - perdas realizadas inv

** Resultados fin = proveitos financeiros líquidos + mais-valias não realizadas inv - menos-valias não realizadas inv  
 

Em 2007, a taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas para os 
seguros de Vida não ligados manteve-se aproximadamente constante face à 
utilizada no ano anterior (cerca de 2,8%), não se tendo, em termos gerais, 
observado mudanças significativas na taxa técnica média subjacente a cada tipo 
de produto.  

No gráfico seguinte representam-se as taxas técnicas que serviram de base ao 
cálculo das provisões matemáticas, por tipo de seguros de Vida não ligados. São 
apresentadas as taxas mínimas, médias e máximas. 
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Gráfico 2.36 Taxas técnicas mínimas, médias e máximas de cálculo das provisões matemáticas, 
por tipo de seguros não ligados 
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A amplitude de taxas manteve-se idêntica à do ano anterior. 

Refira-se que a taxa técnica média global de cálculo das provisões matemáticas 
dos seguros não ligados atrás mencionada é fortemente influenciada pela taxa 
utilizada nos seguros de capitais diferidos (incluindo PPR/E), responsáveis por 
cerca de 92% do valor total das provisões matemáticas. 

Importa ainda salientar que esta análise se restringiu às taxas das provisões 
matemáticas excluindo-se, portanto, a atribuição de participação nos resultados. 
Tanto em 2007 como em anos anteriores existiram várias apólices (quer de 
seguros de capitais diferidos, quer de seguros temporários) em que as taxas 
técnicas das provisões matemáticas eram nulas. Nesses produtos, em que apenas 
é garantido o capital, a remuneração é feita por via da participação nos resultados, 
atribuída anualmente. 

Uma análise que importa realizar, neste ponto, consiste na comparação das taxas 
técnicas subjacentes aos contratos vigentes “em fase de comercialização” e “fora 
de comercialização” de forma a poder caracterizar-se a evolução das práticas de 
mercado ao nível das garantias de taxa. Verificou-se que as taxas técnicas dos 
produtos que já não se encontram em comercialização são superiores às 
correspondentes dos seguros que se encontram em comercialização, tratando-se 
de um cenário que se tem vindo a repetir nos últimos anos. Esta situação encontra-
se essencialmente associada ao predomínio de um tipo de estratégia comercial 
caracterizado pela prudência ao nível de garantia de taxa e pela criação de uma 
maior margem de manobra ao nível da busca de rendibilidade nos investimentos, 
onde as empresas de seguros garantem somente o capital investido ou uma taxa 
mais reduzida, sendo a remuneração essencialmente efectuada mediante 
participação nos resultados. 

A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros em 
comercialização  a  31 de Dezembro de 2007 foi de 1,8% (1,9% em 2006 e 1,4% 
em 2005), enquanto a dos seguros fora de comercialização foi de 3,4%, 
aproximadamente igual à de 2006. 

No que se refere aos produtos PPR, a taxa técnica média de cálculo das provisões 
matemáticas dos seguros não ligados que financiam PPR/E era de 3%, 
designadamente 2,3% para os produtos em comercialização e 3,3% para os que 
estavam fora de comercialização. 

Na área das pensões, as empresas de seguros exploram o negócio quer pela via 
de fundos de pensões, quer através de apólices de seguro. A exploração do 
negócio sob a forma de fundos de pensões será analisada no Capítulo 5. 
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No final de 2007, o valor das provisões matemáticas afectas às apólices de 
seguros que se encontravam a financiar planos de pensões ascendia a cerca de 
293 milhões de euros, estando abrangidos cerca de 25 mil participantes. Esse 
valor das provisões matemáticas representava cerca de 34% do valor dos fundos 
de pensões geridos por empresas de seguros. 

Conforme se constata pelos quadros seguintes, cerca de 48% do valor da provisão 
matemática encontrava-se afecta a apólices de seguro que conferiam direito de 
resgate.  

Em termos evolutivos, face a 2006, destaca-se o aumento do peso do número de 
participantes afectos a apólices que financiam planos de contribuição definida 
(aumento de 81% para 85,3%) o qual foi acompanhado do incremento do peso da 
respectiva provisão matemática, passando este a representar cerca de 76% do 
total. 

 

Quadro 2.16 Repartição do peso relativo do valor das provisões matemáticas das apólices de 
seguro que financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função do direito 
de resgate das apólices 

Tipo de plano
de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 28,2% 47,9% 76,1%
Benefício definido ou misto 19,3% 4,5% 23,9%

Total 47,5% 52,5% 100,0%

Direito de resgate das apólices de seguro

 
 

Quadro 2.17 Repartição do peso relativo do número de participantes das apólices de seguro que 
financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função do direito de resgate 
das apólices 

Tipo de plano
de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 43,2% 42,1% 85,3%
Benefício definido ou misto 11,2% 3,5% 14,7%

Total 54,4% 45,6% 100,0%

Direito de resgate das apólices de seguro

 
 

Do quadro seguinte consta a repartição do valor das provisões matemáticas das 
apólices de seguro que financiam planos de pensões, bem como o número de 
participantes das correspondentes apólices por tipo de seguros. 

 

Quadro 2.18 Repartição do valor das provisões matemáticas e do número de participantes das 
apólices de seguro que financiam planos de pensões, por tipo de seguros 

Tipo de
seguros

2006 2007 2006 2007
Capitais diferidos 51,3% 53,5% 66,4% 77,1%
Rendas 33,6% 32,1% 1,7% 1,8%
Universal Life 13,8% 13,3% 30,0% 18,9%
Mistos 1,3% 1,2% 1,9% 2,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Valor das provisões 
matemáticas Número de participantes

 
 

Da análise do quadro anterior verifica-se que os capitais diferidos continuam a ser 
a principal modalidade utilizada para financiar planos de pensões, medida em 
função quer das provisões matemáticas quer do número de participantes. 
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2.3.2.2. Ramos Não Vida 
O volume de prémios de seguro directo nos ramos Não Vida não sofreu alterações 
significativas face a 2006, tendo apresentado um ligeiro crescimento (0,1%) em 
termos nominais, cifrando-se em 4.141 milhões de euros. 

Analisando cada um dos segmentos de negócio, apenas os ramos Automóvel e 
Aéreo apresentaram decréscimos na produção (-3% e -11,8%, respectivamente). A 
evolução de Acidentes e Doença situou-se nos 2,4%, ligeiramente acima do 
verificado no ano anterior (2,3%). Depois de ter sofrido reduções durante dois anos 
consecutivos, a produção de Responsabilidade Civil Geral registou, em 2007, um 
crescimento de 9,5%. Também o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos voltou a 
apresentar uma taxa de variação positiva, na ordem dos 2%. De destacar ainda o 
crescimento de 22% no ramo Marítimo e Transportes, que, considerando o seu 
peso nos ramos Não Vida, não influencia significativamente a evolução da 
produção total. 

Como resultado, a estrutura de prémios dos ramos Não Vida manteve-se estável, à 
semelhança do que se tem vindo a observar ao longo dos últimos anos. Note-se, 
no entanto, que se tem assistido a uma perda de peso do ramo Automóvel por 
contrapartida da parcela de Acidentes e Doença. 

 

Gráfico 2.37 Estrutura da carteira de prémios Não Vida 
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Apesar do aumento pouco expressivo do volume de prémios dos ramos Não Vida, 
constatou-se um decréscimo significativo nos resultados da conta técnica Não Vida 
(na ordem dos 38%). Note-se, no entanto, que os resultados de 2006 se deveram, 
em parte, ao efeito da mais-valia extraordinária da operação de venda parcial da 
participação de uma empresa de seguros noutra empresa de seguros. Sendo 
corrigido aquele efeito, o resultado de 2006 situar-se-ia em cerca de 382 milhões 
de euros e a diminuição em 2007 seria de apenas 12,6%. 

Em resultado destas evoluções, o rácio ‘Resultado da conta técnica/Prémios 
emitidos’ diminuiu em 5 pontos percentuais para os 7,5%. No entanto, a correcção 
para 2006 acima mencionada implicaria uma redução deste rácio em apenas 1,3 
pontos percentuais. 
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Quadro 2.19 Estrutura da conta técnica Não Vida – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 4.157 4.138 4.141
   Acidentes e Doença 1.260 1.288 1.319
   Incêndio e Outros Danos 688 648 661
   Automóvel 1.946 1.942 1.882
   Transportes 76 74 78
   Responsabilidade Civil Geral 84 84 91
   Diversos 104 102 110
Prémios adquiridos de seguro directo 4.160 4.141 4.133

Montantes pagos / Prémios adquiridos 57,0% 58,1% 60,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 63,6% 65,9% 64,7%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7,8% -6,4% -7,1%

Custos de exploração / Prémios emitidos 25,7% 26,3% 26,7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,8% 9,4% 6,1%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,7% 2,0% 0,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 8,9% 12,5% 7,5%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 17,9% 14,7% 17,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 37,0% 40,5% 42,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 4,9% 4,1% 7,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 59,7% 64,9% 77,4%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  

 

Conforme se constata pelo gráfico seguinte, os resultados operacionais 
melhoraram, quer no que diz respeito a seguro directo (13%), quer relativamente a 
resseguro aceite (37,2%). Para tal contribuiu o acréscimo dos prémios brutos 
adquiridos (seguro directo e resseguro aceite) em cerca de 2,4%, apesar do 
aumento dos custos com sinistros (1,9%) e dos custos de exploração (0,6%). A 
função financeira verificou uma queda de 43,8%, situando-se em torno da média 
dos anos anteriores a 2006. Para esta redução contribuiu, para além do 
decréscimo do saldo dos proveitos e custos de investimentos pelas razões já 
referidas, também o saldo de mais e menos-valias não realizadas, que diminuiu em 
89,9% (de 86 milhões de euros em 2006 para 9 milhões em 2007). O saldo de 
resseguro piorou em cerca de 14,5%, mantendo-se entre os valores de 2003 e 
2005.  

 

Gráfico 2.38 Decomposição do resultado técnico dos ramos Não Vida 
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O custo do risco, medido pela sinistralidade líquida de resseguro, registou um valor 
perto dos 72% (72,2% em 2007, 72,3% em 2006 e 71,6% em 2005). Também a 
evolução dos custos de funcionamento se tem mantido estável nos últimos anos, 
sendo os resultados técnicos explicados essencialmente pela evolução do 
desempenho financeiro. 

 

Gráfico 2.39 Evolução do custo do risco, custos de exploração e desempenho financeiro Não 
Vida em função dos prémios emitidos 
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Apesar dos prémios adquiridos de seguro directo apresentarem apenas uma ligeira 
variação negativa (-0,2%), a taxa de sinistralidade global para o negócio de seguro 
directo dos ramos Não Vida diminuiu, em 2007, 1,2 pontos percentuais (para 
64,7%), devido à redução do nível dos custos com sinistros (-2%).  

Em 2007, inverteu-se a tendência de aumento do peso da rubrica de variação das 
provisões para sinistros no total dos custos com sinistros, por contrapartida da 
rubrica de montantes pagos. Neste ano, o montante da variação da provisão para 
sinistros representou apenas 6% dos custos com sinistros totais (11,9% em 2006). 

O rácio combinado (líquido de resseguro) obtido para o conjunto dos ramos Não 
Vida continuou a manter-se abaixo do patamar dos 100%, tal como desde 2003, 
embora tenha aumentado de forma insignificante em 0,1 pontos percentuais.  

Apesar de todas as desvantagens que lhe são atribuíveis e sobejamente 
conhecidas em termos de uma análise de rendibilidade, o rácio combinado é, 
todavia, o indicador mais utilizado pelo mercado, proporcionando uma referência 
em termos de competitividade do sector segurador. 

A análise efectuada ao ano 2007 permite constatar que apenas o ramo Crédito e 
Caução e a modalidade Acidentes de Trabalho apresentaram rácios combinados 
(líquidos de resseguro) significativamente acima do patamar de 100%. Também o 
ramo Doença apresentou um rácio ligeiramente superior a 100%, tendo, no 
entanto, vindo a apresentar descidas sucessivas desde 2003.  
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Gráfico 2.40 Rácio combinado – Ramos Não Vida 
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O saldo de resseguro cedido continuou a ser desfavorável para as empresas de 
seguros, tendo sofrido um agravamento de 14,5%. Embora o crescimento nos 
prémios adquiridos de resseguro (12,5%) tenha sido mais brando do que o ocorrido 
ao nível dos custos com sinistros de resseguro (17%), em 2007, verificou-se, à 
semelhança do que já tinha acontecido em 2006, uma redução nos montantes de 
comissões e participação nos resultados de resseguro cedido. O rácio 
correspondente ao peso do saldo de resseguro face aos prémios emitidos 
apresentou, assim, uma diminuição de 0,7 pontos percentuais, registando em 2007 
cerca de 7%. 

Em 2007, assistiu-se a um crescimento das taxas de cedência e de aceitação, 
acompanhado pelo aumento das respectivas taxas de sinistralidade, situação 
idêntica à de 2006. 

Apresenta-se seguidamente a análise de alguns ramos e modalidades Não Vida 
que, pela sua importância neste contexto, carecem de um estudo mais detalhado. 

 

a) Acidentes de Trabalho 
O volume de prémios de seguro directo da modalidade Acidentes de Trabalho 
registou, à semelhança do ocorrido em 2006, um decréscimo (1,9% face a 1,2% 
em 2006). Apesar disso, o montante de salários seguros voltou a apresentar uma 
variação positiva próxima de 5%, ascendendo a 39,2 mil milhões de euros.  

Em resultado destas evoluções, a tarifa média, medida como o rácio entre os 
prémios brutos emitidos de seguro directo e os salários seguros, tem vindo a 
diminuir nos últimos anos, situando-se em 1,9%, em 2007. 
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Gráfico 2.41 Prémios brutos emitidos, salários seguros e tarifa média – Modalidade Acidentes 
de Trabalho 
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Quadro 2.20 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 755 746 732
Prémios adquiridos de seguro directo 754 745 728

Montantes pagos / Prémios adquiridos 65,7% 65,8% 68,9%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 77,3% 83,5% 85,8%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,4% -0,5% 0,2%

Custos de exploração / Prémios emitidos 22,9% 24,7% 24,6%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 8,2% 8,6% 9,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 2,2% 2,6% 1,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 10,3% 2,8% 0,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 4,1% 1,9% 2,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 78,9% 55,2% 101,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,1% 0,7% 0,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 40,0% 37,5% 50,7%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  

 

A taxa de sinistralidade da modalidade Acidentes de Trabalho voltou a sofrer um 
aumento, face a 2006, situando-se acima dos 80%. 

Esta situação ficou a dever-se à conjugação da redução dos prémios adquiridos de 
seguro directo (-2,3%) com o incremento dos custos com sinistros (em 
consequência da manutenção do reforço da provisão para sinistros, já verificado 
nos últimos dois anos, bem como do crescimento de 2,2% dos pagos). 

Em termos de estrutura, a rubrica de outras prestações e custos reforçou 
novamente o seu peso, por contrapartida do decréscimo das pensões remidas (-
12,4%). Esta última rubrica passou a representar menos de 20% dos montantes 
pagos totais.  
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Gráfico 2.42 Montantes pagos – Modalidade Acidentes de Trabalho 
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A provisão para sinistros registou uma evolução positiva pelo terceiro ano 
consecutivo (7,3%). Com efeito, em 2007, tanto a provisão matemática como a 
provisão para outras prestações e custos sofreram aumentos (6,8% e 10,7%, 
respectivamente). A estrutura manteve-se igual, com a parcela da provisão 
matemática a representar a maior parte da provisão para sinistros (39%). 

 

Gráfico 2.43 Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho 
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O saldo de resseguro cedido foi positivo (desde 1997 que este se apresentava 
negativo), ascendendo a 1,6 milhões de euros. Tal deveu-se ao facto pouco 
comum de os custos com sinistros cedidos aos resseguradores terem sido 
superiores aos respectivos prémios. Em consequência, o incremento do custo do 
risco por via do já referido aumento da taxa de sinistralidade foi ligeiramente 
atenuado, situando-se nos 85,5% (antes de resseguro a sinistralidade 
representava 85,8% dos prémios adquiridos). 
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No que respeita ao desempenho financeiro associado à modalidade Acidentes de 
Trabalho, verificou-se uma pequena quebra em relação a 2006, resultando numa 
redução de 0,8 pontos percentuais (caindo para os 10,5%), mantendo-se ainda 
assim acima do valor atingido em 2005. Efectivamente, esta modalidade foi aquela 
em que o saldo da função financeira evoluiu de forma menos desfavorável (-8,2%), 
comparando com os restantes ramos Não Vida, o que se poderá dever ao carácter 
de longo prazo da carteira. De salientar, ainda, o peso da componente financeira 
nos resultados técnicos desta modalidade, associado às características de longo 
prazo de uma parte significativa das responsabilidades em carteira. 

Os resultados operacionais do negócio de seguro directo continuaram a reduzir-se, 
tendo no entanto registado um valor superior (em termos absolutos) ao da função 
financeira, conduzindo a um resultado da conta técnica muito baixo (110 mil euros). 
Esta queda deveu-se essencialmente à diminuição dos prémios adquiridos e ao 
aumento da provisão para riscos em curso (PRC), cuja variação ultrapassou os 3 
milhões de euros – provocado por duas empresas de seguros uma das quais de 
grande dimensão que, embora tenha um rácio de PRC ligeiramente acima dos 
100% (motivado pelo aumento dos custos com sinistros), origina um valor 
significativo desta provisão. Em contrapartida, os custos de exploração diminuíram 
em 2,5%. 

 

Gráfico 2.44 Decomposição do resultado técnico da modalidade Acidentes de Trabalho 
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Relativamente aos resultados individuais, em 2007, constatou-se que metade das  
20 empresas que operam nesta modalidade registaram valores negativos, o que 
representa um agravamento face a 2006 (8  empresas). No cômputo geral, estas 
entidades apresentam resultados que ascendem aos 41 milhões de euros 
negativos. De realçar, no entanto, que deste montante 60% dizem respeito a um 
único grupo financeiro. 
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Gráfico 2.45 Resultados técnicos – Modalidade Acidentes de Trabalho 
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b) Doença 
A produção de seguro directo do ramo Doença continuou a registar um forte 
crescimento em 2007 (8,2%), à semelhança do que tem vindo a acontecer nos 
últimos anos, embora mantendo a tendência de desaceleração sentida desde 
2003. 

 

Quadro 2.21 Estrutura da conta técnica do ramo Doença – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 364 397 430
Prémios adquiridos de seguro directo 361 389 420

Montantes pagos / Prémios adquiridos 77,6% 78,8% 77,9%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,9% 81,7% 79,5%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7,3% -6,7% -5,9%

Custos de exploração / Prémios emitidos 16,0% 14,9% 15,8%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 1,4% 2,3% 1,8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,4% 0,3% -0,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -3,1% -0,3% -0,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 23,3% 21,1% 34,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 46,9% 50,6% 71,6%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 14,8% 16,1% 31,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 60,1% 69,4% 81,1%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  

 

A população segura registou um aumento de 12,9%, atingindo cerca de 1.898 mil 
pessoas, o que, conjugado com o abrandamento no incremento da produção, 
originou uma diminuição do prémio médio por pessoa segura em 4,3% (221 euros 
face a 231 em 2006). 

Note-se que esta evolução foi ditada pelos seguros de grupo, cujo decréscimo do 
prémio médio foi de 10%. Em relação aos seguros individuais chegou mesmo a 
assistir-se a um ligeiro aumento do prémio médio (1,8%). A combinação destas 
duas situações conduziu à inversão da tendência habitual para os seguros de 
grupo em que se verificava um montante mais elevado de prémio médio – em 2007 
cifrou-se em 218 euros, contra 225 euros nos seguros individuais. 

Evolução dos prémios
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A proporção entre o número de pessoas que subscrevem seguros individuais e de 
grupo manteve-se praticamente idêntica à do ano anterior, com uma repartição a 
rondar os 50% para as duas tipologias. 

 

Gráfico 2.46 Proporção entre subscritores de seguros individuais e seguros de grupo 
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Nos seguros individuais continuou a evidenciar-se, em 2007, a tendência para a 
redução do peso do sistema de reembolso (sistema em que a empresa de seguros 
indemniza o segurado numa parte das despesas de saúde suportadas por este, 
mediante a apresentação dos respectivos comprovativos) e o consequente 
aumento dos sistemas convencionados (em que a empresa de seguros dispõe de 
uma rede convencionada de profissionais ou entidades que se dedicam à 
prestação de cuidados médicos-hospitalares e de cuja lista dá conhecimento ao 
tomador de seguro aquando da subscrição do contrato). Esta tendência também foi 
observada nos seguros de grupo em que a parcela do sistema de reembolso 
atingiu um valor inferior ao de 2005, depois de ter registado um crescimento 
significativo em 2006. Os restantes sistemas de regularização de sinistros do ramo 
Doença mantiveram-se praticamente constantes em ambos os segmentos. 

As alterações ao nível destes sistemas podem ser confirmadas no gráfico seguinte, 
que utiliza como medida a última estimativa disponível dos custos com sinistros 
totais por ano de ocorrência (i.e., o total de montantes pagos por ano de 
ocorrência, independentemente do ano de pagamento, acrescido da 
correspondente parcela da provisão para sinistros constituída a 31 de Dezembro 
de 2007, ou seja, montante referente àquele ano e que ainda não foi pago). 

 

Gráfico 2.47 Proporção dos tipos de sistemas disponíveis para seguros de Doença individuais e 
de grupo 
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A taxa de sinistralidade do ramo Doença manteve-se em níveis elevados, tendo, no 
entanto, invertido a tendência crescente dos últimos anos, situando-se, em 2007, 
abaixo dos 80% (redução de 2,1 pontos percentuais face a 2006). Para tal 
contribuíram o aumento de prémios adquiridos (8%) e o abrandamento da 
evolução dos custos com sinistros (5,2% contra 8,8% em 2006). 

Em 2007, os montantes pagos tiveram um peso de 97,9% no total dos custos com 
sinistros, certamente devido ao horizonte temporal de curto prazo que caracteriza 
este ramo. Note-se que, do total de montantes pagos, mais de 85% dizem respeito 
a sinistros ocorridos no próprio ano. 

O saldo de resseguro permaneceu negativo em 2007, tendo registado uma 
redução de 17,5%. Apesar disso, considerando a já referida diminuição da taxa de 
sinistralidade, o custo do risco sofreu uma quebra de 1,5 pontos percentuais, 
ascendendo a 87,4%. 

A taxa de cedência para o ramo Doença inverteu a tendência decrescente que se 
tinha vindo a constatar desde 2000. Com efeito, assistiu-se a uma subida desta 
taxa em 13,1 pontos percentuais, situando-se, em 2007, nos 34,2%. Também a 
taxa de aceitação sofreu um aumento significativo, passando de 16,1% em 2006 
para 31,8% em 2007. No ano em apreço, mais de 90% dos prémios cedidos foram 
aceites por 2 empresas de seguros a operar neste segmento do mercado, o que 
significa que as taxas de aceitação e cedência são claramente influenciadas pela 
política de transferência de risco dos grupos financeiros a que aquelas empresas 
pertencem. 

Em 2007, o resultado técnico do ramo Doença manteve-se negativo mas estável, 
com uma ligeira quebra face a 2006, passando de -1,5 para -1,6 milhões de euros. 
Efectivamente, observou-se uma compensação entre os resultados operacionais 
de resseguro aceite e o saldo de resseguro cedido. Também o decréscimo da 
função financeira (-14,7%) foi contrabalançado pela melhoria do nível dos 
resultados operacionais de seguro directo (motivada pelo já referido crescimento 
da produção e pela diminuição das rubricas de participação nos resultados e 
variação dos custos de aquisição diferidos). 

No que diz respeito ao rácio ‘Resultado técnico / Prémios brutos emitidos‘, o efeito 
desta ligeira descida dos resultados foi nulo, tendo o indicador mantido o mesmo 
valor do ano anterior. 

 

Gráfico 2.48 Decomposição do resultado técnico do ramo Doença 
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No que respeita ao número de empresas com prejuízo no ramo Doença, regista-se 
uma diminuição de 8 para 7, num universo de 21, a que corresponde o montante 
total de -18 milhões de euros, sendo de salientar que 65% do resultado negativo do 
total diz respeito a uma única entidade. 

 

Gráfico 2.49 Resultados técnicos – Ramo Doença 
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c) Automóvel 
Depois de dois anos consecutivos em que se assistiram a ligeiras reduções (-0,2%) 
da produção do seguro directo do ramo Automóvel, em 2007 observou-se um 
decréscimo mais acentuado (-3,1%), registando um total de 1.882 milhões de 
euros. 

Este valor é maioritariamente constituído pelo seguro de Responsabilidade Civil 
(que inclui o seguro obrigatório), que representa 67,3% do total da produção. A 
modalidade Veículos Terrestres continua também a manter alguma expressividade, 
representando 28,6% daquele valor. 

 

Gráfico 2.50 Número de apólices de seguro Automóvel – Responsabilidade Civil e Veículos 
Terrestres 
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Nota: Refira-se que a generalidade das apólices com cobertura de Veículos Terrestres está 
igualmente englobada nas apólices de Responsabilidade Civil 
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Contrariamente à redução da produção, o número de apólices aumentou cerca de 
1,9%. De salientar o crescimento do número de apólices com cobertura de 
Veículos Terrestres (3 pontos percentuais), constatando-se que, em 2007, 41,4% 
das apólices do ramo Automóvel contrataram esta cobertura. O número de 
apólices com capital ilimitado diminuiu cerca de 1% face a 2006, tendência devida 
à política de não aceitação de coberturas para contratos com capital ilimitado por 
parte das empresas de resseguros.  

 

Quadro 2.22 Estrutura da conta técnica do seguro Automóvel – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 1.946 1.942 1.882
Prémios adquiridos de seguro directo 1.956 1.947 1.910

Montantes pagos / Prémios adquiridos 62,4% 61,6% 64,6%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 70,0% 67,5% 67,2%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -2,3% -2,6% -3,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 25,8% 26,4% 27,2%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 5,1% 12,3% 7,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,9% 2,5% 0,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 9,0% 18,3% 10,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 7,9% 5,1% 5,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 53,7% 42,9% 26,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,6% 1,5% 1,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 47,4% 49,7% 54,5%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  

 

A taxa de sinistralidade do ramo Automóvel continuou a reduzir-se em 2007, ainda 
que de forma pouco expressiva (para os 67,2%), mantendo a tendência que se 
vem observando desde 2002. Esta quebra foi essencialmente impulsionada pela 
diminuição da variação da provisão para sinistros, que apesar de ter pouco peso 
no cômputo do total dos custos com sinistros (8,7% em 2006 e 3,9% em 2007), 
registou uma variação negativa significativa (-55,5%). Pelo contrário, os montantes 
pagos aumentaram 2,8%, tendo os custos com sinistros de seguro directo 
apresentado uma redução de 2,2% em resultado da conjugação destas duas 
variações. 

No entanto, apesar da diminuição global dos custos, o número de sinistros voltou a 
crescer em 2007, atingindo mais de 700 mil, o que se traduz num aumento de 
10,9% face a 2006. Destaca-se, em particular, o incremento do número de sinistros 
apenas com danos materiais (18,3%). Conclui-se, portanto, pela redução do custo 
médio por sinistro em cerca de 10% (valores de 10,9 mil euros para sinistros com 
danos corporais e 1,3 mil euros para sinistros sem danos corporais). 

Em 2007 aumentaram quer a velocidade de pagamento (montantes pagos / custos 
com sinistros), quer a de encerramento (sinistros encerrados / sinistros em gestão), 
ultrapassando respectivamente os 96% e os 76%. De salientar, ainda, que 52% 
dos montantes pagos correspondem a sinistros ocorridos em 2007, e 76% a 
sinistros ocorridos nos últimos dois anos. Esta evolução está certamente 
relacionada com a entrada em vigor do normativo decorrente do Decreto-lei 
n.º 83/2006, de 3 de Maio, cujo objectivo consistiu em impor às empresas de 
seguros o cumprimento de determinados prazos no decorrer da regularização de 
sinistros do seguro Automóvel (note-se que o normativo em questão entrou em 
vigor no terceiro quadrimestre de 2006 e vigorou durante 2007, aplicando-se 
unicamente aos danos materiais). 
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A função financeira, com uma queda significativa, de cerca de 53%, totalizou pouco 
mais de 137 milhões de euros (cerca de 209 milhões em 2006). Tal ficou a 
dever-se essencialmente ao saldo de proveitos e custos de investimentos. Note-se 
que, em 2006, este ramo foi especialmente afectado pelo facto extraordinário já 
referido anteriormente. Refira-se que o saldo de mais e menos-valias não 
realizadas, cujo peso na função financeira é relativamente baixo (em média, inferior 
a 5%), evidenciou uma quebra superior a 90%. 

Os custos de exploração mantiveram, aproximadamente, o nível do ano anterior, 
chegando a verificar-se um ligeiro decréscimo (-0,2%), Apesar disso, não foi 
suficiente para contrabalançar a diminuição da produção, originando um rácio mais 
gravoso de ‘custos de exploração / prémios brutos emitidos’ (27,2% contra 26,4% 
em 2006). 

A ligeira melhoria da taxa de sinistralidade atenuou a evolução desfavorável do 
custo do risco (cerca de 1 ponto percentual superior a 2006), provocada por uma 
deterioração significativa do saldo de resseguro. 

A situação descrita permitiu que o ramo Automóvel registasse resultados técnicos 
globais de 190 milhões de euros, o que constitui uma quebra substancial (-47,4%) 
face aos 362 milhões de euros obtidos em 2006. Note-se que a diminuição dos 
resultados situar-se-ia próximo dos 20%, caso se corrigisse o já referido ganho 
extraordinário incluído no resultado financeiro. 

 

Gráfico 2.51 Decomposição do resultado técnico do ramo Automóvel 
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Face a 2006, o número de empresas com resultados negativos aumentou de 1 
para 3 – num total de 21 –  tendo estas, no cômputo geral, apresentado resultados 
com pouca relevância material. 
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Gráfico 2.52 Resultados técnicos – Seguro Automóvel 
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d) Incêndio e Outros Danos 
A produção de seguro directo do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos, 
contrariamente ao sucedido em 2006, retomou o rumo ascendente verificado em 
anos anteriores, embora de forma pouco acentuada. Com efeito, em 2007, os 
prémios brutos emitidos de seguro directo aumentaram cerca de 2,1%. 

Em termos absolutos, as maiores contribuições para o crescimento global da 
produção foram dadas pelas modalidades Riscos Múltiplos (3,3%) e Outros Danos 
em Coisas (20%). Em termos relativos, há a destacar a continuidade da tendência 
de redução nas modalidades Agrícola e Pecuário (-14,1%) e Roubo (-19,7%). 
Também Incêndio e Elementos da Natureza registou, pelo segundo ano 
consecutivo, uma quebra da sua produção (-46,9% em 2006 e -11,9% em 2007). 
Tal evolução não se traduziu em alterações muito expressivas do peso relativo de 
cada modalidade no cômputo geral, destacando-se, em particular, a subida de 
cerca de 1 ponto percentual de Risco Múltiplos e Outros Danos em Coisas, por 
contrapartida de ligeiros decréscimos nas restantes modalidades. 

 

Gráfico 2.53 Produção por modalidades – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos 
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Quadro 2.23 Estrutura da conta técnica do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos – Seguro 
directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 688 648 661
Prémios adquiridos de seguro directo 676 651 653

Montantes pagos / Prémios adquiridos 35,9% 42,1% 46,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 35,3% 48,9% 40,7%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -25,8% -15,8% -18,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 28,2% 31,1% 32,6%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 2,6% 6,4% 3,5%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,0% 1,2% -0,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 13,4% 10,5% 10,1%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 44,3% 38,8% 39,4%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 24,1% 42,1% 31,4%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,3% 0,9% 1,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 43,3% 36,4% 77,8%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  

 

Contrariamente ao ano anterior, em 2007 a taxa de sinistralidade deste grupo de 
ramos reduziu-se significativamente (8,2 pontos percentuais), atingindo, ainda 
assim, um valor superior a 40%, que constitui um dos valores mais baixos no 
conjunto dos ramos Não Vida. Esta diminuição resultou da combinação entre o 
aumento dos prémios adquiridos e a evolução favorável apresentada pelos custos 
com sinistros (decréscimo de 16,5%). Por outro lado, o rácio ‘saldo de resseguro / 
Prémios brutos emitidos’ registou um agravamento de 3 pontos percentuais. A 
conjugação das duas situações anteriores conduziu, em 2007, a um decréscimo do 
custo do risco, para 59,9% (o mais baixo dos últimos 10 anos). 

Da análise da sinistralidade por modalidade, constata-se que quase todos os rácios 
respectivos evoluíram de forma favorável, com a excepção das modalidades 
Agrícola Colheitas, Avaria de Máquinas e Outros Danos em Coisas. Saliente-se o 
comportamento marcadamente volátil das modalidades Pecuário, Agrícola 
Colheitas, Deterioração de Bens Refrigerados e Roubo, cujas taxas de 
sinistralidade têm vindo a evidenciar, ao longo dos últimos anos, volatilidades 
bastante expressivas. A tal situação não será certamente alheia a reduzida 
dimensão da carteira afecta a estas modalidades. Para o conjunto das 
modalidades de Riscos Múltiplos, que representa mais de 80% do ramo em 
análise, o rácio de sinistralidade atingiu 37%, o que significa uma redução de 13,1 
pontos percentuais face ao ano anterior. 
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Gráfico 2.54 Taxa de sinistralidade por modalidades – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos 
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A nível global, os resultados operacionais de seguro directo evoluíram 
positivamente (40,7%). Além da evolução favorável dos prémios e dos custos com 
sinistros, há ainda a registar uma redução na dotação da provisão para desvios de 
sinistralidade, na ordem dos 36%. Por outro lado, e apesar dos resultados 
operacionais obtidos, é de referir o aumento dos custos de aquisição em 18,3%. 

Por sua vez, o saldo de resseguro, sofreu um agravamento de 22,6%, para 126 
milhões de euros negativos na óptica das empresas de seguros. Em termos 
relativos, a modalidade Riscos Múltiplos foi responsável por 86% deste valor. 

Como seria de esperar, atendendo ao facto de ter sido empolada, em 2006, pela 
mais-valia extraordinária da operação anteriormente referida, a função financeira 
reduziu-se para metade do valor do ano anterior, atingindo um montante muito 
semelhante à média dos anos anteriores a 2006 (22,5 milhões de euros). 

O resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos foi positivo (68 
milhões de euros), ainda assim inferior em 1,8% face ao resultado do ano anterior. 
Para tal, contribuiu principalmente a evolução desfavorável do saldo de resseguro 
e da função financeira, a qual, no entanto, foi atenuada pela já referida redução 
dos custos com sinistros. 
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Gráfico 2.55 Decomposição do resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos 
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À semelhança do que já vem sendo habitual, a modalidade Riscos Múltiplos foi a 
que mais contribuiu para o resultado técnico global com cerca de 62 milhões de 
euros (91,4% do resultado global), evidenciando valores positivos em todas as 
suas componentes, com especial destaque para a componente Habitação, cujo 
resultado ascendeu a 58,7 milhões de euros. Registaram-se resultados positivos 
para a generalidade das modalidades restantes, com excepção de Agrícola 
Colheitas, Pecuário e Avaria de Máquinas, embora os dois últimos tenham pouca 
relevância material. 

A análise dos resultados técnicos individuais revela que cinco das 22 empresas de 
seguros que exploraram o ramo registaram prejuízos (8 em 2006), sendo que mais 
de 97% dos resultados negativos dizem respeito a apenas 2 empresas. Os 
restantes operadores, ainda que tenham chegado a resultados negativos, 
obtiveram valores muito próximos de zero. 

 

Gráfico 2.56 Resultados técnicos – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos 
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e) Responsabilidade Civil Geral 
O volume de produção de seguro directo do ramo Responsabilidade Civil Geral 
atingiu o valor mais elevado dos últimos anos, ultrapassando 91 milhões de euros 
(crescimento de 9,5%). 
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Da análise por modalidade, constata-se que todas, à excepção de 
Responsabilidade Civil Profissional (com uma quebra de 20,5%), apresentaram 
crescimentos na produção, sendo de destacar os aumentos expressivos de 
Responsabilidade Civil Produtos (17,9%), Responsabilidade Civil Caçadores 
(36,2%) e Responsabilidade Civil Exploração (19,3%).  

Analisando o peso relativo de cada modalidade, verificam-se algumas alterações, 
embora os segmentos mais representativos continuem a ser Responsabilidade 
Civil Exploração (aumento de peso em 3,9 pontos percentuais) e Outros (apesar de 
uma quebra de 2,3 pontos percentuais). É também de salientar a redução do peso 
da modalidade Responsabilidade Civil Profissional, situação que tem vindo a 
acontecer desde 2004, ano em que representava 20,3% do ramo 
Responsabilidade Civil Geral. 

 

Gráfico 2.57 Produção por modalidades – Ramo Responsabilidade Civil Geral 
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Quadro 2.24 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral – Seguro directo 

Milhões de euros 2005 2006 2007
Prémios emitidos de seguro directo 84 84 91
Prémios adquiridos de seguro directo 86 83 89

Montantes pagos / Prémios adquiridos 35,1% 37,0% 33,3%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 63,8% 35,2% 40,4%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -8,1% -31,5% -16,9%

Custos de exploração / Prémios emitidos 34,1% 34,4% 31,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,0% 16,7% 9,7%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 3,4% 3,6% -0,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 3,7% 22,1% 23,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 32,7% 27,7% 26,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 70,5% -22,2% 21,9%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,5% 1,5% 1,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 316,7% 48,3% -98,8%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite  
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Globalmente, a taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral 
cresceu 5,2 pontos percentuais face a 2006, situando-se em 40,4%. No entanto, o 
valor extraordinário da taxa do ano anterior deveu-se essencialmente à libertação 
de um montante avultado de provisão para sinistros (Responsabilidade Civil 
Profissional) e a movimentações decorrentes de migrações de sistemas 
informáticos por parte de uma empresa de seguros (que representa 3/4 do 
mercado), tendo o seu valor sido de 49% para o resto do mercado. Assim, 
expurgando da análise os dados daquela empresa, em 2007, obter-se-ia uma 
melhoria significativa na taxa de sinistralidade (superior em 8,6 pontos 
percentuais). 

Em 2007, ao nível de cada modalidade, não se assistiu à habitual discrepância 
entre os rácios de sinistralidade uma vez que estes variaram, de uma forma geral, 
entre 23,4% (Produtos) e 50,3% (Profissional). Em termos evolutivos, destacam-se, 
contrariamente ao ano anterior, a diminuição expressiva das taxas de sinistralidade 
de Responsabilidade Civil Exploração e Responsabilidade Civil Produtos em 44,2 e 
55,7 pontos percentuais, respectivamente. A reduzida dimensão da carteira afecta 
à modalidade Responsabilidade Civil Produtos pode explicar as grandes oscilações 
da respectiva taxa verificadas nos últimos anos. De destacar, ainda, o aumento da 
taxa de sinistralidade de Responsabilidade Civil Caçadores em 10,8 pontos 
percentuais. Em relação à modalidade Responsabilidade Civil Profissional, não é 
possível retirar conclusões fiáveis, já que o indicador de sinistralidade se 
encontrava claramente enviesado, de acordo com o exposto anteriormente. 

Em termos globais, o saldo de resseguro, apesar de negativo na óptica das 
empresas de seguros, teve uma evolução favorável, com um decréscimo de 41,3% 
face ao apresentado em 2006, tendo o rácio ‘Saldo de resseguro cedido / Prémios 
emitidos’ melhorado em 14,6 pontos percentuais. Refira-se, no entanto, que o valor 
de 2006 também se encontrava enviesado pelas razões acima referidas. Em 
resultado, obteve-se uma redução do custo do risco que se situou nos 58,2%, 
sendo o mais baixo dos últimos anos. 

No que respeita à função financeira, note-se que os resultados a este nível 
retomaram a grandeza dos valores dos anos anteriores a 2006, ascendendo a 10 
milhões de euros. 

Atendendo às evoluções referidas anteriormente, o resultado técnico do ramo 
Responsabilidade Civil Geral continuou com um saldo global positivo, em 2007. 
Efectivamente, assistiu-se a um crescimento significativo de 15,4% que gerou um 
resultado de 22 milhões de euros. 

 

Gráfico 2.58 Decomposição do resultado técnico do ramo Responsabilidade Civil Geral 
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Ao nível das modalidades do ramo Responsabilidade Civil Geral, apenas a de 
Responsabilidade Civil Caçadores apresentou resultados negativos, em linha aliás 
com o comportamento histórico observado. 

Relativamente aos resultados por empresa, verifica-se uma diminuição do número 
de entidades com resultados negativos. Efectivamente, num universo de 18 
empresas, apenas uma registou prejuízo no ramo Responsabilidade Civil Geral, 
sendo o montante dos resultados negativos de pouco mais que meio milhão de 
euros. 

 

Gráfico 2.59 Resultados técnicos – Ramo Responsabilidade Civil Geral 
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2.4. Situação financeira e patrimonial 
 

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço 
A evolução da estrutura patrimonial resulta do movimento articulado das suas três 
variáveis fundamentais e intercomplementares: Activo, Passivo e Capital Próprio.  

Em 2007, o Activo e o Passivo das empresas de seguros e resseguro sob 
supervisão do ISP apresentaram taxas de crescimento idênticas (7,0%), tendo o 
Capital Próprio registado um comportamento semelhante (7,5%).  

Estes indicadores situam-se cerca de 45% abaixo da média relativa aos seis anos 
anteriores, reflectindo, em grande parte, as condições da economia e dos 
mercados financeiros, especialmente ao longo da segunda metade do ano em 
apreço. 

Conforme foi já referido, apesar das condições favoráveis do primeiro semestre, 
2007 foi essencialmente marcado por grandes aumentos dos preços do petróleo e 
das matérias-primas alimentares e, a partir de inícios de Agosto, pela forte 
instabilidade dos mercados financeiros. 

A evolução do Activo e do Passivo é nocionalmente consistente − em termos de 
média anual − com a evolução da produção conjugada com efeitos de apreciação da 
carteira de acções (em média o Dow Jones Eurostoxx valorizou-se cerca de 17%) e 
de ligeira depreciação da de obrigações (cerca de 1,5% nas obrigações do Estado a 
5 anos), tendo em conta a estrutura da carteira de responsabilidades (fortemente 
concentrada no ramo Vida). 

Para melhor se compreender as evoluções ocorridas ao longo de 2007 e a 
articulação e interligação das suas variáveis subjacentes convém enquadrá-las 
num raciocínio lógico e numa análise de prazo mais alargado, cuja ilustração é 
proporcionada no quadro seguinte. 
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Quadro 2.25 Estrutura patrimonial 

anoT /                     
milhões de euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Activo 27.684 30.217 33.752 37.031 44.412 50.021 53.537
Capital Próprio (CP) 2.228 2.002 2.438 2.822 3.275 3.838 4.127
Passivo 25.457 28.215 31.314 34.209 41.137 46.183 49.411
Dif.(CP) = CPT - CPT-1 -1.483 -226 436 384 453 563 289
(*) expurgo de mais-valia 1.591 (*) (***) expurgo de mais-valia 157 (***)
    extraordinária ano 2000 108     extraordinária ano 2006 406

Diferença=RubricaT-RubricaT-1 -22 -47 83 214 400 310 340
  Dif.(Cap.Soc.)=CST -CST-1 (+) 203 193 114 5 41 36 -83
  Var.Res.Reav.Regulamentar (+) -193 -48 113 97 125 84 -27
  Var.Reserva Reav.Legal (+) 0 -9 0 0 0 0 -20
  Var.Outras Reservas (+) 167 -197 28 27 117 151 111
  Var.Result.Transit.Exerc.Ant. (+) -199 14 -171 84 117 41 358
  Var.Result.Líq. do Exerc. (+) 130 (*) -179 353 169 54 253 -51

  Custos Difer.n/ reflectidos (-) 171 (**) 83 (**) 0 0 0 0 0
-240 -248 181 254 171 293 307

(**) menos-valias n/realizadas de 2001, diferidas mediante autorização p/Norma nº 19/2001-R, de 2 Dezembro

Período (a) Período (b)      Período (c)

Capital Próprio (CP) 2.228 2.002 2.438 2.822 3.275 3.838 4.127
  Capital Social+Prém.Emissão (+) 1.640 1.833 1.948 1.953 1.994 2.029 1.947
  Res.Reaval.Regulamentar (+) 98 50 163 260 385 469 442
  Reserva Reaval.Legal (+) 49 41 41 41 41 41 21
  Outras Reservas (+) 406 209 236 264 381 531 642
  Result.Transit.de Exerc.Ant. (+) -21 -7 -178 -94 23 64 422
  Result.Líq. do Exerc. (+) 55 -124 229 398 452 704 653

  Distrib.Result.do Exercício (-) 32 15 77 147 113 364 317

Accionistas Trabalhadores  
 

Analisando a evolução do Capital Próprio no período compreendido entre 2001 e 
2007, podem ser claramente assinaladas três fases distintas: 

(a) De 2001 a 2003, marcado pela reduzida magnitude dos Resultados 
Distribuídos (associado a uma baixa taxa de remuneração do Capital), pela 
absorção apenas parcial de resultados negativos transitados de exercícios 
anteriores (por vezes acompanhada da geração de Resultados Líquidos 
fortemente negativos) e por elevados aumentos de Capital, essencialmente 
destinados a salvaguardar as necessidades de solvência global face às 
perdas financeiras acumuladas entre o final  de 2000 e de 2002, resultantes 
do impacto da crise dos mercados asiáticos (1997-1999); 

(b) De 2003 a 2006 – sendo que o exercício de 2003 apresenta características 
mistas por ser o ponto de viragem do ciclo – marcado anualmente por 
elevados e sucessivamente crescentes montantes de Resultados Líquidos e 
Resultados Distribuídos (associados a significativas taxas de remuneração do 
Capital), num contexto de recuperação do mercado accionista com altas 
rendibilidades (superiores a 17% no PSI-20 nos 3 anos considerados) e por 
diminutos aumentos de Capital, quer destinados a salvaguardar as 
necessidades pontuais de solvência de algumas seguradoras em rápida 
expansão, quer correspondentes à entrada de novas empresas de seguros no 
mercado; 

(c) O período iniciado em meados de 2007 – ano que apresenta características 
mistas por ser o ponto de viragem de um novo ciclo – marcado pela inversão 
da tendência de crescimento dos Resultados Líquidos e Resultados 
Distribuídos (associados a menores taxas de remuneração do Capital), num 
contexto de queda ou reduzido crescimento dos índices dos mercados 
accionistas, aumento das taxas de juro das novas emissões dos mercados 
obrigacionistas (com a consequente desvalorização das obrigações de taxa 
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fixa detidas em carteira) e eventual necessidade de sensíveis aumentos de 
Capital. 

Em 2007, o Capital Social foi superior em 42 milhões de euros ao do ano 
anterior, tendo sido acompanhado de uma redução de cerca de 125 milhões 
no valor dos Prémios de Emissão (recurso frequentemente utilizado para 
preservar a relação de grandeza existente entre o Capital Social e o valor 
contabilístico das acções). O aumento do Capital Social ficou a dever-se a 3 
empresas sediadas que iniciaram a respectiva actividade no ano em apreço, 
ao aumento de capital de outras 5 entidades e à redução de capital de uma 
outra, o que se traduziu, em termos globais, numa redução de 43,7% para 
41,6% na proporção entre o Capital Social e o Capital Próprio. Em 
comparação com o ano transacto, manteve-se aproximadamente estável o 
valor agregado do conjunto das rubricas de Capital Social e Prémios de 
Emissão (-4,1% de taxa de crescimento), Reserva de Reavaliação 
Regulamentar (-5,7%), Reserva de Reavaliação Legal (-41,9%) e Outras 
Reservas (+20,9%), tendo o crescimento de 7,5% do Capital Próprio sido 
assegurado pela evolução conjunta dos Resultados Líquidos do Exercício 
(-7,2% que em 2006) e Resultados Transitados de Exercícios Anteriores 
(+561,8% que em 2006). 

 

Em resumo, a evolução do Capital ficou a dever-se essencialmente ao 
comportamento dos Resultados Transitados de anos anteriores que, em 2007, 
atingiram o valor mais elevado dos últimos 20 anos (422 milhões de euros) e do 
Resultado Líquido do Exercício (653 milhões de euros), o segundo maior dos 
últimos 20 anos com excepção do ano 2000 (em que o resultado foi influenciado 
pelo ocorrência extraordinária de mais-valias na ordem dos 1.591 milhões de 
euros, realizadas por uma empresa de seguros em consequência da alienação de 
uma participação qualificada numa instituição bancária). Saliente-se que, como já 
foi referido, o Resultado Líquido do Exercício de 2006 também se encontra 
influenciado, no valor de 157 milhões de euros, pela venda da participação que 
uma empresa de seguros detinha noutra empresa de seguros.  

As Reservas de Reavaliação Regulamentar atingiram um valor de 442 milhões de 
euros (apenas 5,7% inferior ao de 2006), essencialmente em virtude dos bons 
resultados financeiros registados nos mercados accionistas em termos de média 
anual.  

Uma vez mais constatou-se que, com excepção do período de 1999 a 2002 
(associado às sequelas da crise dos mercados asiáticos) e muito particularmente 
ao longo dos últimos 5 anos, todas as rubricas do Capital Próprio apresentaram 
tendências estáveis de crescimento, permitindo uma consolidação financeira das 
empresas de seguros.  
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Gráfico 2.60 Evolução das principais rubricas do Capital Próprio 
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A correcta interpretação dos indicadores que adiante são referidos depende da 
compreensão das suas vantagens e limitações teóricas. Nessa medida, tem-se 
procurado, de forma recorrente, fornecer o seguinte esclarecimento: 

− O indicador de rendibilidade de capital mais utilizado no sector financeiro é o 
Return On Equity (ROE), cujo processo de cálculo rigoroso teria que separar 
do Capital Próprio de cada exercício a componente de rendimento 
correspondente aos Resultados Líquidos do próprio exercício e contabilizar o 
factor de contribuição anual completa das rubricas do Capital Próprio do ano 
anterior (onde os Resultados Distribuídos contribuem apenas de forma 
parcial). 

− Como aquele grau de rigor é difícil de obter a partir do nível de agregação das 
principais rubricas do Capital Próprio, recorre-se geralmente ao cálculo 
aproximado de dois indicadores interligados (uma vez que o primeiro se obtém 
a partir do segundo), constatando-se, ao longo dos anos, que o valor do ROE 
das empresas de seguros se situa geralmente entre os valores dados por 
esses dois indicadores, que são: 

• a Rendibilidade do Capital Próprio em função do Resultado Líquido do 
Exercício (aferido pelo quociente entre o valor do referido Resultado Líquido 
e a semi-soma do valor do Capital Próprio entre o início e o final do 
exercício em análise), e 

• a Rendibilidade do Capital Próprio em função dos Resultados Técnicos do 
Exercício (aferido por um processo semelhante ao acima descrito); 

Existe toda a conveniência em expurgar dos dois rácios em consideração 
quaisquer efeitos de distorção gerados por alguma circunstância extraordinária que 
afecte materialmente quer o numerador, quer o denominador, retirando-lhes o 
carácter de representatividade em relação às influências a que todo o mercado se 
encontra exposto. Por essa razão, nos valores adiante indicados são expurgadas 
as influências: 

− da mais-valia de 1.591 milhões de euros, no ano 2000, realizada por uma 
empresa de seguros em consequência da alienação de uma participação 
qualificada numa instituição bancária; 

− das menos-valias não realizadas de investimentos, que foram objecto de 
diferimentos ao longo do período 2001-2003; 

Índices de
rendibilidade do
Capital Próprio
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− da mais-valia de 157 milhões de euros proveniente da venda, em 2006, de 
uma participação que uma empresa de seguros detinha noutra empresa de 
seguros. 

É nesta base que devem ser interpretados os valores constantes do gráfico 
seguinte. 

 

Gráfico 2.61 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos 
Resultados Técnicos 
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Da ilustração gráfica evidenciam-se as rendibilidades negativas dos Capitais 
Próprios ao longo dos anos de 2000 (-0,06%), 2001 (-2,3%) e 2002 (-4,4%), 
devidas fundamentalmente ao “crash” bolsista das acções a nível mundial mas que 
reflectem também aspectos de natureza técnica ligados à tarifação. 

São igualmente notórias as rendibilidades altamente positivas dos anos de 2003 a 
2007, um período virtuoso em termos de resultados financeiros positivos 
associados ao efeito de recuperação da crise bolsista de 2000-2002 e ao 
contributo  favorável da função técnica (ligada a um realinhamento das tarifas com 
o custo do risco efectivamente incorrido).  

Em 2007, a rendibilidade dos Capitais Próprios atingiu 16,4% em função do 
Resultado Líquido e 17,7% em função dos Resultados Técnicos, tendo sido 
afectada por um resultado financeiro inferior em 5,8% ao de 2006, resultante em 
grande parte do efeito da mais-valia extraordinária já referida. Em geral, os efeitos 
de valorização de acções e de desvalorização de obrigações fizeram-se sentir com 
magnitudes próximas em ambos os exercícios, apesar da crise do subprime ter tido 
alguns reflexos no final de 2007. 

 

Quadro 2.26 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos 
Resultados Técnicos (por tipo de seguradora e sem expurgo da mais-valia atípica 
de 2006) 

2005 2006 2007 2005 2006 2007
Seguradoras Vida 14,6% 18,9% 17,1% 17,4% 15,5% 17,1%
Seguradoras Não Vida 17,5% 30,4% 15,7% 23,5% 42,7% 18,3%
Seguradoras Mistas 13,6% 13,9% 16,3% 23,8% 18,7% 17,8%
Actividade Global 14,8% 19,8% 16,4% 21,7% 23,7% 17,7%

Rendibilidade dos Capitais Próprios vs. 
Resultado Líquido

Rendibilidade dos Capitais Próprios vs. 
Resultados Técnicos

 
 

Em 2007 e exclusivamente no tocante às empresas especializadas no ramo Vida 
(i.e., excluindo a parte do mercado de Vida explorada pelas empresas de seguros 
mistas) registou-se uma rendibilidade dos Capitais Próprios de 17,1%, tanto em 
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função dos Resultados Líquidos como em função dos Resultados Técnicos, uma 
vez que os mesmos foram praticamente idênticos (233 milhões de euros), tendo o 
Capital Próprio aumentado 5,3%. Tal rendibilidade foi praticamente idêntica à 
média dos rácios de 2006 (17,2%), cujos valores atingiram 18,9% e 15,5%, 
respectivamente, através da divisão do valor dos Resultados Líquidos e dos 
Resultados Técnicos por um montante de Capitais Próprios que havia crescido 
27% face ao ano anterior. 

Passando agora à análise de rendibilidade no âmbito exclusivo das empresas 
especializadas nos ramos Não Vida ao longo de 2007, é de notar que a média das 
rendibilidades do Capital Próprio obtidas em função dos Resultados Líquidos 
(15,7%) e dos Resultados Técnicos (18,3%) foi de 17,0%, ou seja, semelhante à 
das empresas especializadas no ramo Vida, tendo o Capital Próprio em referência 
aumentado apenas 0,9% (contra os 19,7% do ano anterior). A aparente redução 
abrupta das rendibilidades em relação a 2006 deve ser reanalisada em função do 
expurgo da mais-valia atípica de 157 milhões de euros realizada por apenas uma 
empresa de seguros, o que reduz o rácio dos Resultados Líquidos pelo Capital de 
30,4% para 10,2% e o dos Resultados Técnicos de 42,7% para 21,5%, 
encontrando-se a média destas últimas medidas de rendibilidade em torno de 
15,8% (ou seja, inferior aos 17,0% de 2007).  

Na globalidade das empresas de seguros supervisionadas pelo ISP (incluindo 
especializadas e mistas) a rendibilidade dos Capitais Próprios foi de 16,4% em 
função dos Resultados Líquidos e de 17,7% em função dos Resultados Técnicos, 
tendo a média das rendibilidades sido de 17,0% (semelhante à das empresas 
especializadas em Vida e Não Vida). Para se poder convenientemente comparar 
as rendibilidades inter-anuais, teria de se expurgar a mais-valia atípica que 
empolou os resultados de 2006 (com 21,8% de média), o que conduziria a um 
valor de 15,6% (inferior aos 17,0% de 2007). Já a taxa de crescimento do Capital 
Próprio decresceu, em 2007, para aproximadamente metade da registada em 2006 
(7,5%, em 2007, face a 14,6%, registados em 2006). 

A evolução do Activo é necessariamente influenciada pela dos Investimentos, 
entendidos em sentido estrito como uma tipologia de bens e direitos definidos pela 
legislação em vigor. Parte desse conjunto de bens e direitos pode ser utilizada para 
efeitos de cobertura das responsabilidades geradas pelo negócio de seguros − 
estando, nesse caso, perante Investimentos que são também “activos afectos”, 
embora a tipologia dos activos elegíveis para efeitos de afectação à cobertura das 
responsabilidades não coincida totalmente com a dos Investimentos − ou para 
efeitos de representação da margem de solvência, desde que os respectivos 
activos subjacentes cumpram os requisitos legalmente estabelecidos para cada um 
daqueles efeitos. 

Relativamente às empresas especializadas na comercialização de seguros de 
Vida, a percentagem de Investimentos que correspondiam a activos afectos 
(incluindo os relativos a contratos de seguros unit linked) era de 95% em 2007, 
decrescendo para 87% no caso das empresas de seguros mistas e para 74% no 
caso de entidades especializadas na comercialização de seguros dos ramos Não 
Vida.   
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Gráfico 2.62 Estrutura do Activo 
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Do lado do Passivo e Capital Próprio são as Provisões Técnicas que representam 
a maior parcela.  

Tal como havia sido referido, em 2007 o Activo e o Passivo da globalidade das 
empresas de seguros aumentaram na mesma proporção (7,0%), sendo  que esta 
tendência  passou também a abranger o Capital Próprio (com um crescimento de 
7,5%). Note-se, no entanto, que o peso do Capital Próprio varia muito, consoante o 
tipo de empresa. Nos operadores especializados no ramo Vida esse foi de apenas 
5% (contra 4% em 2006), enquanto nas entidades especializadas em ramos Não 
Vida se manteve o mesmo do ano anterior (22%). Nas mistas, o peso relativo foi de 
8% (contra os 10% de 2006). 

 

Gráfico 2.63 Estrutura do Capital Próprio e do Passivo 
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Analisada a estrutura geral, importa detalhar o Balanço e verificar quais as rubricas 
responsáveis pela evolução geral da estrutura.  
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Quadro 2.27 Estrutura patrimonial detalhada 

milhões de euros 2005 2006 2007

Imobilizações incorpóreas 39 74 70
Investimentos 39.531 44.580 48.497
Provisões técnicas de resseguro cedido 676 687 773
Devedores 1.225 1.252 1.369
Imobilizações corpóreas e existências 126 116 107
Depósitos bancários e caixa 1.927 2.269 1.696
Acréscimos e diferimentos e outros 889 1.044 1.025
Total do Activo Líquido 44.412 50.021 53.537
Passivos subordinados 200 203 296
Fundo para dotações futuras 272 352 335
Provisões técnicas 38.897 43.710 46.903
   Vida 33.089 37.607 40.565
   Não Vida 5.807 6.103 6.339
Provisões para outros riscos e encargos 199 160 176
Depósitos recebidos de resseguradores 189 168 238
Credores 1.122 1.270 1.165
Acréscimos e diferimentos 258 319 298
Total do Passivo 41.137 46.183 49.411
Capital Próprio 3.275 3.838 4.127  

 

Do lado do Activo − fortemente condicionado pela sua principal componente: os 
Investimentos (que representam 9/10 do total) − registou-se um crescimento de 7% 
em 2007. Salienta-se que dois factores podem influenciar o comportamento dos 
investimentos, nomeadamente a sua valorização em carteira e/ou o aumento do 
volume de negócios da actividade seguradora, que cria a necessidade de realizar 
novas aplicações. 

Numa óptica de estrutura patrimonial integrada, é comum proceder-se à análise da 
carteira de Investimentos subdividindo-a em duas outras subcarteiras:  

− a carteira representativa de responsabilidades de seguros e operações excluindo 
“unit-linked”, que em 2007 comportava um montante de 33.397 milhões de euros 
(cerca de 69% do total dos Investimentos do Activo Líquido); e 

− a carteira representativa de responsabilidades de seguros e operações onde o 
risco de investimento é suportado pelo tomador do seguro, vulgarmente 
designada por “carteira unit-linked” (que comportava um montante de 15.100 
milhões de euros) na qual o valor dos activos representativos (componente do 
Activo) é exactamente igual ao valor das Provisões Técnicas (componente do 
Passivo), tendo a soma de ambos uma resultante patrimonial nula (excluindo as 
exigências relativas à Margem de Solvência). 

Entre 2003 e 2007, estas duas subcarteiras têm apresentado tendências evolutivas 
distintas no tocante à composição das principais rubricas dos investimentos: 

− Na primeira, o peso das Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo tem 
evidenciado uma tendência crescente e o peso das Acções e Outros Títulos de 
Rendimento Variável tem-se mantido sensivelmente constante; 

− Na segunda, o peso das Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo tem 
assumido uma tendência decrescente, e o peso das Acções e Outros Títulos de 
Rendimento Variável uma tendência crescente; 

Investimentos
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Entre 2006 e 2007 as evoluções específicas por tipo de investimento e o maior peso 
relativo da carteira representativa de responsabilidades de seguros e operações 
excepto unit-linked acabaram por ditar as tendências dominantes da carteira de 
investimentos do conjunto das empresas de seguros, pelo que será aquela a sub-
carteira que servirá de referência para efeitos de análise. 

Como se pode constatar a partir da observação do quadro seguinte, a decomposição 
da rubrica de Investimentos evidencia pesos diferenciados (por tipo de empresa de 
seguros). No entanto, a importância relativa das várias componentes dos 
Investimentos apresenta evoluções semelhantes.  

A quota-parte relativa ao investimento em Terrenos e Edifícios diminuiu 
ligeiramente, de 3,7% para 3,4%, enquanto o do investimento em Empresas do 
Grupo e Associadas quase duplicou (passando de 2,2% para 4,2%), 
essencialmente por via da compra de obrigações e concessão de empréstimos às 
empresas associadas. O efeito de evolução conjunta destas duas rubricas levou a 
que a importância relativa de Outros Investimentos Financeiros sobre o total dos 
Investimentos se reduzisse de 94,1%, em 2006, para 92,4% em 2007. 

Nas aplicações financeiras, as principais rubricas − Acções e Outros Títulos de 
Rendimento Variável e Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo − 
registaram mais uma vez tendências inversas, embora com evoluções 
semelhantes por tipo de empresa (especializadas em Vida, em Não Vida e Mistas), 
com ligeiro reforço do peso relativo das Acções e Outros Títulos de Rendimento 
Variável e uma diminuição mais sensível do peso das Obrigações e Outros Títulos 
de Rendimento Fixo.  

Considerando o total dos três tipos de empresas, a quota das Acções e Outros 
Títulos de Rendimento Variável apresentou um acréscimo de 13,3% para 14,2% 
(0,9 pontos percentuais), enquanto o das Obrigações e Outros Títulos de 
Rendimento Fixo decresceu de 77,8% para 73,6% (4,2 pontos percentuais).  

Tendo em consideração, por um lado, o ambiente de inflação crescente e a sua 
influência sobre o aumento das taxas de juro das novas emissões obrigacionistas 
(com a consequente desvalorização das obrigações de taxa fixa existentes em 
carteira) e, por outro, as tendências de subida registadas durante a primeira 
metade do ano nos mercados accionistas europeu e português, conclui-se que 
houve um desinvestimento por parte das empresas de seguros em Obrigações e 
Outros Títulos de Rendimento Fixo por contrapartida a um maior investimento em 
Acções e Outros Títulos de Rendimento Variável (com a finalidade de obtenção de 
mais-valias e contrabalanço das perdas previsíveis na rendibilidade das 
obrigações).  

A constituição e evolução dos investimentos será analisada com maior detalhe no 
capítulo relativo aos Investimentos deste Relatório.  

 

Quadro 2.28 Estrutura dos investimentos (excepto unit linked) 

milhões de euros Vida Não Vida Mistas Vida Não Vida Mistas

Terrenos e edifícios 181 400 544 1,1% 11,5% 3,9%
Investimentos em empresas do grupo e associadas 356 138 923 2,2% 4,0% 6,6%
Outros investimentos financeiros 15.384 2.927 12.544 96,6% 84,5% 89,5%
   Acções e outros títulos de rendimento variável 2.347 486 1.912 14,7% 14,0% 13,6%
   Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 12.079 2.121 10.388 75,9% 61,2% 74,1%
   Empréstimos hipotecários e outros 3 16 8 0,0% 0,5% 0,1%
   Depósitos em instituições de crédito 951 222 173 6,0% 6,4% 1,2%
   Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 4 83 64 0,0% 2,4% 0,5%
Total 15.921 3.465 14.011 100,0% 100,0% 100,0%

Peso na carteira
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Apesar de, em termos percentuais, as restantes rubricas não serem materialmente 
relevantes para a evolução do Activo, são de destacar a redução dos Depósitos 
Bancários e Caixa (em cerca de 25%) e dos Acréscimos e Diferimentos (em cerca 
de 2%). Estas duas componentes viram o seu peso conjunto no total do Activo 
reduzido em cerca de 1,5 pontos percentuais, passando de 6,6% para 5,1%.   

Os decréscimos de cerca de 7% no Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo, rubrica 
residual no cômputo do Balanço, acompanharam a tendência de evolução do 
Activo. 

As Provisões Técnicas de Resseguro Cedido, que têm vindo a reduzir a sua quota 
na estrutura patrimonial desde 2001, mantiveram, em 2007, sensivelmente a 
mesma proporção de 2006 (1,4%), tendo a taxa de cedência registado evolução 
semelhante. 

A rubrica de Devedores registou um acréscimo de 9,4% face a 2006, embora a sua 
proporção em função do Activo permanecesse virtualmente inalterada (2,5%). As 
duas principais componentes dos Devedores − Outros Devedores por Operações 
de Seguro Directo e Outros Devedores por Outras Operações − apresentaram 
escalas de crescimento distintas. Outros Devedores por Operações de Seguro 
Directo (que pesa 56% no total dos Devedores) registou um aumento de 14,1%, 
enquanto Outros Devedores por Outras Operações (com um peso relativo de 30%) 
uma variação positiva de apenas 0,5%. 

 

Se do lado do Activo os Investimentos são a principal rubrica (90,6% em 2007), do 
lado do Passivo esse papel é desempenhado pelas Provisões Técnicas, com uma 
importância relativa de 94,9% no ano em análise. Em 2007, as Provisões Técnicas 
do ramo Vida representavam 82,1% do Passivo e 75,8% do Total do Passivo e 
Capital Próprio, tendo crescido a uma taxa de 7,9%, enquanto as Provisões 
Técnicas dos ramos Não Vida, com um peso relativo de 11,8% sobre a mesma 
base, aumentaram apenas 3,9%.  

 

Gráfico 2.64 Evolução das provisões técnicas 
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As provisões técnicas do ramo Vida – cujo incremento foi de 7,9% em 2007 – 
comportam essencialmente duas grandes rubricas: as Provisões Matemáticas e as 
Provisões Técnicas Relativas a Seguros unit linked, que representavam cerca de 
61% e 37,5% do total, respectivamente.  
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Outras rubricas do
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As Provisões Técnicas Relativas a Seguros unit linked evoluíram entre 1998 e 
2007 a uma taxa média anual equivalente a cerca de 2,5 vezes a das Provisões 
Matemáticas (mais propriamente, 31% no primeiro caso contra 12% no segundo 
caso). Este último ano não foi excepção na medida em que a primeira rubrica 
registou um crescimento de 13,8%, enquanto na segunda este foi de apenas 4,3%. 
Consequentemente, a quota-parte respeitante às provisões técnicas de seguros 
unit linked tem vindo a aumentar ano após ano.  

A Provisão para Participação nos Resultados e a Provisão para Sinistros 
registaram aumentos de 7,4% e 15,1%, respectivamente, continuando a ser pouco 
relevantes no total das provisões técnicas do ramo Vida.  

Os valores constituídos para a Provisão para Prémios Não Adquiridos, para a 
Provisão para Compromissos de Taxa e para a Provisão para Estabilização de 
Carteira, recentemente introduzidas no provisionamento do ramo Vida, 
conheceram crescimentos muito diferentes, apesar dos seus pesos relativos se 
terem mantido a um nível perfeitamente residual. Enquanto a Provisão para 
Prémios Não Adquiridos registou um decréscimo próximo de (17%), passando a 
assumir um valor de cerca de 2 milhões de euros, as outras duas provisões 
atingiram, respectivamente, os 8 e os 41 milhões de euros, registando variações 
positivas de 85,1% e 32,1%.  

 

Quadro 2.29 Provisões técnicas do ramo Vida 

milhões de euros 2004 2005 2006 2007
Provisão matemática do ramo Vida 18.865 21.902 23.617 24.641
Provisão para participação nos resultados 131 153 169 181
Provisão para sinistros 285 385 429 493
Provisão para prémios não adquiridos 2 3 3 2
Provisão para compromissos de taxa 0 3 4 8
Provisão para estabilização de carteira 8 20 31 41
Subtotal 19.292 22.465 24.252 25.366
Provisões técnicas (unit linked ) 7.597 10.625 13.354 15.198
Total 26.889 33.089 37.607 40.565  

 

As Provisões Técnicas dos ramos Não Vida representavam, em 2007, 13,5% do 
total das Provisões Técnicas e 11,8% do total do Passivo e Capital Próprio, 
evidenciando, como já foi referido, uma taxa de crescimento correspondente a 
cerca de metade da respeitante às provisões técnicas dos seguros de vida. 

A Provisão para Sinistros representava 80,3% do total das provisões técnicas dos 
ramos Não Vida. Somando-lhe o montante da Provisão para Prémios Não 
Adquiridos obtém-se 98,3% do total, sendo que estas duas provisões 
apresentaram, face a 2006, acréscimos de 3,1% e de 4,1%, respectivamente. 

Desagregando a Provisão para Sinistros dos ramos Não Vida pelos principais 
ramos do agregado, constata-se que a maior componente (48,3%) corresponde ao 
ramo Automóvel, a qual representava 38,8% do total das Provisões Técnicas dos 
ramos Não Vida. Em 2007, esta provisão cresceu 1,9%, em ritmo inferior ao dos 
anos anteriores (4,2% em 2006, 9,2% em 2005 e 10,7% em 2004), evolução que 
resultou do efeito conjugado da tendência ligeiramente decrescente da produção 
com o aumento do rácio da provisão para sinistros sobre os prémios adquiridos 
líquidos de resseguro (113% em 2004, 124% em 2005, 129% em 2006 e 
finalmente, 133% em 2007). 

A segunda maior Provisão para Sinistros Não Vida é relativa à modalidade de 
Acidentes de Trabalho (35,1%) que, na anuidade em referência, registou um 
incremento de 7,3% (superior à variação global da Provisão para Sinistros de todos 
os ramos Não Vida). A Provisão Matemática incluída nesta rubrica, que em 2007 
representava cerca de 67,6% da mesma, aumentou 7,5% (valor superior aos 4,3% 
verificados ao nível das Provisões Matemáticas do ramo Vida), evolução 
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essencialmente atribuível à revisão das correspondentes bases de cálculo, uma 
vez que o rácio das provisões matemáticas sobre os prémios adquiridos líquidos 
de resseguro tem vindo a crescer nos últimos anos (143% em 2005; 153% em 
2006 e finalmente, 160% em 2007). 

Por outro lado, os valores da Provisão para Sinistros dos ramos Doença e 
Responsabilidade Civil Geral obtiveram as maiores taxas de variação, 53,7% e 
7,5% respectivamente.  

 

Quadro 2.30 Provisões técnicas dos ramos Não Vida 

milhões de euros 2005 2006 2007
Provisão para prémios não adquiridos 1.124 1.108 1.143
Provisão para participação nos resultados 4 4 3
Provisão para sinistros 4.583 4.890 5.091
    Acidentes de Trabalho 1.534 1.666 1.788

Provisão matemática 1.043 1.124 1.208
    Doença 88 101 155
    Incêndio e Outros Danos 274 318 281
    Automóvel 2.315 2.412 2.458
    Responsabilidade Civil Geral 196 192 194
    Outros ramos 177 202 217
Provisão para riscos em curso 40 42 40
Provisão para envelhecimento 1 0 2
Provisão para desvios de sinistralidade 55 59 61
Total 5.807 6.103 6.339  

 

No segmento Não Vida, um dos indicadores mais significativos para o controlo da 
solvência corresponde ao Índice de Provisionamento dado pelo rácio ‘Provisão 
para sinistros/Prémios emitidos’. Em 2007, este índice registou um incremento em 
todos os principais ramos analisados excepto nos ramos de Incêndio, 
Responsabilidade Civil Geral e Outros ramos de menor expressão onde ocorreu 
um substancial crescimento dos prémios face ao ano anterior. Os aumentos foram 
elevados, destacando-se o caso do ramo Doença (onde o rácio evoluiu de 27,8% para 
50,4%). 

No que se refere ao rácio ‘Montantes Pagos/Custos com sinistros’ − que reflecte o 
Índice de Regularização de Sinistros − observaram-se variações positivas no ramo 
Automóvel (de 92,9% para 96,2%), na modalidade de Acidentes de Trabalho (de 
79,9% para 80,4%) e no ramo de Incêndio e Outros Danos (de 86,8% para 
113,5%), onde o rácio superior a 100% evidencia a regularização de sinistros 
antigos e reduções nas modalidades de Doença (de 96,6% para 88,6%) e de 
Responsabilidade Civil Geral (de 114,0% para 91,4%).  

A contextualização destas evoluções na óptica da tendência subjacente ao longo 
dos últimos 5 anos (período considerado como representativo da situação actual) 
revela, adicionalmente, alguma informação útil. Assim, no período 2003-2007, o 
rácio ‘Montantes Pagos/Custos com sinistros’ do conjunto dos ramos Não Vida 
apresentou um valor médio anual de cerca de 92%, sendo o rácio médio dos 
principais ramos superior a 90%. Tem-se verificado que, sempre que num 
determinado ano o rácio sofre uma queda substancialmente abaixo da média, esse 
movimento tende a ser compensado em anos subsequentes através de valores 
que se situam claramente acima da referida média, por vezes mesmo acima dos 
100%.  
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Quadro 2.31 Índices de provisionamento – Não Vida 

2004 2005 2006 2007
Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 26,0% 25,7% 28,2% 28,3%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 99,6% 104,8% 124,3% 126,2%
    Acidentes de Trabalho 192,6% 200,9% 221,7% 242,6%
    Doença 19,0% 20,5% 21,3% 24,6%
    Incêndio e Outros Danos 41,7% 39,4% 48,6% 41,8%
    Automóvel 108,7% 114,6% 122,3% 129,2%
    Responsabilidade Civil Geral 188,6% 230,3% 225,9% 208,9%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 93,4% 88,1% 89,8% 92,9%
    Acidentes de Trabalho 102,1% 82,5% 79,9% 80,4%
    Doença 97,0% 98,5% 96,6% 88,6%
    Incêndio e Outros Danos 97,6% 101,7% 86,8% 113,5%
    Automóvel 87,9% 86,5% 92,9% 96,2%
    Responsabilidade Civil Geral 60,1% 55,8% 114,0% 91,4%  

 

O aumento do Índice de Regularização de Sinistros nos ramos Automóvel, 
Acidentes de Trabalho e Incêndio e Outros Danos compensou as reduções 
observadas ao nível dos ramos Doença e Responsabilidade Civil Geral. O efeito 
agregado destas evoluções no conjunto dos ramos Não Vida traduziu-se num 
acréscimo de 3 pontos percentuais no índice global de regularização de sinistros, 
tendo atingido o valor de 92,9%. 

Por sua vez, o Índice de Provisionamento geral obteve um incremento de 1,9 
pontos percentuais, situando-se em 126,2% em 2007. O efeito deste pequeno 
aumento do índice de provisionamento para sinistros foi compensado por reduções 
na Provisão para Participação nos Resultados e em Outros Custos Técnicos, tendo 
os resultados operacionais das empresas de seguros sido 5% superiores aos do 
ano anterior.  

 

Gráfico 2.65 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos 
ramos Não Vida 
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No que se refere às restantes rubricas do Passivo, são ainda de referir o aumento 
nominalmente significativo mas relativamente pouco material de cerca de 46% nos 
Passivos Subordinados e as diminuições de 5,0% e 6,5%, respectivamente, no 
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Fundo para Dotações Futuras e em Acréscimos e Diferimentos, não tendo, no 
entanto, estas últimas rubricas alterado significativamente o seu peso no total do 
Passivo e Capital Próprio. Dada a sua condição especial, a evolução do Fundo 
para Dotações Futuras será analisada mais adiante neste capítulo. 

É igualmente de referir o decréscimo de 8,3% na rubrica de Credores, cujo peso na 
estrutura patrimonial se tem vindo a reduzir sistematicamente entre 2001 (7,1%) e 
2007 (2,2%). 

As rubricas do Passivo relativas a operações de resseguro sofreram uma subida 
de cerca de 42% relativamente a 2006, acompanhadas pela variação de 13% dos 
valores das rubricas do Activo relativas a Devedores por operações de resseguro, 
em consonância com um aumento da taxa de cedência.  

O Fundo para Dotações Futuras − cuja variação reflecte o comportamento das mais e 
menos-valias não realizadas dos investimentos a representar seguros com participação 
nos resultados − tende a evoluir em linha com a interacção de tendências dos vários 
mercados financeiros internacionais em que os respectivos activos se encontram 
aplicados. Devido à sua natureza de rubrica que acumula saldos residuais de valores 
não efectivamente realizados, não existem activos “directamente afectos” a este Fundo 
mas, antes, activos cuja flutuação de valor tem impacto “directamente” no Fundo.  
Apesar do maior peso desses activos corresponder essencialmente a Obrigações e 
Outros Títulos de Rendimento Fixo, as respectivas flutuações de valor têm sido pouco 
expressivas (em função da branda variação das taxas de juro das obrigações de taxa 
fixa ao longo do período considerado), ao contrário do que tem vindo a ocorrer com a 
componente de Acções e Outros Títulos de Rendimento Variável, cujo peso relativo e 
amplitude de variação de valores têm sido suficientemente expressivos para, entre 
1999 e 2006, determinar a evolução do Fundo de acordo com o ciclo dos principais 
mercados de acções − com quedas pronunciadas entre 1999 e 2002 e taxas de 
crescimento robustas desde o ano 2003. 

Da mesma forma, não faz sentido falar de uma política de investimentos do Fundo 
para Dotações Futuras − por tipologia de grau de risco financeiro dos activos 
utilizados − apesar do respectivo valor ser influenciado pela política de 
investimentos utilizada para efeitos de cobertura do valor das Provisões Técnicas 
dos contratos com participação nos resultados (que constituem um subconjunto 
das provisões técnicas totais) e pelo mais ou menos intenso grau de risco 
financeiro dos activos representativos que acabam por permanecer em carteira 
devido ao facto de não terem voltado a ser transaccionados ao longo do exercício 
considerado. Na prática, portanto, a taxa de revalorização do Fundo para Dotações 
Futuras não tem por que coincidir com a taxa de rendibilidade dos investimentos 
afectos às provisões técnicas. 

Em 2007, o valor do Fundo para Dotações Futuras sofreu um decréscimo de cerca 
de 5%, na sequência de uma desvalorização dos investimentos e de uma utilização 
daquele Fundo para efectuar uma dotação de cerca de 12 milhões de euros à 
Provisão para Participações nos Resultados. 
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Gráfico 2.66 Fundo para dotações futuras 
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O gráfico supra permite ilustrar a articulação entre o Fundo para Dotações Futuras 
e a Provisão para Participação nos Resultados.  

Entre 1997 e 2007, é visível a tendência para a redução e posterior estabilização 
do rácio entre o valor da Provisão para Participação nos Resultados e o da 
Provisão Matemática dos seguros com participação nos resultados (de 3,2% para 
0,9%), motivada pela diminuição das taxas internas de rendibilidade das novas 
emissões obrigacionistas. Em cada um dos anos considerados, a baixa daquelas 
taxas conduziu igualmente a reduções nas taxas de juro garantidas dos novos 
contratos de seguros com participação e nas taxas técnicas de juro utilizadas para 
calcular o valor das provisões matemáticas dos contratos já existentes, tendo como 
efeito um aumento relativo do valor das provisões matemáticas por cada unidade 
de capital contratualmente garantida. Nesta medida, a tendência de decréscimo 
das taxas de participação globais tem sido contrabalançada por uma outra de 
aumento da base sobre a qual a participação é calculada, pelo que, a médio e 
longo prazo, a evolução do valor absoluto da Provisão para Participação nos 
Resultados tem mesmo apresentado uma tendência ligeiramente crescente. 

É este desenvolvimento do valor absoluto da Provisão para Participação nos 
Resultados, associado aos ciclos de valorização e de desvalorização dos índices 
bolsistas, que explica a erosão do rácio entre o valor do Fundo para Dotações 
Futuras e o valor das Provisões Matemáticas dos seguros com participação, entre 
1999 e 2002 (redução de 4,2% para 0,3%), e o posterior fortalecimento do mesmo 
rácio durante o ciclo expansivo da rendibilidade dos mercados de acções, entre 
2003 e 2006 (aumento de 0,5% para 1,7%). Em 2007, o rácio retrocedeu 
ligeiramente para 1,6%, um valor próximo dos 1,5% registados em 2005. 

 

2.4.2. Margem de solvência 
O ano 2007 caracterizou-se, genericamente, por um ligeiro aumento da produção 
da actividade seguradora (em 4,8%), por acréscimos de 7,9% e de 3,9% nas 
provisões técnicas Vida e Não Vida, respectivamente, e por uma ligeira redução 
dos resultados líquidos (-7,2% que em 2006). A evolução da margem de solvência 
da actividade global reflecte, em parte, este comportamento, uma vez que um 
aumento nos prémios e nas provisões cria uma pressão ascendente sobre a 
margem de solvência exigível, enquanto uma diminuição nos resultados líquidos 
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cria uma influência descendente no valor dos elementos constitutivos da referida 
margem.  

A margem de solvência exigida registou uma variação de 5,0%, inferior aos 
crescimentos registados em anos anteriores (6,9% em 2006 e 10% em 2005 e 
2004). Por outro lado, a margem de solvência disponível baixou em 1,2%, o que fez 
com que a taxa de cobertura da margem se reduzisse para 169% (face aos 180% 
de 2006 e aos 176% de 2005). 

 

Gráfico 2.67 Margem de solvência – Evolução do total do mercado 
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A análise discriminada das empresas de seguros por tipo de negócio explorado, ou 
seja, considerando separadamente os operadores especializados, 
respectivamente, na comercialização do ramo Vida, dos ramos Não Vida e na 
exploração simultânea do ramo Vida e dos ramos Não Vida (empresas de seguros 
mistas), revela que os três grupos apresentaram valores algo díspares a nível de 
indicadores de solvência.  

Tal como tem vindo a ocorrer no mercado português desde 2002, a principal razão 
das diferenças entre as taxas de cobertura da margem de solvência destas 
empresas resulta das diferentes exigências de margem e das diferentes fases de 
crescimento em que se encontram os seguros do ramo Vida e os dos ramos Não 
Vida dentro de um mesmo ciclo económico, uma vez que os primeiros têm crescido 
a taxas muito mais robustas que os segundos − tanto ao nível dos prémios como 
das provisões técnicas − enquanto que ambos os agregados têm apresentado o 
mesmo tipo de tendências evolutivas e de magnitudes no que diz respeito aos 
resultados técnicos correntes. 

Como, ao longo do tempo, os resultados líquidos de cada exercício (fortemente 
condicionadores da margem de solvência disponível) costumam apresentar o 
mesmo tipo de evolução que os resultados técnicos correntes4, a consequência 

                                                           

 
4  Apesar dos resultados líquidos do exercício geralmente não coincidirem com os resultados 

correntes devido à influência de proveitos e custos não técnicos, como os impostos e a 
ocorrência frequente de distribuições de resultados de magnitude variável, as duas 
categorias de resultados costumam apresentar o mesmo tipo de tendência evolutiva ao 
longo do tempo (com uma ligeira diferença de nível). 
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desta conjuntura é a de que, em regra, as exigências de margem de solvência a 
constituir para um mesmo nível, quer de resultados correntes, quer de margem 
disponível, sejam muito maiores no ramo Vida do que no agregado dos ramos Não 
Vida − donde a tendência para uma taxa de cobertura menor em Vida que em Não 
Vida − atingindo um escalão intermédio nas empresas de seguros mistas (em 
função da ponderação das proporções atingidas na carteira conjunta pelos dois 
grupos de ramos). 

As entidades especializadas na comercialização de seguros dos ramos Não Vida 
são as que apresentam a maior taxa de cobertura (218%), apesar da mesma se ter 
reduzido relativamente ao ano anterior (232%), em função de um maior 
crescimento na margem de solvência exigida (8%) face ao da margem disponível 
(2%), para o que terão contribuído, por um lado, o reforço dos índices de 
provisionamento e de regularização de sinistros, a par com um ligeiro aumento (de 
0,5%) nos prémios adquiridos líquidos de resseguro e, por outro, um expressivo 
incremento (de 44%) nos empréstimos subordinados, enquanto elementos constitutivos 
da margem disponível.  

As empresas especializadas na comercialização do ramo Vida registaram também 
um ligeiro decréscimo da taxa de cobertura, de 152% em 2006 para 148% em 
2007. Esta circunstância ficou a dever-se a uma redução dos elementos constitutivos 
da margem (em 6%) proporcionalmente superior à redução (de 4%) do valor da 
margem exigida, situação associada à diferença entre a avaliação das obrigações 
de taxa fixa a valor de mercado e a valor de aquisição amortizado e à mudança da 
base de avaliação daquelas obrigações em algumas empresas de seguros. 

As empresas de seguros mistas apresentaram igualmente um decréscimo na taxa 
de cobertura da margem de solvência, de 185% em 2006 para 167% em 2007, 
devido à interacção das causas referidas no universo das empresas 
especializadas, o que contribuiu para um aumento de 1% no valor dos elementos 
constitutivos da margem e de 13% na margem de solvência a constituir.  

 

Gráfico 2.68 Margem de solvência por tipo de empresa 
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Conforme foi já referido, o decréscimo da taxa de cobertura da margem em 2007 
deve-se à conjugação de um crescimento da margem de solvência exigível 
(influenciada pelo crescimento da produção) com uma redução da margem 
disponível, sendo que alguns dos elementos constitutivos desta última dependem 
mais directamente da dinâmica do mercado, enquanto outros se encontram sob o 
controlo pontual da decisão humana. Estão neste último caso o volume de 
empréstimos subordinados e o volume de resultados distribuídos (particularmente 
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quando existem elevados montantes de resultados positivos, como foi o caso no 
exercício em apreço). 

Conforme se pode ilustrar graficamente, a  taxa de distribuição dos resultados do 
exercício de 2007 (48%) foi muito próxima da de 2006 (52%) e particularmente 
elevada no segmento da actividade especializada nos ramos Não Vida (72% em 
2007, face aos 50% de 2006), ao contrário do ocorrido no conjunto das empresas 
especializadas em Vida e nas Mistas. 

 

Gráfico 2.69 Resultado Líquido do Exercício e Resultados distribuídos 
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O gráfico abaixo pretende mostrar, ao longo dos últimos 4 anos, a evolução da taxa 
de cobertura da margem de solvência das empresas com maior quota de mercado, 
face à média geral do mercado.  

Tomando em consideração os grupos das 5 e 10 empresas com maior produção em 
cada um dos anos analisados constata-se que, em 2004 (i.e., no primeiro ano após a 
recuperação da crise financeira de 2000-2002), as respectivas taxas de cobertura da 
margem se encontravam acima da taxa de cobertura do mercado, enquanto que 
entre 2005 e 2007 (i.e., durante o ciclo virtuoso de resultados positivos) se situaram 
abaixo da mesma. Por outro lado, verifica-se que a diferença de nível entre a taxa 
global de cobertura da margem e a dos agrupamentos das maiores empresas se 
atenua à medida que cresce o número de entidades consideradas, pelo que se pode 
concluir que, entre 2005 e 2006, a subida da taxa global de cobertura da margem se 
terá devido essencialmente ao comportamento dos operadores não considerados 
nos grupos referidos. Reciprocamente, em 2007 os maiores contributos para a 
descida da taxa de cobertura do mercado foram dados pelas empresas de maior 
dimensão. 
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Gráfico 2.70 Taxa de cobertura da margem de solvência do mercado e das 5 e 10 maiores 
empresas 
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A estrutura dos elementos da margem de solvência disponível espelha a 
composição do Capital Próprio, não apresentando variações particularmente 
significativas entre os diferentes tipos de empresas, embora − tendo em conta a 
materialidade de alguns daqueles elementos − sejam de referir algumas diferenças 
de proporção entre as especializadas em Vida e os dois outros tipos, 
nomeadamente no tocante ao peso do Capital (42% nas primeiras, contra 52% nas 
mistas e 56% nas especializadas em Não Vida) e ao peso dos Resultados (36%, 
contra 18% e 23%, respectivamente). 

É de notar que, especificamente no exercício de 2007, a rubrica “Outros” assume 
um valor negativo (-19%) por incorporar o já mencionado efeito da diferença entre 
a avaliação das obrigações de taxa fixa a valor de mercado e a valor de aquisição 
amortizado e a mudança da base de avaliação daquelas obrigações em algumas 
empresas de seguros.  

 

Gráfico 2.71 Elementos da margem de solvência disponível do mercado 
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3. A MEDIAÇÃO DE SEGUROS 
3.1. Enquadramento legal da actividade de mediação 

de seguros 
A legislação em vigor para o sector da mediação de seguros prevê que as pessoas 
singulares ou colectivas podem registar-se e exercer a actividade de mediação de 
seguros numa das seguintes categorias:  

• Mediador de seguros ligado – exerce a actividade da mediação de seguros i) 
em nome e por conta de uma empresa de seguros ou, com autorização desta, 
de várias empresas de seguros, desde que os produtos que promova não 
sejam concorrentes, não recebendo prémios ou somas destinadas aos 
tomadores de seguros, segurados ou beneficiários e actuando sob inteira 
responsabilidade dessa ou dessas empresas de seguros, no que se refere à 
mediação dos respectivos produtos; ii) em complemento da sua actividade 
profissional, sempre que o seguro seja acessório do bem ou serviço fornecido 
no âmbito da actividade principal, não recebendo prémios ou somas 
destinadas aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários e actuando 
sob inteira responsabilidade de uma ou várias empresas de seguros, no que 
se refere  à mediação dos respectivos produtos. 

• Agente de seguros – exerce a actividade da mediação de seguros em nome e 
por conta de uma ou mais empresas de seguros ou de outro mediador de 
seguros, nos termos do ou dos contratos que celebre com essas entidades. 

• Corretor de seguros – exerce a actividade da mediação de seguros de forma 
independente face às empresas de seguros, baseando a sua actividade numa 
análise imparcial de um número suficiente de contratos de seguros disponíveis 
no mercado que lhe permita aconselhar o cliente tendo em conta as suas 
necessidades especificas. 

De acordo com a actual legislação, o acesso ao mercado passa a ter exigências 
acrescidas, fazendo-se de forma diferenciada para as pessoas singulares e 
colectivas e de harmonia com a respectiva categoria. 
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Quadro 3.1 Requisitos para o exercício da actividade de mediação de seguros5 

Requisitos

- Celebrar um contrato com a empresa de seguros (não aplicável aos 
corretores de seguros)

- No caso das pessoas colectivas, garantir a presença, em permanência, de 
um número mínimo de membros do órgão de administração reponsável pela 
actividade de mediação de seguros ou de pessoas directamente envolvida na 
actividade de mediação de seguros, por cada estabelecimento aberto ao 
público

- Estar abrangido por um contrato de seguro que garanta a sua 
responsabilidade civil profissional

- Dispor de arquivo próprio

- No caso das pessoas singulares, garantir a presença, em permanência, de 
um número mínimo de membros do órgão de administração reponsável pela 
actividade de mediação de seguros ou de pessoas directamente envolvida na 
actividade de mediação de seguros, por cada estabelecimento aberto ao 
público, excepto quando exerça actividade através de um único 
estabelecimento

- Dispor de meios informáticos que permitam a comunicação por via 
electrónica e o acesso à Internet

- Celebrar um seguro de caução ou garantia bancária com valor mínimo de 
15.000 € ou, se superior, ao valor correspondente a 4% sobre a totalidade dos 
fundos confiados ao corretor de seguros pelos tomadores de seguros para 
serem entregues às empresas de seguros ou por estas para serem entregues 
aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários, durante o exercício 
económico precedente ao de subscrição ou renovação da garantia bancária ou 
do seguro de caução

- Possuir contabilidade organizada

- Dispor, no mínimo, de um estabelecimento aberto ao público

- Dispor de sítio na Internet

- Manter um analista de risco, caso exerça actividade nos ramos Não Vida

- No caso de pessoa singular, não exercer qualquer profissão que possa 
diminuir a independência no exercício da actividade de mediação e, no caso 
de pessoa colectiva, ter objecto social exclusivo a actividades no sector 
financeiro

- No caso das pessoas colectivas, dispor de um Capital Social não inferior a 
50.000 € inteiramente realizado na data do acto de constituição, bem como 
designar um Revisor Oficial de Contas para proceder à revisão legal das 
contas

- No caso das pessoas colectivas, a estrutura societária não pode constituir um 
risco para a independência  e imparcialidade do corretor face às empresas de 
seguros

- No caso das pessoas colectivas, aptidão dos detentores de uma participação 
qualificada para garantir a gestão sã e prudente da sociedade
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5  Para além dos requisitos comuns exigíveis às pessoas singulares e colectivas nos termos 

dos artigos 10.º a 14.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho. 
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Como se pode verificar, pela análise do quadro anterior, os requisitos impostos aos 
mediadores de seguros evoluem de forma progressiva, em linha com o grau de 
autonomia e complexidade com que, previsivelmente, desenvolverão a actividade 
de mediação. 

 

3.1.1. Caracterização dos mediadores 
À data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, 
encontravam-se inscritos no Instituto de Seguros de Portugal 37.584 mediadores 
de seguros, 29.196 com a categoria de agente de seguros, 8.290 com a categoria 
de angariador de seguros e 98 com a categoria de corretor de seguros. 

No final do ano 2007 foram canceladas as inscrições dos mediadores que não 
haviam confirmado o seu registo ao abrigo do novo regime legal, medida que 
abrangeu 9.427 operadores. No total do ano, no entanto, foram cancelados 10.045 
mediadores, correspondendo a 7.269 agentes de seguros e 2.776 mediadores de 
seguros ligados (anteriormente com a categoria de agentes de seguros). 

Verificou-se igualmente alguma mobilidade entre categorias de mediadores, o que 
é compreensível à luz dos diferentes níveis de exigência dos requisitos legais para 
o acesso e exercício da actividade impostos a cada uma. A situação mais 
significativa ocorreu no caso dos antigos agentes, em que cerca de 29% optaram 
por transitar para a categoria de mediadores de seguros ligados. Nas restantes, as 
transferências entre categorias foram pouco significativas. 

Por forma a compreender na totalidade as alterações ocorridas em 2007, importa 
ainda referir a inscrição de 1.273 novos mediadores, bem como a suspensão de 
2.865, em boa medida em virtude de incompatibilidades resultantes do novo 
enquadramento legal. Entre as novas inscrições incluem-se 141 pessoas colectivas 
que eram entidades legalmente autorizadas a comercializar seguros fora do quadro 
legal da mediação, até à entrada em vigor do novo regime, que confirmaram os 
seus registos nos termos definidos transitoriamente no Decreto-Lei n.º 144/2006. 

Deste modo, no final de 2007, e já depois do processo de registo de acordo com a 
nova regulamentação em vigor, existiam 25.947 mediadores de seguros (não 
incluindo aqueles a operar em regime de livre prestação de serviços) dos quais 
24.450 eram pessoas singulares e 1.497 pessoas colectivas. 

A categoria predominante é a do agente de seguros, existindo, em 31 de 
Dezembro de 2007, 14.036, distribuídos por 12.773 pessoas singulares e 1.263 
colectivas. 

 

Gráfico 3.1 Número de mediadores por categoria 
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Em 2007, mercê das alterações legislativas verificadas, acentuou-se a tendência 
para a redução do número total de mediadores, que se tem vindo a verificar desde 
1998 a uma taxa média anual de -1,3%, observando-se um decréscimo de 
aproximadamente de 31%, de 2006 para 2007. 

Para tal concorreu  principalmente o número de agentes de seguros a operar no 
mercado, que se reduziu em cerca de 52,0% face ao ano anterior, sendo que os 
actualmente designados mediadores de seguros ligados aumentaram 
sensivelmente 40% face ao número dos antigos “angariadores de seguros”, em 
virtude das movimentações anteriormente descritas. O número de corretores (99 
em 2007), manteve-se praticamente inalterado face ao ano anterior.  

De salientar, uma vez mais, que a redução constatada em 2007 no número de 
operadores no mercado da mediação não se deve apenas ao cancelamento do 
registo daqueles que não quiseram enquadrar-se no actual regime, por a sua 
actividade ser residual e insustentável face aos requisitos legais, mas também ao 
facto de as actuais exigências tornarem incompatível a acumulação do exercício da 
actividade de mediação de seguros em nome próprio com a qualidade de 
trabalhador, gerente ou administrador, envolvidos na actividade de mediação para 
outros mediadores.   

 

Gráfico 3.2 Evolução das categorias de mediadores de seguros 
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Apesar da acentuada redução no número de mediadores, consequência da 
introdução do actual regime legal da actividade, as características dos 
intervenientes no mercado não se alteraram significativamente. Assim, o mercado 
continua a ser maioritariamente composto por pessoas singulares, com 
habilitações literárias ao nível do ensino secundário (60,7%), facto a que não será 
alheio o regime legal em vigor desde 1991, que obrigava os candidatos a terem, 
pelo menos, como habilitações literárias o 9.º ano de escolaridade. No entanto, a 
parcela de mediadores que detêm habilitações ao nível do ensino básico continua 
a ser bastante significativa (12,7%). 

Do mesmo modo, no que se refere à distribuição por género, a tendência mantém-
se, continuando a actividade da mediação a ser exercida, predominantemente, por 
indivíduos do sexo masculino, que representa 72,9% do total dos mediadores. 
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Gráfico 3.3 Mediação de seguros – habilitações literárias 
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Gráfico 3.4 Mediação de seguros – género por habilitações literárias 
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A análise da distribuição geográfica, em 2007, pode ser ilustrada pela informação 
do número de mediadores por distrito/Região Autónoma contida no gráfico 
seguinte, a qual é directamente confrontada com o respectivo número de 
habitantes (de acordo com a informação recolhida pelo Instituto Nacional de 
Estatística no âmbito do XVI Recenseamento Geral da População, em 2001). 

A este nível, continua a verificar-se, embora de forma menos acentuada, quando 
comparada com o ano anterior, alguma predominância dos distritos da zona litoral,  
sendo que o conjunto Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro representa 60,8% dos 
mediadores (65% em 2006) face a 61,1% da população residente.  
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Considerando o território nacional como um todo, constata-se uma média de 409 
habitantes por mediador, valor significativamente superior ao constatado em 2006 
(277), ficando tal facto a dever-se, em grande medida, ao acentuado decréscimo 
no número global de mediadores de seguros.  

Merecem especial realce, por constituírem os distritos que apresentam os valores 
mais baixos em termos do indicador habitante/mediador, Évora (273), seguido de 
Portalegre (281) e Bragança (319). Em situação inversa destacam-se as Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, com 869 e 720 habitantes por mediador, 
respectivamente.  

 

Gráfico 3.5 Número de mediadores vs. população residente por distrito/Região Autónoma 
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O gráfico seguinte apresenta a distribuição etária dos mediadores pessoas 
singulares, em 2007, tendo sido construída uma classe para cada idade, com 
excepção das idades iguais ou superiores a 80 anos, que se agregam numa única 
classe. 

Constata-se, assim, que no ano em análise a idade média dos mediadores de 
seguros rondava os 49,9 anos, embora seja visível uma concentração mais 
acentuada nas classes correspondentes às idades entre os 25 e os 60 anos, que 
englobam 73,3% dos mediadores presentes no mercado português (71,4% em 
2006). 
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Gráfico 3.6 Estrutura etária dos mediadores pessoas singulares 
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Atendendo ao facto da idade média, calculada sobre a estrutura etária dos 
mediadores, ser  de  50,9 anos em 2006, pode concluir-se que, neste último ano, 
entraram no mercado indivíduos de classes etárias mais jovens, recuperando-se 
em média 2 anos6, em 2007.  

De salientar, todavia, que concorreu para este rejuvenescimento a redução 
constatada no número de mediadores com mais de 80 anos, que ainda assim 
manteve um peso significativo (2%), mediadores estes que teriam uma actividade 
muito residual, optando assim por não confirmar o respectivo registo no novo 
quadro legal. 

No âmbito do relacionamento dos mediadores com as empresas de seguros ou 
com os corretores verifica-se em conformidade com o gráfico seguinte, que, em 
2007, mais de dois terços trabalhavam com 2 a 5 empresas, 23,3% laboravam com 
menos de duas empresas e 7,0% colaboravam com 6 a 10 empresas. Apenas uma 
parcela pouco expressiva se relacionava com mais de 10 empresas (2,0% dos 
mediadores com 11 a 20 e 0,3% com mais de 20 empresas). 

Neste domínio constata-se, no ano em apreciação, um acentuar do peso dos 
mediadores que trabalham com 2 a 5 empresas no total, por oposição aos que se 
relacionam comercialmente com apenas 1 ou com mais de 6 empresas. 

  

 

 

 

 

                                                           

 
6 Estes cálculos baseiam-se num cenário as if, considerando a existência de uma população 

estacionária: por exemplo, apesar de ter decorrido 1 ano de calendário entre 2006 e 2007, 
a idade média dos mediadores pessoas singulares diminuiu 1 ano em termos absolutos (de 
50,9 para 49,9 anos), o que implica um rejuvenescimento, em termos relativos, equivalente 
ao valor da diferença  entre estes indicadores, de 2 anos. 
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Gráfico 3.7 Relacionamento com as empresas de seguros/corretores 
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3.2. Análise do mercado por categoria de mediadores 
Em 2007, os 25.947 mediadores existentes no mercado auferiram 622,1 milhões 
de euros de remunerações, destacando-se os mediadores de seguros ligados, os 
quais, de forma agregada, detinham 39,7% do total daquela remuneração. 

O peso no total das remunerações desta categoria de mediadores é mais 
expressivo na mediação do ramo Vida (90%), situação que se fica a dever à 
inclusão de várias instituições bancárias, que tradicionalmente asseguram o 
volume de distribuição mais relevante deste tipo de produtos. 

Pese embora o elevado volume de remunerações atribuídas aos mediadores de 
seguros ligados, no ramo Vida, o mercado da mediação nacional concentra-se, 
primordialmente, em negócios dos ramos Não Vida, como aliás comprova o peso 
do conjunto destes ramos, cerca de 66% da remuneração global. 

Deste modo, dos 412,1 milhões de euros de remunerações atribuídas aos 
mediadores de seguros, respeitantes à comercialização de produtos dos ramos 
Não Vida, em 2007, os agentes individuais e colectivos recebem, respectivamente, 
32,1% e 32,2% deste total, contribuindo os corretores e os mediadores de seguros 
ligados com 21,8% e 13,9%, respectivamente. 

De salientar, ainda, que o segmento dos fundos de pensões é pouco expressivo no 
cômputo total (2,9%), cabendo quase exclusivamente aos mediadores de seguros 
ligados a comercialização deste tipo de produtos. 
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Gráfico 3.8 Remuneração dos mediadores por categoria e ramo de actividade 
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3.2.1. Agentes de seguros  
Por forma a realizar um estudo do posicionamento dos diversos agentes de 
seguros, e tendo em atenção a dimensão diferenciada entre pessoas colectivas e 
pessoas singulares, optou-se, em ambos os casos, por uma apresentação 
separada dos respectivos rankings.   

Assim, o quadro seguinte apresenta o top 20 dos agentes pessoas singulares, que 
detêm uma quota de mercado das remunerações de 3,1%.  
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Quadro 3.2 Remunerações de agentes pessoas singulares – conjunto da actividade 

Posicionamento Denominação Concelho Remunerações Quota de mercado
1.º ... Porto 353.614 0,252%
2.º ... Mafra 329.329 0,235%
3.º ... Santarém 291.563 0,208%
4.º ... Ponta Delgada 242.936 0,173%
5.º ... Águeda 242.905 0,173%

Cinco primeiros agentes 1,040%
6.º ... Golegã 238.965 0,170%
7.º ... São Brás de Alportel 225.583 0,161%
8.º ... Trofa 212.735 0,151%
9.º ... Ponta Delgada 206.838 0,147%
10.º ... Cascais 206.583 0,147%

Dez primeiros agentes 1,817%
11.º ... Cascais 199.557 0,142%
12.º ... Almada 186.084 0,133%
13.º ... Madalena 185.956 0,132%
14.º ... Tomar 183.193 0,130%
15.º ... Loulé 181.826 0,129%

Quinze primeiros agentes 2,483%
16.º ... Ílhavo 178.386 0,127%
17.º ... Coimbra 175.390 0,125%
18.º ... Caldas da Rainha 174.550 0,124%
19.º ... Faro 173.984 0,124%
20.º ... Ponte da Barca 173.690 0,124%

Vinte primeiros agentes 3,107%
Euros

Agentes Pessoas Singulares 

 
 

O quadro que a seguir se apresenta contém o ranking relativo aos 20 primeiros 
agentes pessoas colectivas que, no seu conjunto, representaram uma quota de 
mercado de 17,1%,. 

De salientar, no top 20 dos agentes pessoas colectivas, a grande concentração de 
empresas (10) com sede em Lisboa. 
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Quadro 3.3 Remunerações de agentes pessoas colectivas - conjunto da actividade 

Posicionamento Denominação Concelho Remunerações Quota de mercado
1.º Margem, Lda. Lisboa 3.298.052 2,31%
2.º GE Consumer Finance, S.A. Oeiras 2.361.545 1,66%
3.º Finisegur, S.A. Porto 2.275.239 1,60%
4.º Genius, S.A. Lisboa 2.156.516 1,51%
5.º ACP, Lda. Lisboa 2.067.260 1,45%

Cinco primeiros agentes 8,53%
6.º Ponto Seguro, Lda. Lisboa 1.530.360 1,07%
7.º Comepor, S.A. Lisboa 1.351.873 0,95%
8.º Sabseg, S.A. Braga 1.091.128 0,77%
9.º S. G. S., Lda. Lisboa 1.021.820 0,72%
10.º Normed, S.A. Porto 858.896 0,60%

Dez primeiros agentes 12,64%
11.º Santogal, Lda. Lisboa 843.454 0,59%
12.º Desporto Seguro, Lda. Lisboa 793.028 0,56%
13.º Portoseguro, Lda. Porto 720.834 0,51%
14.º Castela & Veludo, Lda. Cascais 611.820 0,43%
15.º Oliveira, Martins & Companhia, S.A. Águeda 591.673 0,42%

Quinze primeiros agentes 15,14%
16.º Oney, S.A. Oeiras 586.796 0,41%
17.º CSB, S.A. Lisboa 572.458 0,40%
18.º Nobis, Lda. Lisboa 561.910 0,39%
19.º Seguros Ribeiro, Lda. Torres Vedras 542.245 0,38%
20.º CM, Lda. Chaves 519.440 0,36%

Vinte primeiros agentes 17,09%
Euros

Agentes Pessoas Colectivas

 

 

3.2.2. Corretores de seguros 
O ranking das 20 primeiras empresas de entre os 95 corretores que apresentaram 
remunerações em 2007 é apresentado no quadro seguinte. 

Este top 20 é liderado pela empresa MDS, SA., com uma quota de mercado de 
9,60%, logo seguida da Solução, SA., com 7,51%. 

De salientar que os cinco primeiros corretores detêm uma quota de mercado 
agregada de cerca de 35%, sendo o peso dos 20 maiores corretores de 
aproximadamente 70%. 

Por outro lado, do ponto de vista da localização da sede social, existe uma 
predominância do concelho de Lisboa, com oito dos primeiros dez lugares, sendo 
que as duas maiores empresas do mercado se encontram sediadas no Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos
corretores



 

 

 

 

 

 
141

Quadro 3.4 Remunerações de corretores - conjunto da actividade 

Posicionamento Denominação Concelho Remunerações Quota de mercado
1.º MDS, S.A. Porto 9.888.694 9,60%
2.º Solução, S.A. Porto 7.732.122 7,51%
3.º Marsh, Lda. Lisboa 7.340.382 7,12%
4.º AVS, S.A. Lisboa 5.990.440 5,81%
5.º Aon Gil y Carvajal Portugal, S.A. Lisboa 5.447.815 5,29%

Cinco primeiras empresas 35,33%
6.º Villas Boas, Lda. Lisboa 4.902.369 4,76%
7.º João Mata, Lda. Lisboa 3.854.020 3,74%
8.º Willis, Lda. Lisboa 3.630.368 3,52%
9.º Costa Duarte, S.A. Lisboa 3.272.559 3,18%
10.º Corbroker, Lda. Lisboa 2.965.930 2,88%

Dez primeiras empresas 53,41%
11.º José Mata, Lda. Lisboa 2.630.366 2,55%
12.º SECRE, S.A. Lisboa 2.143.584 2,08%
13.º F. Rego, S.A. Vila Nova Gaia 1.934.901 1,88%
14.º CEGREL, Lda. Portalegre 1.737.805 1,69%
15.º SOLARSEGURA, LDA. Bombarral 1.670.628 1,62%

Quinze primeiras empresas 63,23%
16.º E.G.S., Lda. Lisboa 1.668.191 1,62%
17.º Luso Atlântica, S.A. Porto 1.630.646 1,58%
18.º Coral, S.A. Porto 1.464.631 1,42%
19.º Corporação Internacional Seguros, S.A. Porto 1.280.198 1,24%
20.º RADICAL, LDA. Lisboa 1.192.253 1,16%

Vinte primeiras empresas 70,25%
Euros

Corretor

 
 

À semelhança de anos anteriores, será em seguida analisada diversa informação 
de teor contabilístico referente à actividade dos corretores. A amostra seleccionada 
considerou 85 dos 100 corretores com sede em Portugal para 2005, 92 dos 97 
corretores para 2006 e 95 dos 97 para 2007. 

 

A análise do Capital Social dos corretores demonstrou um importante aumento do 
seu valor médio, o qual evoluiu de 284,6, em 2005, para 312,4 milhares de euros, 
em 2007.  

Como pode ser observado no gráfico seguinte, enquanto em 2005 e 2006 a grande 
maioria do Capital Social dos corretores (cerca de 60%) se situava entre os 10 e os 
100 mil euros, em 2007 cerca de 73%  dos corretores encontrava-se num patamar 
mais elevado (50 mil a 150 mil euros), sendo de registar, igualmente, a entrada de 
mais seis empresas para a faixa compreendida entre os 200 mil e 1 milhão de 
euros. Acima deste patamar, mantêm-se as mesmas três empresas, uma das 
quais com um valor próximo dos 15 milhões de euros para esta rubrica. 

É de salientar que, à luz do novo regime jurídico da mediação de seguros, os 
corretores de seguros devem possuir um montante de Capital Social não inferior a 
50.000 € na data do acto de constituição. 

A análise de outros indicadores estatísticos de localização indica uma moda de 50 
mil euros, mas uma mediana que, acompanhando a evolução da média, revela um 
incremento substancial de 50 para 65 mil euros no período de 2005 a 2007. 
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Gráfico 3.9 Capital Social - Corretores de seguros 
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A análise da relação entre o Activo e o Passivo dos corretores que integram as 
amostras em estudo conduz a uma média ponderada de mercado que cresceu de 
forma sustentada, passando de 1,309 em 2005 para 1,383 em 2006 e 1,388 em 
2007, cenário que permite concluir uma certa estabilidade ao nível da 
independência financeira das empresas que operam neste segmento de negócio. 

 

Gráfico 3.10 Relação Activo/Passivo – Corretores de seguros 
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A um nível mais desagregado, o gráfico anterior permite visualizar a distribuição 
dos corretores de seguros de acordo com a relação entre o Activo e o Passivo no 
período de 2005 a 2007, registando-se uma grande concentração deste indicador 

Relação entre o Activo
e o Passivo
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entre os valores 1 e 1,75, aumentando a sua expressão de 55,8% em 2005 para 
62% em 2007.  

Embora qualquer uma das amostras se tenha revelado naturalmente amodal, 
detectou-se um valor crescente na mediana deste indicador, a qual passou de 1,48 
em 2005 para 1,61 em 2007. 

O Return on Equity (ROE) corresponde a uma medida de rendibilidade geralmente 
utilizada na análise de indicadores financeiros, construída através da relação entre 
os resultados líquidos e os capitais próprios da empresa e cuja interpretação 
permite avaliar o nível de remuneração destes capitais. 

Assim, as amostras consideradas permitem concluir que entre 2005 e 2007 existiu 
uma recuperação na rendibilidade dos capitais próprios, com o ROE do conjunto 
do mercado – média ponderada – a crescer, nesse período, de 19,9% para 22,9%. 

O gráfico que a seguir se apresenta permite concluir que existe uma elevada 
concentração dos corretores analisados com ROE entre os 0% e os +10%, numa 
proporção do total de empresas de 40%. De referir, igualmente, o aumento 
significativo de corretores com ROE negativo, que passaram, pela mesma ordem, 
de 14 para 23, entre 2005 e 2007, representando já 24,2% do total. 

 

Gráfico 3.11 ROE - Corretores de seguros 
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À semelhança da distribuição da relação Activo/Passivo, também a distribuição dos 
valores relativos ao ROE é amodal, sendo no entanto possível encontrar uma 
mediana com tendência decrescente, passando de 10,1% em 2005 para 5,2% em 
2007. 

O gráfico seguinte contém informação relativa à evolução do ROE médio dos 
corretores em 2005, 2006 e 2007 por comparação com idêntica medida de 
rendibilidade das empresas de seguros de direito nacional. 

A análise do gráfico permite verificar que, em 2007, os corretores obtiveram níveis 
de rendibilidade superiores aos das empresas de seguros, situação análoga à de 
2006. 

ROE

Comparação com as
empresas de seguros
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Face aos valores alcançados no ano anterior, o ROE dos corretores aumentou 
3,11 pontos percentuais, enquanto as seguradoras Não Vida e mistas registaram 
acréscimos de 1,23 e 1,43 pontos percentuais, respectivamente. Já as empresas 
de seguros especializadas no ramo Vida viram o seu ROE diminuir em 2,31 pontos 
percentuais.  

 

Gráfico 3.12 ROE (Return on Equity) - Corretores vs. empresas de seguros 
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Nota: O ROE das empresas de seguros Não Vida, referente ao ano 2006, encontra-se 
corrigido do efeito extraordinário da mais-valia atípica registada por uma empresa, nesse ano. 
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4. RESSEGURO 
O recurso a mecanismos de dispersão e cobertura do risco assume uma 
importância fundamental na gestão do negócio das empresas de seguros. Embora 
o co-seguro e a securitização de riscos – através do mercado de capitais – 
permitam implementar algumas soluções neste domínio, o resseguro tradicional 
continua a constituir o instrumento preferencialmente escolhido pelos operadores 
para garantir uma adequada mitigação dos riscos tendo em conta a sua 
capacidade de subscrição. 

No mercado português, o comportamento da taxa de cedência (indicador 
correspondente ao peso dos prémios de resseguro cedido no conjunto dos prémios 
brutos emitidos de seguro directo e de resseguro aceite) continua a evidenciar 
níveis estruturalmente distintos não apenas entre os segmentos Vida e Não Vida, 
mas também entre os principais agregados deste último. 

 

Quadro 4.1 Taxa de cedência – Seguro directo e resseguro aceite 

milhares de euros
Montante Taxa de 

cedência Montante Taxa de 
cedência Montante Taxa de 

cedência
Ramo Vida 116.227       1,3% 134.715       1,6% 158.662       1,7%

Ramos Não Vida
Acidentes de Trabalho e Doença 130.918       11,0% 114.292       9,3% 234.690       17,2%
   Acidentes de Trabalho 31.576         4,1% 14.365         1,9% 19.454         2,6%
   Doença 99.343         23,3% 99.927         21,1% 215.236       34,2%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 308.759       44,3% 253.760       38,8% 265.173       39,4%
Automóvel 159.111       7,9% 101.364       5,1% 104.256       5,5%
Aéreo e Marítimo e Transportes 38.598         81,2% 32.464         76,1% 35.249         77,9%

Responsabilidade Civil Geral 27.729         32,7% 23.480         27,7% 24.105         26,0%
Outros Ramos 118.899       35,6% 109.636       32,7% 126.681       33,1%
   dos quais Assistência 26.924         32,4% 28.631         31,5% 28.640         23,7%
Total Ramos Não Vida 784.014       17,9% 634.997       14,7% 790.155       17,7%
Total 900.241       - 769.712       - 948.817       -

200720062005

 
 

Da análise do quadro anterior é notório que o recurso ao resseguro assume um 
papel relativamente residual no ramo Vida, com uma taxa de cedência de apenas 
1,7%, um valor praticamente inalterado face ao registado em 2006 e ligeiramente 
inferior à média registada no período 1999-2007 (cerca de 1,8%). Este 
comportamento decorre do facto de a transferência de risco financeiro ser 
tradicionalmente reduzida. 

Por outro lado, em Não Vida a taxa de cedência global ascendeu a 17,7%, um 
acréscimo de 3 pontos percentuais em relação a 2006, em linha com o registado 
em 2005 (17,9%) e superior à média do período 1999-2007 (16,9%). Contudo, 
deve sublinhar-se que o peso da transferência de risco se encontra influenciado 
pela utilização de plataformas especializadas na gestão de alguns segmentos de 
negócio, nomeadamente nos ramos Doença e Assistência (excluindo estes, a taxa 
de cedência de Não Vida seria de 12,2%). 
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Quadro 4.2 Evolução da taxa de cedência – Seguro directo e resseguro aceite 

milhares de euros

Vida Não Vida Vida Não Vida
1999 77.737 689.511 1,8% 18,6%
2000 77.835 552.529 2,1% 16,6%
2001 62.874 478.193 1,7% 16,6%
2002 92.354 720.475 2,0% 17,9%
2003 106.314 705.975 2,0% 16,8%
2004 124.879 662.514 2,1% 15,6%
2005 116.227 784.014 1,3% 17,9%
2006 134.715 634.997 1,6% 14,7%
2007 158.662 790.155 1,7% 17,7%

Média 105.733 668.707 1,8% 16,9%
Desvio padrão 31.017 102.173 0,3% 1,2%

Montante Taxa de cedência

 
 

O acréscimo verificado na taxa de cedência foi comum a quase todos os ramos, 
excepção feita à Responsabilidade Civil Geral, em que esta decresceu pelo 
terceiro ano consecutivo. 

A maior variação neste indicador registou-se no agregado Acidentes de Trabalho e 
Doença, estando o mesmo fortemente influenciado pela utilização de plataformas 
especializadas em Doença em que a transferência de risco é efectuada dentro do 
grupo (os prémios de resseguro cedido do ramo Doença correspondem a 91,7% do 
total deste agregado). 

O grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas permanece aquele em que 
os prémios de resseguro cedido apresentam maior expressão em termos 
absolutos, tendo-se verificado um acréscimo de 0,6 pontos percentuais face ao ano 
anterior, para 39,4%, valor no entanto inferior à média do período 1999-2007, em 
resultado do comportamento favorável registado ao nível da sinistralidade.   

Em termos absolutos, é uma vez mais bem patente a tradicional política de 
cedência de riscos no agregado Aéreo e Marítimo e Transportes, com uma taxa de 
77,9% em 2007, ligeiramente superior ao valor de 2006, mas contudo inferior à 
média dos últimos 6 anos (81,9%).  

Em virtude da organização do mercado em termos de grupos financeiros, o 
resseguro é por vezes colocado em empresas do mesmo grupo. No entanto, 
verifica-se que a situação no ramo Vida é bastante distinta da observada em Não 
Vida. No primeiro caso, a percentagem colocada no grupo tem vindo a decrescer 
nos últimos quatro anos, representando somente 8% em 2007. Por seu turno, nos 
ramos Não Vida tem-se assistido a uma tendência crescente para a colocação de 
resseguro em empresas do grupo, sendo que em 2007 a mesma representou 
43,1% dos prémios de resseguro cedido. Registe-se, contudo, que este valor se 
encontra influenciado pela utilização das plataformas especializadas em alguns 
segmentos de negócio anteriormente referidas. 

 

Quadro 4.3 Peso do resseguro cedido a empresas do grupo 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Grupo 48,4% 12,3% 10,0% 8,0% 38,0% 23,8% 30,5% 43,1%
Não Grupo 51,6% 87,7% 90,0% 92,0% 62,0% 76,2% 69,5% 56,9%

Vida Não Vida

 

 

No tocante à análise dos saldos de resseguro, verifica-se que, em 2007, e à 
semelhança dos dois anos anteriores, este foi estruturalmente favorável aos 
resseguradores, numa proporção que representou cerca de 40% dos prémios de 
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resseguro cedido. De destacar a evolução do agregado Marítimo e Transportes, 
que registou um saldo, em percentagem dos prémios brutos de resseguro cedido, 
de -68% em 2007, que compara com 12% em 2006, valor então fortemente 
influenciado pelos resultados de um operador no Seguro Aéreo.  

É de salientar, igualmente, o saldo do Seguro Automóvel (que se reduziu em 14 
pontos percentuais), em boa medida devido ao comportamento de alguns 
operadores de grande dimensão. O saldo em Acidentes de Trabalho e Doença 
(mais 16 pontos percentuais que em 2006) encontra-se, como já se referiu, 
significativamente influenciado pelas referidas plataformas de gestão 
especializadas. Finalmente, o saldo de resseguro nos Outros Ramos aumentou 20 
pontos percentuais, fruto da evolução registada em Assistência (situação idêntica a 
Doença) e em Crédito. 

 

Gráfico 4.1 Saldo de resseguro em função dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não 
Vida 
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Relativamente às dívidas de cobrança duvidosa dos resseguradores, verifica-se 
que a respectiva provisão tem vindo a diminuir, quer em termos absolutos, quer 
relativamente à percentagem dos prémios de resseguro cedido, o que evidencia 
um padrão de selecção criteriosa em termos de colocação do resseguro.  

 

Gráfico 4.2 Evolução da provisão para créditos de cobrança duvidosa de resseguradores 
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Seguidamente, apresenta-se uma análise mais detalhada do resseguro ao nível 
dos ramos Vida e Não Vida, em termos da dispersão geográfica dos 
resseguradores aos quais as empresas de seguros supervisionadas pelo ISP 
recorrem e das tipologias de tratados subscritos.  A solidez financeira daqueles 
mesmos resseguradores, medida pelos ratings mais recentes atribuídos pela 
agência Standard & Poor’s7, é igualmente abordada. 

 

4.1. Ramos Não Vida 
Ao nível dos ramos Não Vida, o mercado nacional, à semelhança de anos 
anteriores, continua a colocar riscos quase exclusivamente em empresas sediadas 
na Europa, as quais foram destinatárias de 97,2% dos prémios de resseguro 
cedido, menos 1,4 pontos percentuais que em 2006. Considerando somente a 
União Europeia, esta proporção atinge 83,8%, mais 1,6 pontos percentuais que em 
2006. À semelhança do ano anterior, a Alemanha e a Espanha continuaram a ser 
os principais mercados receptores a nível da UE. Saliente-se que, com a excepção 
de Portugal, todos os principais mercados de colocação de resseguro ao nível da 
UE sofreram um decréscimo da sua quota, tendo o mercado nacional sido o 
responsável pela subida do peso da colocação de resseguro nesta região. A 
proporção correspondente a Portugal, contrariamente ao ano anterior, registou um 
acréscimo de 60,2% dos prémios de resseguro cedido, tendo a importância relativa 
de Portugal como ressegurador aumentado face ao ano anterior (48,1% em 2007, 
que compara com 37,4% em 2006). Deve, no entanto, sublinhar-se que o peso da 
transferência de risco para o mercado nacional encontra-se distorcido pela 
utilização, por alguns grupos, das já referidas plataformas especializadas na 
gestão de alguns segmentos de negócio. 

Os negócios de resseguro colocados em Portugal têm como destinatários as 
empresas de seguros de direito nacional (36,2%), as sucursais de empresas com 
sede na UE (7,1%) e os corretores, que subsequentemente efectuam a colocação 
em resseguro (cerca de 4,8%). Refira-se que, do resseguro efectuado em 
entidades de direito nacional, a retrocessão para outras operadoras aumentou 1,8 
pontos percentuais (2,9% em 2007 face a  1,1% em 2006), continuando no entanto 
a ser muito reduzido. 

Excluindo a UE, o resseguro efectuado na Europa encontra-se concentrado na 
Suíça (13,4% em 2007 por comparação com 16,4% em 2006), maioritariamente 
colocado (80%) na Swiss Reinsurance Company, grupo ressegurador líder do 
mercado internacional desde 2006. Por último, registe-se o forte aumento do 
resseguro colocado em empresas de seguros sediadas no off-shore de Guernsey, 
cuja colocação em 2006 era residual e que em 2007 passou a representar 1,6% da 
totalidade dos prémios de resseguro cedido. Não obstante a localização de 
Guernsey ser na Europa, dado tratar-se de um off-shore foi englobado na 
classificação “resto do mundo”.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
7 Fonte: Standard & Poor’s, no site www.standardandpoors.com, consultado em 02-07-2008. 
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Figura 4.1 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida 

7,4%

48,1%

7,2%

0,4%
2,7%

1,3%

1,1%

3,5%

10,9%

13,4%

1,1%

 
 

A informação apresentada na figura anterior poderá ser complementada com o 
quadro seguinte, em que se apresentam as quotas correspondentes às oito 
empresas com maior peso no resseguro (excluindo operadores nacionais) cedido 
pelas empresas de seguros portuguesas. Estas entidades, com sede em vários 
países europeus, representam cerca de 30% do total do resseguro nos ramos Não 
Vida (37% em 2006). 

Este ranking apresenta alguma estabilidade face a anos anteriores, destacando-se 
a perda de quota de mercado da Axa (4.º posto com 2,6% em 2007, uma descida 
face ao 3.º posto do ranking com 3,5% em 2006) e a subida da Mapfre do 7.º lugar, 
em 2006, para o 3.º em 2007 (apesar de ter registado uma redução de peso de 
2,8% para 2,6%). 

 

Quadro 4.4 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida 

Ressegurador País Quota
1.º Swiss Re Suíça 10,7%
2.º Munich Re Alemanha 6,2%
3.º Mapfre Espanha 2,6%
4.º Axa França 2,6%
5.º Tagus Re Luxemburgo 2,2%
6.º Allianz Alemanha 2,1%
7.º Partner Re França 2,0%
8.º Genworth Guernsey Guernsey 1,6%  
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No tocante à concentração do mercado Não Vida (incluindo resseguro aceite por 
empresas de seguros a actuar em Portugal em regime de estabelecimento e por 
corretores), constata-se que o mesmo é altamente concentrado, apresentando um 
índice de Gini de 0,884 e um índice de Hirschman-Herfindahl de 0,058, face a um 
mínimo teórico8 de 0,004, apesar da redução do peso das oito primeiras de 37% 
para 30%. Da análise do quadro abaixo é patente que o nível de concentração 
aumentou face a 2006, situando-se em níveis semelhantes aos de 2005. Tal 
situação é também claramente visível através de curva de Lorenz. Saliente-se, no 
entanto, que esta evolução resulta do efeito das plataformas de gestão de negócio 
especializadas anteriormente identificadas.   

 

Quadro 4.5 Medidas de concentração – Ramos Não Vida 

Ano Índice de Gini H.H. Min. H.H. H.H. vs.  Mín.
2007 0,884 0,058 0,004 14,3
2006 0,862 0,051 0,005 11,4
2005 0,881 0,063 0,004 15,2  

H.H. – Índice de Hirschman-Herfindahl 

  

Gráfico 4.3 Curva de Lorenz – Ramos Não Vida 
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Para aferir da solidez financeira das empresas de resseguro, factor que assume 
importância fundamental neste tipo negócio, tendo em conta o risco de crédito que 
é assumido pelas cedentes, efectua-se no presente relatório, como já foi referido, 
uma análise por rating dos resseguradores. As notações utilizadas são as 
atribuídas mais recentemente pela agência Standard & Poor’s, tendo sido 
excluídos desta análise, em particular, os corretores de resseguro e as empresas 
de seguros a operar em Portugal em regime de estabelecimento. 

                                                           

 
8 O mínimo teórico corresponde ao valor que o índice assumiria no caso de uma perfeita 

distribuição do mercado entre os operadores (todos apresentando quotas de mercado 
idênticas). 
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No gráfico seguinte apresenta-se a caracterização, em termos de ratings, das 
colocações em resseguro efectuadas pelas entidades supervisionadas pelo ISP. 

 

Gráfico 4.4 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramos Não Vida 
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Da análise do gráfico anterior é possível constatar que cerca de 24% dos 
montantes ressegurados são colocados em empresas que não apresentam 
notação de rating (mais 2 pontos percentuais que em 2006) – o que, todavia, não 
significa necessariamente debilidade financeira9 – e apenas 0,2% são colocados 
em empresas com classificações inferiores a “A”. Esta situação comprova a 
preocupação na procura de entidades com comprovada solidez financeira para 
ressegurar riscos, sendo o rating médio dos resseguradores “AA-“, tal como em 
2006. A maior exigência pode ainda ser ilustrada pelo facto de, em 2007 e 2006, a 
proporção de cedências colocadas em operadores com notação inferior a “AA-“ 
ser, respectivamente, de apenas 8,4% e 8,5%. Estruturalmente, a distribuição por 
classe de rating manteve-se muito semelhante a 2006, representando os 
resseguradores com classificação “AA-“ e “AA” 48% e 18,1%, respectivamente, em 
2007, por comparação com 53% e 15%, respectivamente, em 2006.  

Seguidamente, efectua-se uma breve análise dos tipos de tratados utilizados para 
colocação de resseguro, relativamente aos ramos com maior taxa de cedência, i.e., 
aos agregados Incêndio e Outros Danos, Aéreo e Marítimo e Transportes e ao 
ramo Responsabilidade Civil Geral. Adicionalmente, estender-se-á a análise ao 
agregado Acidentes de Trabalho e Doença. 

No que respeita ao seguro de Incêndio e Outros Danos, a situação não se alterou 
significativamente face ao observado em 2006 e 2005, continuando a maior parte 
dos tratados (80%) a assumir o tipo proporcional, sendo que 38% correspondem 
ao tipo excedente de somas (surplus) com plenos de retenção definidos por capital 
e por apólice/risco. Com enfoque somente na cedência em facultativo (23% do 
total), verifica-se que esta é também maioritariamente negociada em  proporcional. 

                                                           

 
9 Como refere a Standard & Poor’s, an insurer designated “NR” is NOT RATED, which 

implies no opinion about the insurer’s financial security. 
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Quanto aos tratados não proporcionais, estes são utilizados, em mais de metade 
dos casos, para protecção do risco catastrófico através da cobertura de perdas por 
evento (XL – de excess of loss – catastrófico). 

 

Gráfico 4.5 Cedências em resseguro – Seguro de Incêndio e Outros Danos 
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No agregado Aéreo, Marítimo e Transportes, que continua a apresentar a maior 
taxa de cedência dos ramos Não Vida (77,9% em 2007), a distribuição dos tratados 
não é estruturalmente diferente da verificada no seguro de Incêndio e Outros 
Danos. Com efeito, mais uma vez são os proporcionais aqueles que apresentam 
um maior peso (71%) e, do mesmo modo, a maioria diz respeito aos de excedente 
de somas (surplus) com capitais máximos definidos por capital e por apólice, 
seguidos dos tratados em quota-parte. 

Sem prejuízo do anteriormente referido, é de salientar que os tratados não 
proporcionais sofreram um acréscimo de 8 pontos percentuais face a 2006. 
Tomando em consideração somente os facultativos (19% do total, 23% em 2006), 
a esmagadora maioria destes são igualmente do tipo proporcional.  

Relativamente aos tratados não proporcionais, 71% destes assume a cobertura de 
excesso de perdas por risco (working excess of loss). 

Em 2006, 79% dos tratados deste agregado correspondiam a formas de cobertura 
proporcionais, dos quais 75% eram contratados sob a forma de obrigatórios e 25% 
negociados em facultativo. 
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Gráfico 4.6 Cedências em resseguro – Seguros Aéreo, Marítimo e Transportes 
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No que respeita ao ramo Responsabilidade Civil Geral, a situação continua a ser 
claramente distinta dos agregados anteriormente analisados. 

Com efeito, neste tipo de risco, e como consequência da maior probabilidade de 
ocorrência de sinistros “de ponta”, são os tratados não proporcionais que assumem 
o papel preponderante (este tipo de cobertura reduz mais eficazmente a exposição 
da cedente a perdas mais significativas), sendo que a maioria – cerca de 82% – 
corresponde à modalidade de cobertura de excesso de perdas fixada por risco 
(working excess of loss). É também de realçar que, tal como no ano transacto, 
apenas 4% dos não proporcionais correspondem a facultativos. 

Existem, no entanto, diferenças significativas face a 2006, quer em temos do peso 
dos tratados não proporcionais, que decresceu 10 pontos percentuais, quer em 
termos da importância relativa dos facultativos (28% e 19% em 2007 e 2006, 
respectivamente). Ambas as situações são provocadas pelo grande aumento de 
cedências em facultativo proporcionais (outros proporcionais) de um operador de 
mercado.  

 

Gráfico 4.7 Cedências em resseguro – Ramo Responsabilidade Civil Geral 
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4.2. Ramo Vida 
Em termos históricos, no ramo Vida, o recurso ao resseguro como forma de gerir 
os riscos assume menor importância, sendo maioritariamente ressegurados os de 
morte e de incapacidade. Na realidade, a utilização de mecanismos de 
transferência de risco financeiro é reduzida, o que pode ser comprovado pela baixa 
taxa de cedência apresentada por este ramo (1,7%). 

Neste segmento, cerca de 90% dos prémios de resseguro cedido são atribuídos a 
empresas sediadas na Europa, tendo-se registado um aumento de 7,4% em 
relação a 2006. No caso de  se considerarem apenas os Estados-Membros da 
União Europeia, a percentagem baixa para 67,1%, situação que se deve 
exclusivamente aos resseguradores suíços, que apresentam uma grande 
importância no resseguro no ramo Vida. Relativamente ao resto do mundo, 
observa-se um decréscimo de 7,4%, o qual teve origem, quase na totalidade, numa 
diminuição dos prémios associados a um ressegurador sediado em Guernsey.   

 

Figura 4.2 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida 
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Relativamente aos países europeus, o negócio de resseguro na Suíça, na 
Alemanha e no Reino Unido representa 59,3% do total, mais 3,5% que o registado 
em 2006, o que se ficou a dever, em grande parte, a um acréscimo do volume de 
negócios em operadores sediados na Suíça e no Reino Unido. 

Salienta-se que as percentagens na Suíça e na Alemanha se devem, quase na 
totalidade, a uma única empresa, tal como se pode observar no quadro seguinte. 
As quotas associadas à Swiss Reinsurance Company (Suíça) e à Munich 
Reinsurance Company (Alemanha) são as mais significativas, representando, 
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respectivamente, 97,0% e 86,9% da produção de resseguro cedido, no ramo Vida, 
nesses países. 

No que respeita aos prémios colocados em empresas com sede em território 
nacional, verificou-se um aumento de 3,5% para 10,8%. Contudo, deve ter-se em 
atenção que este valor se encontra distorcido por operações de resseguro 
financeiro decorrentes da reestruturação de um grupo financeiro, não 
correspondendo a uma efectiva transferência de risco. 

Merece ainda ser referida a colocação de 3,3% dos prémios de resseguro cedido 
em duas empresas norte-americanas. 

Comparativamente com os ramos Não Vida, é de notar um decréscimo da 
percentagem registada em off-shores, de 12,5% em 2006 para 6,0% em 2007, em 
grande parte devido a uma redução dos prémios associados a uma empresa 
sediada em Guernsey. 

Analisando os oito primeiros resseguradores, constata-se que estes representam 
cerca de 68% do total10, uma concentração superior à observada nos ramos Não 
Vida. 
 

Quadro 4.6 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida 

Ressegurador País Quota
1.º Swiss Re Suíça 22,8%
2.º Munich Re Alemanha 16,0%
3.º Genworth UK Reino Unido 10,2%
4.º CitiInsurance Reino Unido 5,6%
5.º Genworth Guernsey Guernsey 4,0%
6.º SCOR França 3,7%
7.º Santander Espanha 3,3%
8.º Generali Itália 2,5%  

 

Em comparação com o ranking relativo aos ramos Não Vida, a estrutura é 
substancialmente diferente a partir do 3.º lugar, sendo que a única empresa em 
comum é a Genworth Guernsey, embora esta apresente uma quota superior no 
ramo Vida. É ainda de realçar a subida do grupo Genworth, com sede no Reino 
Unido, para o 3.º lugar. 

A concentração do mercado Vida (incluindo resseguro aceite por empresas de 
seguros a actuar em Portugal em regime de estabelecimento e por corretores), é 
bastante elevada, apresentando um índice de Gini de 0,789 e um índice de 
Hirschman-Herfindahl de 0,103, face a um mínimo teórico de 0,014. Da análise do 
quadro seguinte é patente que o nível de concentração aumentou face a 2006, 
situando-se em níveis semelhantes aos de 2005. Tal situação é também 
claramente visível através da análise da curva de Lorenz. Saliente-se, no entanto, 
que esta evolução se encontra influenciada pelas já referidas operações de 
resseguro financeiro.   
 

Quadro 4.7 Medidas de concentração – Ramo Vida 

Ano Índice de Gini H.H. Min. H.H. H.H. vs.  Min
2007 0,789 0,103 0,014 7,1
2006 0,764 0,094 0,015 6,3
2005 0,791 0,103 0,015 6,9  

H.H. – Índice de Hirschman-Herfindahl 

                                                           

 
10 No ranking, tal como no caso dos ramos Não Vida, não foram considerados corretores nem 

empresas sediadas em Portugal. 
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Gráfico 4.8 Curva de Lorenz – Ramo Vida 
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Efectuando uma comparação entre Vida e Não Vida, constata-se que o primeiro 
segmento apresenta, ainda assim, um nível de concentração inferior face aos 
segundos. 

 

Gráfico 4.9 Curva de Lorenz – Ramo Vida vs. Ramos Não Vida 
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Tendo em consideração a importância do risco de crédito das empresas de 
resseguro, foi efectuada uma análise idêntica à realizada para os ramos Não Vida 
em termos do rating dos resseguradores.  
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Gráfico 4.10 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramo Vida 
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Contrariamente ao que se verificou em Não Vida, a proporção de empresas sem 
notação de rating atribuída reduziu-se em cerca de 5 pontos percentuais (de 20% 
em 2006 para cerca de 15% em 2007), em simultâneo com o aumento da 
percentagem referente a empresas com classificações inferiores a “A-” (aumento 
de 11% em 2006 para cerca de 16% em 2007). No caso das empresas com 
notação “AAA” a percentagem subiu para 2%, voltando aos níveis registados em 
2005. 

Analisando os contratos de resseguro mais utilizados no mercado nacional para 
cedência dos riscos no ramo Vida, verifica-se que os tratados proporcionais 
representam 61% do total, um valor próximo dos 62% observados em 2006. 

 

Gráfico 4.11 Cedências em resseguro – Ramo Vida 
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Relativamente ainda aos proporcionais, é de salientar que a cobertura de 
excedente de somas (surplus) assume especial relevância, representando 71%. No 
âmbito dos tratados não proporcionais, constata-se a existência de uma repartição 
semelhante entre excesso de perdas com cobertura por risco (working excess of 
loss) e excesso de perdas com cobertura por evento (XL catastrófico). 

No que se refere às colocações facultativas, a desagregação em proporcionais e 
não proporcionais permite verificar que as primeiras têm um peso de cerca de 
73%, dos quais aproximadamente 46% dizem respeito à cobertura por excedente 
de somas. 
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5. OS FUNDOS DE PENSÕES 
5.1. Mercado de fundos de pensões 
 

5.1.1. Nota introdutória  
Previamente à apresentação dos factos mais relevantes da actividade dos fundos 
de pensões durante o ano 2007, torna-se necessário fazer uma observação 
relativamente à estrutura da segmentação da informação quando comparada com 
os relatórios homólogos dos anos anteriores.  

A estruturação da informação agora adoptada focaliza-se numa segmentação por 
natureza do plano, em detrimento da diferenciação por tipo de fundo (aberto ou 
fechado). Assim, é dada ênfase à separação entre fundos de pensões profissionais 
(fundos criados, e maioritariamente financiados, por empresas/ entidades em 
benefício dos seus colaboradores: 1.º e 2.º pilar11) e fundos de pensões individuais 
(cuja adesão e contribuição é individual: 3.º pilar) e, também, à segmentação entre 
planos de contribuição definida (CD) e os de benefício definido (BD).  

 

5.1.2. Breve descrição 
No final de 2007, o mercado de fundos de pensões ascendia a 22.356 milhões de 
euros, registando assim um crescimento de 5,5% face a 2006, embora inferior ao 
observado no ano anterior (cerca de 12%), essencialmente devido ao menor valor 
das contribuições (39% abaixo do observado em 2006). O montante total dos 
fundos correspondeu a cerca de 14% do PIB12, mantendo-se ao nível de 2006. 

O mercado português é composto principalmente por fundos de pensões 
profissionais, representando este tipo de fundos 96,6% do montante total. Uma 
análise em função da actividade económica dos seus associados evidencia o 
elevado peso do sector bancário e das comunicações e transportes (cerca de 
85%). A importância destes dois sectores é fortemente influenciada pelo facto de a 
maioria dos seus trabalhadores não se encontrar abrangida pelo sistema de 
protecção da Segurança Social e, consequentemente, os respectivos fundos de 
pensões serem afectos ao primeiro pilar de protecção social (70,8% do total do 
valor dos fundos). 

No que se refere ao tipo de planos, continua a verificar-se uma predominância dos 
planos de BD (95,3%) em termos do montante total dos fundos de pensões. No 
entanto, é visível, através da taxa de crescimento dos montantes dos fundos (cerca 
de 12% nos CD contra apenas 5% nos BD em 2007) e da evolução da 
percentagem do número de planos de CD no total (de 43,6% em 2006 para 49,7% 
em 2007), a tendência de transição para (e adopção de) planos de CD, fenómeno 
observável na maioria dos países europeus. 

À semelhança de anos anteriores, as sociedades gestoras de fundos de pensões 
mantiveram o seu papel dominante na estrutura comercial, sendo responsáveis 
pela gestão de aproximadamente 98% do montante total dos fundos. 

 

                                                           

 
11 A protecção social financeira no período após a reforma é normalmente repartida em três 

pilares, assumindo a designação da entidade que é responsável pela organização e gestão 
cada um destes sistemas: 1.º pilar - Estado, através das pensões estatais de Segurança 
Social; 2.º pilar - Empresa, através dos fundos de pensões profissionais; 3.º pilar - 
Indivíduo, através das suas poupanças individuais em fundos de pensões ou outros 
veículos financeiros. 

12 Produto Interno Bruto a preços de mercado 
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5.1.3. Evolução 
A taxa de crescimento real dos fundos de pensões correspondeu a cerca de 3%, 
tendo superado a correspondente taxa do PIB (1,9%). 

O diferencial entre estas duas taxas decresceu de 6,9%, em 2006, para 1,1%, em 
2007. Esta diminuição deve-se  sobretudo  a um abrandamento na evolução do 
mercado dos fundos de pensões, por sua vez influenciado pela diminuição das 
contribuições, mas também ao ligeiro aumento do crescimento real do PIB. Com 
efeito, verifica-se que o ano 2005 foi um ano atípico em termos do montante de 
contribuições efectuadas para os fundos de pensões, situação essa que se veio a 
normalizar nos anos seguintes, tendo-se registado um decréscimo acentuado das 
mesmas (cerca de 55% em 2006 e 39% em 2007). 

O gráfico seguinte ilustra a relação entre as taxas de crescimento real do mercado 
dos fundos de pensões e do PIB. 

 

Gráfico 5.1 Evolução do mercado de fundos de pensões 
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O quadro e o gráfico seguintes pretendem ilustrar a evolução do peso relativo do 
valor do mercado de fundos de pensões em relação ao PIB e ao montante dos 
investimentos da actividade seguradora ao longo dos últimos cinco anos. 

 

Quadro 5.1 Valor do mercado de fundos de pensões, dos investimentos da actividade 
seguradora e do PIB 

milhões de euros

Afectos
(IAAS)

Totais
(ITAS)

2003 16.283 26.684 28.034 138.582
2004 15.186 29.517 32.182 144.251
2005 18.982 36.301 39.531 148.581
2006 21.185 40.726 44.580 154.160
2007 22.356 44.711 51.564 162.811

Ano
Mercado de 
fundos de 

pensões (MFP)

Investimentos da actividade 
seguradora

PIB

 

Comparação com o
PIB e os

investimentos na
actividade seguradora
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Os investimentos afectos às provisões técnicas da actividade seguradora 
registaram um aumento de 9,8%, passando a representar 27,5% do PIB. 

Apesar do crescimento do valor dos fundos de pensões ter sido menos expressivo, 
quando comparado com o do ano anterior, o peso relativo do mercado de fundos, 
em função do PIB, manteve-se sensivelmente ao nível de 2006 (13,7%).  

O comportamento estável do montante dos fundos de pensões face ao PIB e o 
crescimento significativo do volume dos investimentos afectos às provisões 
técnicas da actividade seguradora permitiu que o conjunto desses montantes 
passasse a representar 41,2% do PIB, 1 ponto percentual acima do verificado no 
final de 2006. 

O peso relativo do mercado de fundos face ao valor dos investimentos da 
actividade seguradora tem vindo a diminuir, de forma sistemática, em função das 
diferenças nas taxas de crescimento das duas rubricas, cifrando-se agora em 
cerca de 50%.  

 

Gráfico 5.2 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIB e nos investimentos da 
actividade seguradora 
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Seguindo a tendência observada a partir de 2004, a dimensão relativa do mercado 
de fundos de pensões em função dos montantes das provisões matemáticas dos 
seguros de vida não ligados a fundos de investimento registou um aumento de 1 
ponto percentual face ao ano anterior, tendo atingido 90,7%. Apesar do 
crescimento verificado nos últimos dois anos, o rácio entre os dois montantes ainda 
não regressou aos valores de 2001 (102,6%). 
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Gráfico 5.3 Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões matemáticas 
dos seguros de vida não ligados 

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007

M
il m

ilh
õe

s 
de

 e
ur

os

75%

80%

85%

90%

95%

100%

R
ác

io
 (2

) /
 (1

)

(1) Provisões matemáticas dos seguros de vida não ligados a fundos de investimento
(2) Mercado de fundos de pensões
(2) / (1)

 
 

5.2. Fundos de pensões 
 

5.2.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal 
No âmbito da constituição / extinção de fundos de pensões, o Instituto de Seguros 
de Portugal autorizou, em 2007, os seguintes pedidos: 

• Constituição de 4 novos fundos, dos quais 2 eram fechados (financiando 
planos do tipo BD que foram criados para receber transferências) e 2 
abertos sem ser do tipo PPR/E ou PPA (sendo que um deles permite 
apenas adesões individuais enquanto o outro permite adesões individuais e 
colectivas); 

• Transferência de 4 fundos fechados para outros fechados e de 2 fechados 
para abertos; 

• Extinção de 4 fundos, dos quais 1 era fechado e financiava um plano do tipo 
BD e os restantes eram abertos que não se encontravam em 
funcionamento. 

Dos 228 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2007, existiam 4 outros abertos, 
sem ser do tipo PPR/E ou PPA, que não se encontravam em funcionamento 
(fundos que, embora estejam autorizados, ainda não receberam contribuições). 

 

5.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões 
 

a) Todos os fundos de pensões 
No final de 2007, o mercado português era composto por 199 fundos de pensões 
profissionais e 54 individuais. Dentro da categoria dos profissionais, destaca-se a 
importância dos fechados, em termos do respectivo número e, principalmente, em 
termos de montante (94,3% do total). Dos fundos de pensões individuais, 20 eram 
PPR/E, 4 eram PPA e 30 eram outros fundos abertos com adesões individuais. 



 

 

 

 

 

 
164

Salienta-se que, do total dos 32 fundos abertos sem ser do tipo PPR/E ou PPA, a 
maioria (29) permite simultaneamente adesões colectivas (fundos de pensões 
profissionais) e adesões individuais (fundos de pensões individuais), sendo 
contabilizados como pertencentes a ambos os tipos de fundos. 
 

Quadro 5.2 Evolução dos fundos de pensões 
milhões de euros

Número Montante Contribuições Número Montante Contribuições

Fundos de pensões profissionais 201 20.485 1.616 199 21.592 965
Fechados 173 20.015 1.521 168 21.090 892
Abertos (Ad. Colectivas)(1) 28 470 96 31 502 73

Fundos de pensões individuais 52 700 142 54 764 113
PPR/E 20 485 70 20 502 55
PPA 4 20 2 4 19 2
Abertos (Ad. Individuais)(1) 28 195 71 30 242 56

Total dos fundos de pensões(1) 227 21.185 1.758 224 22.356 1.077

individuais

2006 2007

(1) Existem 26 fundos abertos em 2006 e 29 fundos abertos em 2007 que admitem simultaneamente adesões colectivas e adesões

 
 

A análise do quadro permite concluir que o valor total dos fundos de pensões 
apresentou, em 2007, um crescimento de cerca de 5,5%. Os fundos individuais 
registaram um crescimento superior (9,2%) ao dos profissionais (5,4%), sobretudo 
devido ao acréscimo do montante das adesões individuais a fundos abertos que 
não PPR/E e PPA. Relativamente aos outros fundos de pensões individuais, os 
PPA verificaram, pela primeira vez nos últimos seis anos, uma retracção no 
montante dos fundos afectos, enquanto que os PPR/E tiveram um crescimento 
modesto (3,6%). 

O acentuado decréscimo das contribuições dos fundos de pensões profissionais, 
conjugado com o seu peso representativo face ao total, implicou uma diminuição 
de 38,7% no valor total das contribuições, mantendo a já referida tendência de 
diminuição observada no ano anterior. Comparativamente a 2006, 2007 
caracteriza-se por uma redução das contribuições em todas as subcategorias, com 
excepção dos PPA que sofreram uma evolução de aproximadamente 9% (de 1,6 
para 1,8 milhões de euros). 

O gráfico seguinte evidencia o peso dos fundos fechados (94,4%) na totalidade do 
montante dos fundos de pensões, mantendo-se ao nível dos valores observados 
nos últimos anos. O montante das adesões colectivas a fundos abertos 
representava 2,2% do valor total, percentagem idêntica à dos PPR/E. Por sua vez, 
os PPA têm um peso praticamente imaterial em termos globais.  
 

Gráfico 5.4 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos 
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O gráfico seguinte, que ilustra a repartição do valor total dos fundos de pensões ao 
nível dos três pilares de protecção social, permite constatar o elevado peso dos 
fundos profissionais que se encontram afectos ao primeiro e segundo pilares. O 
terceiro pilar, correspondente aos individuais, representa apenas 3,4% do 
montante total. 

 

Gráfico 5.5 Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção 
social 
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A maior percentagem do montante total dos fundos de pensões (70,8%) 
corresponde ao primeiro pilar, enquanto 25,8% está afecto ao financiamento de 
pensões complementares de reforma (segundo pilar). 

Como já anteriormente se referiu, este comportamento é justificado pela situação 
dos sectores bancário e de comunicações e transportes. 

 

Gráfico 5.6 Nível de concentração do valor dos fundos de pensões e das respectivas 
contribuições 
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O gráfico anterior mostra as frequências relativas dos fundos de pensões em 
termos da sua dimensão (medida pelos escalões de montante dos fundos), sendo 
a classe mais representativa em Portugal a dos 5 aos 25 milhões de euros (31% do 
total). Apresentam montantes entre os 2,5 e os 75 milhões de euros cerca de 60% 
dos fundos de pensões, enquanto apenas 10,3% se situam acima dos 75 milhões. 

Tal como em anos anteriores, constata-se um elevado grau de concentração do 
valor dos montantes e das contribuições em torno dos fundos de maior dimensão 
(acima de 1.000 milhões de euros). É de salientar que os 8 fundos nesta categoria 
acumulavam entre si quase 80% do valor do mercado dos fundos de pensões. A 
concentração, medida pelo Índice de Gini, manteve-se semelhante à do ano 
anterior, situando-se o seu valor em 0,91. 

O gráfico mostra, igualmente, que continua a não se verificar uma relação 
consistente entre o valor das contribuições e o dos respectivos fundos, por 
escalões de montantes destes últimos. Os fundos de média dimensão (entre 5 e 75 
milhões de euros) foram aqueles em que, proporcionalmente ao seu valor, foram 
efectuadas maiores contribuições. 

 

b) Fundos de pensões profissionais 
O nível de financiamento global dos fundos de pensões é um indicador bastante 
interessante, requerendo, no entanto, uma abordagem cuidada, de forma a evitar 
eventuais erros de interpretação.   

Para a obtenção do nível de financiamento utilizou-se o quociente entre o valor do 
património de um fundo de pensões e a respectiva soma do valor actual das 
responsabilidades com pensões em pagamento (para os beneficiários) e das 
responsabilidades com serviços passados (para os participantes). Assim sendo, na 
análise realizada deve ter-se em consideração que as responsabilidades – quer do 
valor actual das pensões em pagamento, quer do valor actual das 
responsabilidades por serviços passados – foram calculadas com base em 
métodos e/ou pressupostos diferentes. O impacto da utilização de diferentes 
pressupostos é mais visível no cenário de financiamento, dado que alguns dos 
parâmetros no cenário do mínimo de solvência são estabelecidos de acordo com a 
regulamentação em vigor. 

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, de acordo com a 
regulamentação em vigor relativa ao mínimo de solvência, o nível de financiamento 
dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos abertos que 
financiam planos de BD ou mistos era, em termos agregados, em 31 de Dezembro 
de 2007, de 116% (123% em 2006). No entanto, o nível de financiamento médio, 
considerando o cenário de financiamento (cenário no qual se baseiam as 
contribuições para o fundo de pensões), era de 105%, o que representa um 
acréscimo de 5 pontos percentuais face ao valor observado em 2006. 

Num ano em que as contribuições para os fundos profissionais sofreram uma 
redução significativa (cerca de 39%), a melhoria do nível de financiamento dos 
fundos de pensões deveu-se essencialmente a uma evolução favorável num dos 
pressupostos mais importantes no cálculo do valor das responsabilidades: a taxa 
de desconto (devido ao aumento nas taxas de juro de longo prazo).  
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Quadro 5.3 Nível de financiamento dos fundos de pensões profissionais que financiam planos 
de pensões de benefício definido ou mistos 

 Cenário de 
financiamento

Cenário do mínimo de 
solvência

Actividade bancária 107% 112%
Comunicações e transportes 85% 96%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 114% 203%
Indústria 104% 126%
Actividade seguradora 102% 122%
Outras actividades financeiras 98% 142%
Comércio 100% 112%
Outros 74% 90%
Valor agregado 105% 116%  

 

Os sectores comunicações e transportes e outros continuam a ser os únicos onde 
os níveis de financiamento no cenário do mínimo de solvência se encontravam 
abaixo de 100%. No entanto, há que salientar que os seus níveis de financiamento 
melhoraram face a 2006 (6 e 7 pontos percentuais, respectivamente), encontrando-
se em execução planos de recuperação tendo em vista a reposição de um 
adequado nível de financiamento destes fundos, de acordo com a legislação em 
vigor. 

Os gráficos seguintes mostram os principais pressupostos utilizados na 
determinação das responsabilidades dos planos de BD ou mistos, em função do 
número de planos. 

 

Gráfico 5.7 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício definido ou mistos no cenário de financiamento – Tábuas de 
mortalidade 
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A tábua de mortalidade TV 73/77 continua a ser a preferida, quer para o cálculo da 
mortalidade dos participantes, quer para a dos beneficiários, logo seguida pela TV 
88/90 e pela aplicação conjunta da TV 73/77 modificada e da TV 88/90 
(normalmente a primeira é aplicada à população masculina e a última à feminina). 
No intuito de atribuir uma dimensão quantitativa à utilização das diferentes tábuas 
de mortalidade observe-se o quadro seguinte, onde, de forma comparada, é 
apresentada a esperança de vida, aos 65 anos de idade, implícita em cada uma 
delas.  
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Quadro 5.4 Esperança de vida, aos 65 anos de idade, implícita nas principais tábuas de 
mortalidade utilizadas na determinação das responsabilidades no cenário de 
financiamento 

Tábua de mortalidade Esperança de vida aos 
65 anos

TV 73/77 17,30
TV 88/90 19,72  

 

Destaca-se ainda o facto de alguns planos de pensões recorrerem tábuas 
diferentes das anteriormente identificadas, nomeadamente tábuas de mortalidade 
dinâmicas. 

 

Gráfico 5.8 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício definido ou mistos no cenário de financiamento – Taxas de 
desconto 
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O gráfico acima mostra a distribuição relativa das taxas de desconto empregues 
nas avaliações actuariais para determinação das responsabilidades para o cenário 
de financiamento. A taxa de desconto utilizada para actualizar os cash flows no 
período activo encontra-se maioritariamente nos intervalos [4,5% - 5%] (34,7%) e 
[5% - 5,5%] (36,8%). No que se refere aos cash flows no período após a reforma, a 
taxa de desconto situa-se essencialmente nos intervalos [4% - 4,5%] (19%), [4,5% 
- 5%] (24,5%) e [5% - 5,5%] (31,4%). 

O recurso a diferentes taxas de desconto no cálculo das responsabilidades para o 
cenário de financiamento deve ser entendido, por exemplo, à luz da diversidade de 
benefícios contemplados nos planos de pensões e das diferentes maturidades e 
correspondentes durações das responsabilidades assumidas. 
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Gráfico 5.9 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício definido ou mistos no cenário de financiamento – Taxas de 
crescimento das pensões e salarial 
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De forma análoga ao efectuado para as taxas de desconto, o gráfico anterior 
mostra a distribuição relativa das taxas de crescimento salarial e das pensões, 
consideradas nas avaliações actuariais para determinação das responsabilidades 
para o cenário de financiamento. Enquanto que a taxa de crescimento salarial se 
encontra essencialmente concentrada nas bandas [2,5% - 3%] (49,1%) e [3% - 
3,5%] (18,1%), a taxa de crescimento das pensões encontra-se mais dispersa nos 
intervalos [até 1%] (36%), [1,5% - 2%] (29%) e [2% - 2,5%] (22,7%). Note-se que 
diversos fundos não garantem o crescimento das pensões, sendo este decidido 
pontualmente pelos associados em função da disponibilidade financeira do fundo. 

O quadro seguinte apresenta o ranking dos 20 maiores fundos de pensões 
profissionais, ordenados pelos montantes sob gestão, no final de 2007.   

 

Quadro 5.5 Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões profissionais 

Valor
2007 2006 Tipo de fundo (milhões de euros)
1.º 1.º F Grupo Banco Comercial Português 5.610
2.º 2.º F Banco BPI 2.738
3.º 3.º F BES 2.053
4.º 4.º F Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.929
5.º 8.º, 9.º,12.º (1) F Banco Santander Totta 1.486
6.º 5.º F Banco de Portugal 1.183
7.º 6.º F Grupo EDP e REN 1.179
8.º 7.º F Pessoal da Caixa Geral de Depósitos 1.106
9.º 10.º F Montepio Geral 443
10.º 11.º F Petrogal 334
11.º 13.º F Grupo BBVA 200
12.º 14.º F Regulamentares da Marconi 194
13.º 15.º A Aberto GES 168
14.º 16.º F Pessoal dos TLP 113
15.º 19.º A Aberto BPI Valorização 100
16.º 17.º F Banco Comercial dos Açores 98
17.º 21.º F Grupo BPN 94
18.º 22.º F BNC 90
19.º 18.º F Credit 86
20.º 20.º F Cimpor 84

(1)  Transferência do fundo Banco Totta & Açores, fundo Banco Santander Portugal e fundo 
    Crédito Predial Português para o fundo Banco Santander Totta
F - Fundos de pensões fechados
A - Fundo de pensões aberto (apenas as adesões colectivas)

Ranking
Designação

 

Os 20 maiores fundos de
pensões profissionais
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Os 20 maiores fundos de pensões profissionais representavam, no final do ano, 
89,3% do valor total destes e 86,3% do montante total dos fundos de pensões, o 
que evidencia, mais uma vez, o elevado nível de concentração ao nível dos 
montantes. 

Com excepção dos 4 maiores fundos, que se mantiveram nas mesmas posições, a 
estrutura do ranking sofreu algumas alterações, das quais se destacam a fusão no 
fundo Santander Totta dos fundos Banco Santander Portugal, Banco Totta & 
Açores e Crédito Predial Português e a entrada de dois fundos para a 17.ª e a 18.ª 
posições do ranking. 

 

c) Fundos de pensões individuais 
No final de 2007, o valor dos fundos de pensões individuais correspondia a cerca 
de 764 milhões de euros,  representando um acréscimo de 9,2% face ao ano 
anterior, graças ao crescimento do montante das adesões individuais a fundos 
abertos que não PPR/E e PPA (cerca de 24%), sendo estes apenas responsáveis 
por 31,7% do valor total dos fundos individuais. Os PPR/E, com um peso mais 
significativo no que diz respeito ao montante dos fundos de pensões individuais 
(cerca de 66%), apresentaram um crescimento de apenas 3,6%.  

A análise da concentração do mercado dos fundos individuais obteve conclusões 
ligeiramente diferentes das retiradas da análise global dos fundos de pensões, na 
medida em que o efeito de concentração não é tão acentuado. 

Como é possível observar no gráfico seguinte, apesar de se verificar um 
expressivo nível de concentração nos 2 maiores fundos (que dividem entre si 
quase metade, cerca de 47%, do total do valor dos fundos de pensões individuais), 
estes concentram-se essencialmente entre os 5 e os 25 milhões de euros.  

Contrariamente ao observado para a totalidade dos fundos de pensões, existe uma 
relação de maior consistência entre o valor dos fundos individuais e das 
respectivas contribuições – note-se que as duas curvas das percentagens 
acumuladas são praticamente paralelas.  

 

Gráfico 5.10 Nível de concentração do valor dos fundos de pensões individuais e das 
respectivas contribuições 
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Uma análise comparativa dos rankings de 2006 e de 2007, referentes aos 10 
maiores fundos individuais, evidencia a inexistência de alterações substanciais, 
havendo apenas a destacar uma troca de posição dos últimos dois fundos do 
ranking. 

Em 2007, os 10 maiores fundos de pensões individuais apresentavam um valor 
conjunto de 590 milhões de euros, o que representa 77,3% do respectivo valor 
total. 
 

Quadro 5.6 Valores dos 10 maiores fundos de pensões individuais 

Valor
2007 2006 Tipo de fundo (milhões de euros)
1.º 1.º PPR/E PPR/E  5 Estrelas Futuro 231
2.º 2.º ADI (1) Aberto Caixa Reforma Activa CGD Pensões 131
3.º 3.º PPR/E PPR/E BBVA BBVA Fundos 48
4.º 4.º PPR/E PPR/E Garantia de Futuro Futuro 45
5.º 5.º PPR/E PPR/E Praemium - S PensõesGere 33
6.º 6.º ADI (1) Espírito Santo Multireforma ESAF 25
7.º 7.º PPR/E PPR Património Prudente SGF 23
8.º 8.º PPR/E Aberto PPR Praemium - V PensõesGere 19
9.º 10.º PPR/E PPR Património Equilibrado SGF 18
10.º 9.º PPA PPA Acção Futuro Futuro 17

(1) Adesões individuais a fundos de pensões abertos

Ranking
Designação Entidade Gestora

 
 

É de referir que, à semelhança do efectuado no ranking dos fundos de pensões 
profissionais, a ordenação dos fundos abertos que não PPR/E ou PPA foi 
efectuada apenas com base nos montantes das adesões individuais, excluindo 
portanto o valor das adesões colectivas. 
 

5.2.3. Fundos de pensões profissionais por sector de 
actividade dos associados 

Considerando a classificação dos sectores de actividade já apresentada, efectuou-
se uma análise dos fundos de pensões profissionais existentes no final de 2007. 

Tal como se pode observar no gráfico seguinte, os sectores de actividade bancária 
e de comunicações e transportes concentravam, no final de 2007, 84,9% do 
montante total dos fundos de pensões profissionais (o que, como já referido, se 
justifica pelas características específicas destes dois sectores). 
 

Gráfico 5.11 Montante dos fundos de pensões profissionais por tipo de actividade económica 
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Uma análise separada dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos 
abertos revela a existência de algumas diferenças na distribuição dos montantes 
por actividade económica dos associados. Enquanto nos fechados se verifica uma 
grande concentração em torno dos sectores da actividade bancária e das 
comunicações e transportes (no seu conjunto, de 85,4%), os montantes das 
adesões colectivas, apesar de também se concentrarem na banca (cerca de 53%), 
encontram-se repartidos de forma mais uniforme pelos restantes sectores. Este é 
um sinal claro de que os fundos abertos são, actualmente, o tipo de fundo de 
pensões privilegiado para o financiamento de planos de pensões das empresas 
cuja dimensão pode não justificar a criação de um fundo fechado. 

Da análise do quadro seguinte conclui-se que nos três sectores com montantes 
geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações e transportes e 
produção e distribuição de electricidade, gás e água – os fundos com montantes 
superiores a 1.000 milhões de euros representavam, em 2007, 89,6%, 75,4% e 
88,4% do respectivo total, pela mesma ordem. Estes sectores, no seu conjunto, 
representam 91% do total dos montantes dos fundos de pensões profissionais, o 
que ilustra a elevada concentração do mercado.  

 

Quadro 5.7 Fundos de pensões profissionais por tipo de actividade económica dos associados 
e por dimensão do fundo de pensões   

milhares de euros
AB CT PDEGA I AS OAF C O Total

Mais de 1.000.000 65,4% 8,9% 5,5% 79,8%
Entre 250.001 e 1.000.000 2,1% 1,5% 3,6%
Entre 125.001 e 250.000 0,9% 0,9% 1,8%
Entre 75.001 e 125.000 2,2% 0,9% 0,4% 3,5%
Entre 25.001 e 75.000 1,6% 0,8% 0,5% 1,5% 1,1% 0,3% 0,5% 0,3% 6,6%
Entre 5.001 e 25.000 0,7% 0,3% 0,1% 1,0% 0,5% 0,1% 0,3% 0,3% 3,3%
Entre 2.501 e 5.000 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,6%
Entre 1.251 e 2.500 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4%
Entre 501 e 1.250 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
Entre 251 e 500 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Entre 101 e 250 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Até 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 73,0% 11,9% 6,2% 4,8% 1,7% 0,5% 1,0% 0,9% 100,0%

AB - Actividade bancária I - Indústria C - Comércio
CT - Comunicações e transportes AS - Actividade seguradora O - Outros
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água OAF - Outras actividades financeiras  

 

A análise da repartição dos fundos de pensões profissionais por tipo de entidades 
gestoras e de actividade económica dos associados, apresentada no quadro 
abaixo, permite concluir que os fundos geridos pelas sociedades gestoras 
apresentam uma distribuição por sector de actividade semelhante à observada na 
análise global. Esta constatação resulta do peso dominante daquelas sociedades 
(98%) na gestão dos fundos de pensões profissionais.  

 

Quadro 5.8 Montante dos fundos de pensões profissionais por tipo de entidades gestoras e de 
actividade económica dos associados 

Montante % Montante % Montante %
Actividade bancária 15.549.046 72,0% 213.366 1,0% 15.762.412 73,0%
Comunicações e transportes 2.555.166 11,8% 3.642 0,0% 2.558.808 11,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1.333.703 6,2% 0 0,0% 1.333.703 6,2%
Indústria 1.025.287 4,7% 13.982 0,1% 1.039.269 4,8%
Actividade seguradora 209.232 1,0% 166.570 0,8% 375.802 1,7%
Comércio 204.125 0,9% 7.869 0,0% 211.994 1,0%
Outros 177.313 0,8% 21.064 0,1% 198.378 0,9%
Outras actividades financeiras 109.370 0,5% 2.317 0,0% 111.687 0,5%
Total 21.163.243 98,0% 428.809 2,0% 21.592.053 100,0%

Sociedades gestoras Empresas de seguros Entidades gestoras
milhares de euros
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5.3. Planos de pensões 
 

5.3.1. Caracterização dos tipos de planos 
No final de 2007 existiam 650 planos financiados por fundos de pensões 
profissionais .  

 

Quadro 5.9 Número de planos de pensões por tipo de plano 

BD CD Total BD CD Total

Fundos de pensões profissionais 330 255 585 327 323 650
Fechados 195 41 236 190 41 231
Abertos (Ad. Colectivas) 135 214 349 137 282 419

20072006

 
 

De facto, na categoria dos fundos de pensões profissionais observou-se um 
aumento de cerca de 27% do número de planos de CD face a uma ligeira 
diminuição (1%) no número de planos de BD.  

No que se refere à distribuição dos montantes dos fundos por tipo de plano, 
registou-se um crescimento superior nos planos de CD (cerca de 12%) 
relativamente aos de BD (aproximadamente 5%). Apesar do volume total dos 
planos de CD ser ainda pouco significativo (4,7%), o seu crescimento mais 
acentuado evidencia o aumento da importância deste tipo de planos no panorama 
global dos planos de pensões em Portugal.  

 

Quadro 5.10 Montantes dos planos de pensões por tipo de plano e de fundo 

milhões de euros

BD CD Total BD CD Total

Fundos de pensões profissionais 20.238 247 20.485 21.296 296 21.592
Fechados 19.832 183 20.015 20.879 211 21.090
Abertos (Ad. Colectivas) 406 65 470 417 85 502

Fundos de pensões individuais n/a 700 700 n/a 764 764
PPR/E n/a 485 485 n/a 502 502
PPA n/a 20 20 n/a 19 19
Abertos (Ad. Individuais) n/a 195 195 n/a 242 242

Total 20.238 947 21.185 21.296 1.060 22.356

2006 2007

 
 

No que diz respeito aos diferentes tipos de fundos, destaca-se o forte crescimento 
do montante dos planos de CD financiados por adesões colectivas (32,1%). Esta 
observação vem confirmar a tendência, já verificada noutros anos, de que na 
criação de planos de CD os associados optam por recorrer, para efeitos de 
financiamento, às adesões a fundos de pensões abertos, em detrimento da 
utilização de fundos de pensões fechados. Por comparação, o peso relativo da CD 
nos fundos fechados representava apenas 1% do total, enquanto nas adesões 
colectivas essa percentagem atingia os 17%. Convém salientar que, apesar de se 
ter constatado uma diminuição do número de planos de BD, registou-se um 
acréscimo de 5,2% no valor total afecto. 

O quadro seguinte, que apresenta a distribuição dos montantes dos fundos de 
pensões profissionais por tipo de plano e por sector de actividade do associado, é 
também ilustrativo do peso significativo do BD nos planos de pensões profissionais 
face à CD, (que representa apenas 1,4% do total do valor dos fundos de pensões). 
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Quadro 5.11 Montantes dos planos de pensões profissionais por tipo de plano e por sector de 
actividade do associado 

milhões de euros
BD % CD % Total %

Actividade bancária 15.704     72,7% 58     0,3% 15.762 73,0%
Comunicações e transportes 2.517     11,7% 42     0,2% 2.559 11,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1.317     6,1% 17     0,1% 1.334 6,2%
Indústria 952     4,4% 87     0,4% 1.039 4,8%
Actividade seguradora 375     1,7% 1     0,0% 376 1,7%
Comércio 170     0,8% 42     0,2% 212 1,0%
Outros 152     0,7% 47     0,2% 198 0,9%
Outras actividades financeiras 109     0,5% 3     0,0% 112 0,5%
Total 21.296     98,6% 296     1,4% 21.592 100,0%  

 

Nos planos de BD, os sectores predominantes são o bancário e o das 
comunicações e transportes, acumulando, no seu conjunto, 84,4% do valor total 
correspondente a esse tipo de plano. O sector da indústria é aquele que tem um 
maior peso nos planos de CD. 

 

5.3.2. Universo dos participantes e beneficiários e 
benefícios pagos 

Em 2007, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões – 
participantes e beneficiários – registou, no seu todo, um acréscimo de 4,8%. Para 
este valor contribuiu essencialmente o crescimento do número de participantes, de 
286.595 em 2006 para 306.750 em 2007. 

O aumento do número de participantes pode ser indicativo da preocupação em 
complementar os benefícios de reforma assegurados pela Segurança Social, como 
já vem sendo referido em anteriores relatórios. 

Analisando os participantes dos fundos de pensões profissionais, constata-se que 
os planos BD têm um peso superior ao dos CD (76,6% vs. 23,4%), principalmente 
por via dos fundos fechados, já que ao nível dos abertos se conclui que, no que 
toca aos participantes, os planos CD têm hegemonia face aos planos BD (58,1% 
vs. 41,9%).  

Relativamente aos beneficiários dos fundos de pensões, as estatísticas 
apresentadas englobam quer os que receberam, durante o ano de 2007, uma 
pensão mensal (tipicamente dos planos de BD), quer aqueles que receberam um 
capital referente aos benefícios adquiridos (pensão a prémio único para os planos 
BD e montante acumulado na conta para os CD).  

No que diz respeito ao número de beneficiários nos fundos de pensões 
profissionais, há uma grande concentração em torno dos planos de BD (cerca de 
98,7%), o que mostra o relativo estado de imaturidade da CD em Portugal, quando 
comparado com os planos de BD. Tal cenário está em consonância com a 
evolução do número de planos.  
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Quadro 5.12 Número de participantes e de beneficiários por tipo de plano e por tipo de fundo 

BD CD Total BD CD(1) Total

Fundos de pensões profissionais 149.886 45.833 195.719 110.913 1.497 112.410
Fechados 133.116 22.567 155.683 106.465 1.356 107.821
Abertos (Ad. Colectivas) 16.770 23.266 40.036 4.448 141 4.589

Fundos de pensões individuais n/a 111.031 111.031 n/a 7.322 7.322
PPR/E n/a 75.988 75.988 n/a 5.687 5.687
PPA n/a 1.908 1.908 n/a 327 327
Abertos (Ad. Individuais) n/a 33.135 33.135 n/a 1.308 1.308

Total 149.886 156.864 306.750 110.913 8.819 119.732

% 48,9% 51,1% 100,0% 92,6% 7,4% 100,0%
(1)  Nos planos de contribuição definida são contabilizados como beneficiários os ex-participantes com direitos adquiridos
  que transferem os seus valores para outros fundos de pensões

Participantes Beneficiários

 
 

Quadro 5.13 Frequências relativas do número de participantes dos fundos de pensões 
profissionais por tipo de actividade económica e de plano  

BD % CD % Total %
Actividade bancária 64.222     32,8% 12.448 6,4% 76.670 39,2%
Indústria 23.483     12,0% 12.355 6,3% 35.838 18,3%
Comunicações e transportes 26.317     13,4% 4.081 2,1% 30.398 15,5%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 14.084     7,2% 1.451 0,7% 15.535 7,9%
Outros 4.782     2,4% 9.860 5,0% 14.642 7,5%
Comércio 6.551     3,3% 4.963 2,5% 11.514 5,9%
Actividade seguradora 9.022     4,6% 389 0,2% 9.411 4,8%
Outras actividades financeiras 1.425     0,7% 286 0,1% 1.711 0,9%
Total 149.886     76,6% 45.833 23,4% 195.719 100,0%

Participantes

 
 

O sector bancário ocupa uma posição de destaque em relação aos restantes, 
representando 39,2% do total do número de participantes. Em segundo lugar, 
encontra-se a indústria com cerca de 18%, seguindo-se as comunicações e 
transportes, com cerca de 16%. Tendo em atenção exclusivamente os planos de 
CD, verifica-se que o peso dos diferentes sectores é diferente dos planos de BD, o 
qual é especialmente preponderante nas áreas da indústria, comércio e outros.  

A distribuição do número de beneficiários pelos diferentes sectores é bastante 
semelhante à observada em relação ao número de participantes, verificando-se 
uma troca de posições entre a indústria (14,4%) e as comunicações e transportes 
(15,2%). 

Em 2007, o valor dos benefícios pagos ascendeu a 1.121 milhões de euros, tendo-
se registado um acréscimo de cerca de 5%. 

 

Quadro 5.14 Valor dos benefícios pagos por tipo de plano e de fundo 
milhões de euros

BD CD Total BD CD Total

Fundos de pensões profissionais 996 6 1.002 1.042 10 1.052
Fechados 975 5 980 1.007 9 1.016
Abertos (Ad. Colectivas) 22 1 22 35 1 36

Fundos de pensões individuais n/a 62 62 n/a 69 69
PPR/E n/a 49 49 n/a 50 50
PPA n/a 2 2 n/a 3 3
Abertos (Ad. Individuais) n/a 11 11 n/a 16 16

Total 996 68 1.064 1.042 79 1.121

2006 2007
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Tal como se observou em relação aos montantes, o valor dos benefícios pagos nos 
planos de CD registou igualmente um crescimento acentuado, atingindo os 15,2%, 
apesar do peso destes corresponder apenas a 7% do valor total dos benefícios 
pagos, percentagem superior ao peso do montante daqueles planos, que era de 
4,7%. 

Uma análise por tipo de fundo revela que o valor dos benefícios pagos por fundos 
de pensões profissionais representa cerca de 94% do valor total. A ilação que daí 
se retira é a de que os fundos individuais se encontram numa fase de reduzida 
maturidade, uma vez que a maior parte do montante se encontra ainda em fase de 
capitalização e não na de pagamento dos benefícios. É conveniente, no entanto, 
esclarecer que a forma como os benefícios são pagos (em pensão, pensão a 
prémio único ou capital) tem também influência na análise destes valores, como de 
resto pode ser constatado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 5.12 Valor dos benefícios pagos por tipo de fundo e de pagamento 
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Nos fundos de pensões profissionais predomina o pagamento de benefícios sob a 
forma de pensão mensal, cujo valor foi de 1.019 milhões de euros, o que 
representa 96,9% do total dos benefícios pagos por aqueles fundos. 

Nos fundos individuais observa-se uma maior repartição pelos dois tipos de 
pagamento possíveis para os planos de CD: recebimento sob a forma de capital ou 
sob a forma de pensão mensal a prémio único (situação em que o montante 
acumulado é utilizado, na sua totalidade, para a aquisição de um seguro de rendas 
vitalícias, junto das empresas de seguros do ramo Vida). Apesar de haver total 
flexibilidade na escolha da forma de recebimento do benefício, as estatísticas 
evidenciam que aproximadamente 40% dos beneficiários optam pelo pagamento 
periódico de uma pensão. 

Quanto à distribuição dos montantes pagos por tipo de benefícios, a observação do 
quadro seguinte permite concluir que os pagamentos por invalidez são os mais 
significativos, representando aproximadamente 44% do total (situação decorrente, 
em boa medida, da realidade observada no sector bancário, em função das 
disposições do respectivo contrato colectivo de trabalho), seguidos dos pagos por 
velhice (36,7%). Destaque ainda para o valor pago por outros benefícios, que 
embora representem apenas 2,8% do total correspondem a 39,2% dos 
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pagamentos pelos planos de CD (na maioria dos casos, deverão respeitar a 
situações de pré-reforma). 

 

Quadro 5.15 Valor dos benefícios pagos por tipo de plano e de benefício 

milhões de euros
BD % CD % Total %

Velhice 374     33,3% 38     3,4% 411     36,7%
Invalidez 488     43,5% 4     0,3% 491     43,8%
Reforma antecipada / Pré-reforma 92     8,2% 2     0,2% 95     8,4%
Viuvez 70     6,2% 2     0,2% 72     6,4%
Orfandade 3     0,3% 0     0,0% 3     0,3%
Desemprego de longa duração
ou doença grave 0     0,0% 2     0,1% 2     0,1%
Outro (1) 16     1,4% 31     2,8% 46     4,1%
Total 1.042     93,0% 79     7,0% 1.121     100,0%
(1)  Nos planos de contribuição definida esta rubrica corresponde ao reembolso efectuado fora das condições anteriores,
  relativo a valores existentes em contas individuais de participantes de fundos de pensões fechados  
 

Como seria de esperar, a distribuição dos benefícios pagos por planos de BD 
revela-se bastante semelhante à distribuição global. No que se refere à CD, os 
pagamentos por velhice ocupam uma posição dominante, representando cerca de 
3% do total e aproximadamente metade dos benefícios pagos no universo dos 
planos de CD. 

Exclusivamente para os fundos de pensões profissionais, uma análise por sector 
de actividade económica dos associados permite concluir que também em relação 
aos benefícios pagos o sector da actividade bancária e o das comunicações e 
transportes assumem maior preponderância. 

 

Quadro 5.16 Valor dos benefícios pagos por tipo de plano e de actividade económica dos 
associados 

milhões de euros
BD % CD % Total %

Actividade bancária 669 63,6% 2 0,2% 671 63,8%
Comunicações e transportes 170 16,1% 1 0,1% 171 16,2%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 59 5,6% 0 0,0% 59 5,6%
Indústria 55 5,3% 4 0,4% 60 5,7%
Actividade seguradora 36 3,5% 0 0,0% 36 3,5%
Outras actividades financeiras 2 0,2% 0 0,0% 2 0,2%
Comércio 12 1,1% 2 0,2% 14 1,3%
Outros 38 3,7% 1 0,1% 39 3,7%
Total 1.042 99,1% 10 0,9% 1.052 100,0%  

 

Os sectores com menor percentagem de benefícios pagos são as outras 
actividades financeiras e o comércio, apesar deste último ser o segundo mais 
importante em relação aos planos de CD. 

O quadro seguinte mostra a percentagem do valor dos benefícios pagos em termos 
do valor dos fundos de pensões. Relativamente aos planos de BD, o quadro revela 
que esta proporção se manteve ao nível da do ano anterior. No que concerne aos 
planos de CD observou-se um ligeiro aumento. No entanto, dado o seu peso ser 
pouco significativo, o valor total dos pagamentos continuou apenas a representar 
5% do valor total dos fundos de pensões. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
178

 

Quadro 5.17 Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões 

milhões de euros

BD CD Total BD CD Total
(a) Valor dos benefícios pagos (1) 996 68 1.064 1.042 79 1.121
(b) Valor dos fundos de pensões 20.238 947 21.185 21.296 1.060 22.356

(a) / (b) 4,9% 7,2% 5,0% 4,9% 7,4% 5,0%
(1) Este valor inclui os montantes pagos durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios, ou seja, pensões pagas

directamente  pelos  fundos,  prémios únicos de rendas vitalícias  adquiridos  pelos fundos e  capitais de remição ou prémios únicos de outro

tipo de rendas resultantes da remição pagos também pelos fundos.

2006 2007

 
 

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica das relações entre as diferentes 
variáveis analisadas. 

 

Gráfico 5.13 Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões 
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A observação do gráfico permite concluir que o rácio entre o número de 
beneficiários e o número de participantes se manteve relativamente estável ao 
longo dos últimos 5 anos (aproximadamente 40%) à semelhança do rácio entre o 
valor dos benefícios pagos e o valor do mercado dos fundos de pensões (5%). No 
entanto, é de referir que o ligeiro decréscimo do primeiro rácio, influenciado pelo 
aumento do número de participantes, contraria a evolução crescente verificada até 
2005. Deste modo, o envelhecimento das populações cobertas por fundos de 
pensões registado até 2005 tem sido contrariado, nos últimos dois anos, pelo 
acréscimo do número de participantes (especialmente em planos de CD). 

Em 2005, o extraordinário crescimento das contribuições levou ao aumento da 
proporção do valor das contribuições pagas em função do valor do mercado dos 
fundos de pensões (20,6%). No entanto, este indicador tem vindo a apresentar 
uma evolução decrescente, atingindo, em 2007, 4,8%. O importante decréscimo 
das contribuições, aliado a um crescimento progressivo e estável dos benefícios 
pagos, fez com que 2007 fosse o primeiro ano em que o valor destes superou o 
das contribuições, daí o rácio entre estas duas rubricas ser superior a 100%. 
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5.3.3. Caracterização dos planos de pensões 
Os gráficos seguintes caracterizam os planos de pensões, no âmbito da categoria 
dos fundos de pensões profissionais, segundo diferentes características. Convém 
realçar que 35,5% do número total de planos da categoria dos fundos de pensões 
profissionais (650) correspondiam a fundos fechados e os restantes 64,5% a 
adesões colectivas a fundos abertos. 

Uma análise dos planos de pensões por tipos de benefícios abrangidos evidencia 
que a maioria dos planos garante o pagamento de reforma por velhice e por 
invalidez, em cerca de 99% e 94%, respectivamente. Em mais de metade dos 
planos, apenas os referentes à sobrevivência dos beneficiários não se 
encontravam consagrados nos planos de pensões.  

 

Gráfico 5.14 Percentagem do número de planos de pensões por tipo de benefício 
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Relativamente à concessão de direitos adquiridos aos participantes, 
independentemente da manutenção ou da cessação do vínculo existente com o 
associado, verifica-se que 70,6% dos planos de pensões os concedem. Este 
acréscimo, face aos 68% registados em 2006, deve-se essencialmente aos planos 
de CD que foram criados e que, regra geral, garantem tais direitos. 
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Gráfico 5.15 Percentagem dos planos de pensões com direitos adquiridos por tipo de actividade 
económica dos associados 
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Uma análise por sector de actividade económica dos associados evidencia que a 
banca e outras actividades financeiras são aqueles que apresentam uma maior 
percentagem de planos que concedem direitos adquiridos. 

Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos e não à 
sua portabilidade, a qual continua a ser uma característica rara nos planos de BD 
em Portugal, e corresponde à manutenção desses direitos sem condicionar os 
participantes a quaisquer restrições de mobilidade entre sectores de actividade ou 
entidades empregadoras. 

Do número total de planos de pensões dos fundos profissionais, cerca de 44% 
garantem algum tipo de actualização contratual das pensões. Uma análise ao nível 
de fundos fechados e adesões colectivas a abertos revela, no entanto, algumas 
diferenças. Enquanto 74,5% dos planos dos fechados garantem actualização de 
pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas 27%. 

 

Gráfico 5.16 Percentagem do número de planos de pensões com actualização de pensões por 
tipo de actividade económica dos associados 
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A actividade seguradora é o sector que apresenta uma maior percentagem de 
planos com garantia de actualização de pensões – resultante do respectivo 
instrumento de regulamentação colectiva –, enquanto o da produção e distribuição 
de electricidade, gás e água é o que apresenta o menor valor. 

No que diz respeito à forma de pagamento dos benefícios, a análise aos planos de 
pensões, financiados por fundos profissionais, evidencia que o contrato de seguro 
é a forma mais comum (51,2%), seguida do pagamento através do fundo, com um 
peso ligeiramente inferior (43,6%). 

Refinando a análise ao nível dos fundos fechados e das adesões colectivas a 
abertos, verifica-se que o pagamento por contrato de seguro é a forma mais 
utilizada nas adesões colectivas, enquanto nos fechados a forma mais comum é 
via fundo de pensões. 

 

Gráfico 5.17 Percentagem do número de planos de pensões por forma de pagamento e por tipo 
de actividade económica dos associados 
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Como se pode observar no gráfico anterior, o pagamento por contrato de seguro 
tem um peso bastante significativo em três sectores, nomeadamente, a produção e 
distribuição de electricidade, gás e água (76,2%), o comércio (74,4%) e outros 
(72,8%). 

Note-se que, apesar de em alguns planos de BD os pagamentos serem efectuados 
sob a forma de contrato de seguro, na maior parte dos casos estes são realizados 
através do próprio fundo. Por sua vez, nos planos de CD a totalidade dos planos 
recorre ao contrato de seguro para consumar o pagamento dos benefícios, na 
parte disponibilizada sob a forma de renda. 

Relativamente à característica contributiva dos planos, isto é, ao facto de os 
participantes contribuírem ou não para os fundos, constatou-se que os 
contributivos representavam 42,2% do total. Em 2007, à semelhança do que se 
observou em 2006, nas adesões colectivas (54,2%) os planos contributivos 
assumiram um peso superior ao existente nos fundos fechados (20,3%).  
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Gráfico 5.18 Percentagem do número de planos de pensões que são contributivos por tipo de 
actividade económica dos associados 
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Efectuando uma análise por sector de actividade dos associados, constata-se que 
o da produção e distribuição de electricidade, gás e água é o que apresenta uma 
maior percentagem de planos contributivos (76,2%) enquanto a actividade 
seguradora é a que apresenta uma menor percentagem (cerca de 12%). 

 

5.4. Entidades gestoras de fundos de pensões 
 

5.4.1. Estrutura empresarial 
Relativamente às entidades gestoras, a estrutura empresarial manteve-se, em 
2007, inalterada, encontrando-se autorizadas 27 entidades gestoras (14 empresas 
de seguros e 13 sociedades gestoras de fundos de pensões). 

 

Quadro 5.18 Número de entidades gestoras 

2005 2006 2007
Empresas de seguros 13 14 14
Sociedades gestoras 13 13 13
Entidades gestoras 26 27 27  

 

As sociedades gestoras continuaram a exercer um papel de relevo, sendo 
responsáveis pela gestão de 77,2% do total de fundos de pensões e por 97,9% da 
respectiva carteira o que, comparado com os valores de 2005 e 2006, significa um 
reforço do seu domínio na gestão dos fundos de pensões. 
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Quadro 5.19 Número e montante de fundos de pensões geridos 

milhões de euros

N.º Montante N.º Montante N.º Montante
Empresas de seguros 65 630 58 549 51 462
Sociedades gestoras 158 18.351 169 20.636 173 21.894
Entidades gestoras 223 18.982 227 21.185 224 22.356

2005 2006 2007

 
 

5.4.2. Ranking 
As entidades gestoras que ocuparam os 10 primeiros lugares do ranking de 2006 
mantiveram-se na mesma posição, sendo responsáveis, no seu conjunto, por 
97,3% do valor total dos fundos de pensões. 

 

Quadro 5.20 Ranking de entidades gestoras 

Montante (2) Quota de
(milhões de euros) mercado

1.º 1.º PensõesGere 41          7.428,1 33,2%
2.º 2.º BPI  Pensões 31          3.513,9 15,7%
3.º 3.º ESAF 28          2.678,7 12,0%
4.º 4.º Previsão 3          2.236,3 10,0%
5.º 5.º Santander Pensões 3          1.488,1 6,7%
6.º 6.º CGD Pensões 15          1.452,3 6,5%
7.º 7.º SGFP do Banco de Portugal 1          1.183,3 5,3%
8.º 8.º Futuro 14          1.151,0 5,1%
9.º 9.º BBVA Fundos 8          366,6 1,6%
10.º 10.º Banif Açor Pensões 9          264,7 1,2%
11.º 15.º Real Vida 5          99,0 0,4%
12.º 14.º Eurovida 2          97,7 0,4%
13.º 13.º SGF 13          97,1 0,4%
14.º 12.º Fidelidade - Mundial 3          85,4 0,4%
15.º 16.º AXA Portugal Vida 5          47,3 0,2%
16.º 17.º Allianz 6          33,5 0,1%
17.º 27.º Crédito Agrícola Vida 3          32,2 0,1%
18.º 18.º Victoria Vida 6          21,6 0,1%
19.º 20.º Lusitania Vida 5          17,0 0,1%
20.º 19.º American Life 9          16,7 0,1%
21.º 22.º Global Vida 1          12,5 0,1%
22.º 21.º BPI Vida 1          10,9 0,0%
23.º 11.º BES Vida 5          8,6 0,0%
24.º 23.º Liberty 1          7,1 0,0%
25.º 24.º Groupama Vida 3          5,2 0,0%
26.º 25.º Zurich Vida 2          1,1 0,0%
27.º 26.º Pedro Arroja 1          0,2 0,0%

Total 224          22.356,0 100,0%
(1) Inclusão dos fundos co-geridos na entidade gestora líder.
(2) Para os fundos co-geridos, os seus montantes estão repartidos pelas respectivas co-gestoras envolvidas.

Ranking
Entidade gestora

Fundos de pensões em 2007

2007 2006 Número (1)

 
 

Quase metade do número total de fundos encontrava-se sob a responsabilidade 
das 4 primeiras entidades gestoras, cujos montantes geridos representavam 70,9% 
do valor total. 

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras, medida pelo índice 
de Gini, permaneceu relativamente estável em relação ao ano anterior, em torno 
dos 0,803 (0,796 em 2006). 

Considerando a integração das diferentes entidade gestoras nos principais grupos 
financeiros, verifica-se que os que detêm maiores quotas de mercado são o grupo 
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BCP (PensõesGere) com 33,2% de quota de mercado, seguido do BPI (BPI 
pensões e BPI Vida), com 15,8%, e do Espírito Santo (ESAF e BES Vida) com 
12%.   

Os dois quadros seguintes apresentam o ranking das 10 maiores entidades 
gestoras, ordenadas pelos respectivos montantes geridos, relativamente aos 
diferentes tipos de planos.  

 

Quadro 5.21 Ranking de entidades gestoras por tipo de plano – Benefício definido 

Montante (1)

2007 2006 (milhões de euros)
1.º 1.º PensõesGere 7.205,7
2.º 2.º BPI  Pensões 3.433,7
3.º 3.º ESAF 2.638,2
4.º 4.º Previsão 2.236,3
5.º 5.º Santander Pensões 1.486,9
6.º 7.º CGD Pensões 1.283,4
7.º 6.º SGFP do Banco de Portugal 1.183,3
8.º 8.º Futuro 834,7
9.º 9.º BBVA Fundos 288,8
10.º 10.º Banif Açor Pensões 233,6

Total 20.824,6
(1) Para os fundos co-geridos, os seus montantes estão repartidos pelas 
respectivas co-gestoras envolvidas.

Ranking
Entidade Gestora

 
 

Em termos dos planos de BD, a ordenação das entidades gestoras por montantes 
geridos é idêntica à do ranking global. A razão explicativa desta observação reside 
no peso pouco significativo dos planos de CD. 

 

Quadro 5.22 Ranking de entidades gestoras por tipo de plano – Contribuição definida 

Montante (1)

2007 2006 (milhões de euros)
1.º 1.º Futuro 316,2
2.º 2.º PensõesGere 222,4
3.º 3.º CGD Pensões 168,8
4.º 6.º BPI  Pensões 80,3
5.º 5.º BBVA Fundos 77,8
6.º 4.º SGF 75,5
7.º 7.º ESAF 40,5
8.º 8.º Banif Açor Pensões 31,1
9.º 9.º Victoria Vida 15,7
10.º 11.º BPI Vida 10,9

Total 1.039,3
(1) Para os fundos co-geridos, os seus montantes estão repartidos pelas 
respectivas co-gestoras envolvidas.

Ranking
Entidade Gestora

 
 

Relativamente ao ranking segundo os montantes geridos afectos a planos de CD, 
constata-se que existem algumas diferenças face a 2006, sendo de destacar 3 
entidades gestoras que não se encontravam nas dez primeiras posições no ranking 
global mas que ocupam a 6.ª, 9.ª e 10.ª posições no que se refere a planos de CD 
(SGF, Vitória Vida e BPI Vida, respectivamente). Destaque ainda para o facto de 
no ranking se encontrarem representadas empresas de seguros, apesar de no seu 
conjunto estas representarem apenas 2,1% do mercado. 
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5.4.3. Rendibilidade dos capitais próprios das 
sociedades gestoras 

O resultado líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões registou, em 
2007, uma redução da respectiva taxa de crescimento, de aproximadamente 24% 
em 2006 para 5,3% em 2007. Salienta-se o registo de uma menor amplitude das 
taxas de variação do resultado positivas que, em 2007, variaram aproximadamente 
entre 2% e 167%, enquanto nas taxas de variação negativas se registou um 
aumento do indicador.  

Note-se ainda que apenas uma das sociedades gestoras apresentou resultado 
líquido negativo. 

Quanto à rendibilidade dos capitais próprios, somente a sociedade gestora 
anteriormente referida reportou um retorno negativo, apesar de muito reduzido, 
tendo as restantes obtido rendibilidades que variaram entre os 2,7% e 47,9%, tal 
como se pode verificar no quadro seguinte.   

Em termos gerais, verificou-se uma ligeira retracção (1 ponto percentual) da 
rendibilidade dos capitais próprios das sociedades gestoras. 

 

Quadro 5.23 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de 
pensões 

Capitais próprios 
em 31/12/2007

(milhares de euros)
Banif Açor Pensões 9,6% 10,1% 4,7% 3.536        
BBVA Fundos 50,6% 32,9% 36,4% 3.306        
BPI Pensões 46,9% 47,7% 42,7% 7.333        
CGD Pensões 5,6% 8,4% 18,9% 5.153        
ESAF SGFP 6,9% 34,5% 47,9% 5.626        
Futuro 21,8% 24,9% 5,0% 4.939        
Pensõesgere 44,3% 45,2% 40,2% 14.991        
Previsão 2,9% 4,3% 3,4% 4.360        
Santander Pensões 25,7% 30,5% 30,8% 6.373        
SGF 2,3% 1,9% 2,7% 1.268        
SGFP Banco de Portugal 1,2% 3,9% 5,5% 2.124        
Allianz 2,7% 1,2% 3,3% 1.173        
Pedro Arroja -2,2% 0,3% -0,4% 962        

24,4% 27,8% 26,8% 61.143        

2007Sociedades gestoras de fundos 
de pensões 2005 2006

 
 

É de salientar que a análise da rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades 
gestoras deve ser efectuada tendo em consideração a respectiva natureza e 
objectivos, dado que algumas sociedades são meramente instrumentais, não tendo 
por objectivo primordial a maximização da respectiva rendibilidade. 

 

5.4.4. Margem de solvência 
A margem de solvência das empresas de seguros relativamente aos fundos de 
pensões geridos é calculada em conjunto com a relativa à actividade seguradora, 
analisada no Capítulo 2 deste relatório. Assim, de seguida, será unicamente 
tratada a margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões. 

A taxa de cobertura da margem das sociedades gestoras de fundos de pensões 
atingiu, em 2007, o valor de 161%, evidenciando um acréscimo face a 2006 
(150%), em resultado de um aumento de 13,4% da margem disponível face a um 
incremento de apenas 5,3% da exigida. 

Margem de solvência das
sociedades gestoras
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Uma análise a nível individual das sociedades gestoras evidencia que apenas 4 
apresentaram um decréscimo da taxa de cobertura, sendo em duas delas pouco 
significativo e nas remanescentes na ordem dos 10%. Das restantes sociedades, 
com variações positivas da taxa de cobertura, 3 registaram aumentos significativos 
de mais de 30 pontos percentuais. 

 

Gráfico 5.19 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões 
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O referido aumento da margem de solvência ficou a dever-se a um acréscimo de 
12,5% das reservas, derivado da subida da Reserva Legal e das Outras Reservas, 
e ao importante crescimento dos resultados, em 25,4%. Para este aumento 
significativo contribuiu essencialmente um decréscimo nos resultados distribuídos, 
já que, conforme foi referido anteriormente, o incremento dos resultados líquidos foi 
de apenas 5,3%. 

Em resultado dessa variação positiva, a rubrica dos resultados viu aumentado o 
seu peso nos elementos da margem de solvência disponível em cerca de 3 pontos 
percentuais. Por outro lado, e apesar do incremento registado, as reservas viram o 
seu peso diminuir ligeiramente face ao total da referida margem. No entanto, a 
maior redução de peso face ao total da margem de solvência deu-se ao nível do 
Capital Social realizado, o que se justifica não por uma diminuição do seu valor 
absoluto, mas pelo facto de os acréscimos da margem de solvência se terem 
concretizado em outras rubricas. Aliás, desde 2003 que o peso do Capital Social 
tem vindo a diminuir em termos relativos (cerca de 15 pontos percentuais no 
período considerado) apesar de, em termos nominais, o valor se ter mantido 
praticamente inalterado nos últimos anos. 
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Gráfico 5.20 Margem de solvência disponível 
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6. INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DE SEGUROS E 
DOS FUNDOS DE PENSÕES 
6.1. Introdução 
No ano 2007, os mercados de capitais mundiais obtiveram novamente ganhos, 
especialmente no primeiro semestre, em que se manteve a tendência de 
crescimento dos preços das acções verificada em 2006. Todavia, a segunda 
metade do ano foi dominada por uma grande volatilidade, decorrente da crise de 
liquidez originada pelo mercado de crédito subprime norte-americano.  

Durante os meses de Julho e Agosto registaram-se quedas importantes nas 
cotações, embora se tenha assistido a alguma recuperação no último trimestre, o 
que permitiu uma valorização dos principais índices accionistas face a 2006, 
considerando o conjunto do ano (exceptuando o índice de referência japonês). 

O índice mundial da Morgan Stanley13 cresceu 7,1% em 2007 (contra os 18% de 
2006). Os mercados da América do Norte e da Europa evidenciaram variações 
positivas de 5,7% e 11%, respectivamente, medidos pelos respectivos índices 
accionistas Morgan Stanley Capital International.  

A capitalização bolsista apresentou, face a 2006, evoluções distintas nos principais 
mercados mundiais. A Euronext evoluiu 2,6% em 2007, com Lisboa a apresentar 
uma variação positiva de 14,5% e a bolsa alemã a valorizar 15,9%. Por outro lado, 
a NYSE14 decresceu 8,0%, a TSE15 diminuiu 14,9% e o mercado londrino recuou 
8,4%. Continuou a observar-se uma grande proximidade entre o comportamento 
dos principais índices das bolsas europeias, norte-americanas e do mercado 
japonês. 

A volatilidade accionista acentuou-se ao longo deste ano, tendo-se obtido valores 
mais elevados em Agosto (com os principais índices a apresentarem volatilidades 
entre 20 e 30%) e em Novembro, num quadro de incerteza quanto ao desenrolar 
da crise do crédito hipotecário, ao crescimento do preço das commodities e às 
consequentes pressões inflacionistas. 

As volatilidades destes mercados, medidas através dos índices Morgan Stanley 
Capital International, foram de 15,8% na Europa, 15,9% nos Estados Unidos da 
América e 19,4% no Japão. Em 2006, os mesmos índices tinham apresentado 
valores de 13%, 10% e 19%, respectivamente, para este indicador. 

Por outro lado, como reflexo da incerteza que caracterizou o ano 2007, e em 
virtude de um cenário de deterioração do clima de confiança, o diferencial de 
rendimento entre as obrigações de dívida pública e de dívida privada norte-
americana e da Zona Euro aumentou substancialmente. De facto, este diferencial, 
para o rating AA era, no final de 2006, de 51 pontos base nos EUA e de 26 na 
Zona Euro enquanto que, no final de 2007, se situava em 171 e 88 pontos base 
respectivamente, sinalizando a alteração da percepção do risco de investimento. 

O índice Euronext Lisbon PSI Geral Index cresceu 18,3% no ano em análise, 
sendo que este valor se deveu essencialmente ao bom desempenho ocorrido no 
1.º semestre (23,9%), a que se seguiu, no segundo, uma descida de 4,5% do valor 
do índice. O volume de transacções na bolsa nacional evoluiu 58,8% face a 2006, 
em linha com as restantes bolsas europeias. A volatilidade deste índice situou-se 
nos 14,2%. 

 

                                                           

 
13 Medido em USD 
14 New York Stock Exchange 
15 Tokyo Stock Exchange 

Conjuntura nacional

Mercados financeiros
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6.2. Investimentos afectos às provisões técnicas das 
empresas de seguros 

O enquadramento normativo dos investimentos das empresas de seguros 
manteve-se inalterado em 2007, pelo que não surgiram alterações nas políticas de 
investimento induzidas por factores legais ou normativos. 

Os activos representativos das provisões técnicas cresceram, no total, 8,1% 
relativamente a 2006 (menos 4% que a variação observada no ano anterior), 
tendo-se constatado aumentos no ramo Vida (excepto unit linked) (7,2%), unit 
linked (12,3%) e nos ramos Não Vida (4,0%). As provisões técnicas, por seu turno, 
aumentaram 4,6% no ramo Vida (excluindo os produtos unit linked) e 3,9% nos 
ramos Não Vida. Em consequência, registou-se um incremento do nível de 
cobertura das provisões técnicas no ramo Vida e manteve-se o valor deste 
indicador relativamente às provisões técnicas nos ramos Não Vida, face a 2006.  

No geral, a estrutura de investimentos apresenta-se semelhante à existente nos 
dois últimos anos, tendo, no entanto, ocorrido um novo reforço em obrigações de 
entidades privadas, em detrimento da aplicação em dívida pública, passando os 
pesos relativos de 48% para 55%, entre 2005 e 2007, no primeiro caso, e de 27% 
para 20%, no segundo. 

 

Quadro 6.1 Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira 
de seguros 

Total

milhões de euros Montante %  Montante %  Montante %  Montante
Títulos de dívida pública e equiparados 7.770 27,8% 211 1,5% 2.028 26,6% 10.009
Obrigações e papel comercial 13.846 49,5% 11.023 79,3% 2.392 31,3% 27.261
Acções e títulos de participação 1.577 5,6% 486 3,5% 376 4,9% 2.439
Unidades de participação em fundos de investimento 1.988 7,1% 1.518 10,9% 514 6,7% 4.020
Terrenos e edifícios 125 0,4% 1 0,0% 857 11,2% 982
Depósitos e certificados de depósito 1.947 7,0% 557 4,0% 702 9,2% 3.206
Créditos sobre tomadores de seguro 1 0,0% 0 0,0% 150 2,0% 151
Juros decorridos 676 2,4% 136 1,0% 101 1,3% 912
Outros activos 48 0,2% -32 -0,2% 512 6,7% 527
Total 27.977 100,0% 13.899 100,0% 7.631 100,0% 49.508
Activos representativos / Provisões técnicas 110,3% - - 120,4% -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,8% - - 97,3% -

Vida 
(excepto unit linked) Unit linked Não Vida

 
 

6.2.1. Análise por carteira 
O investimento em instrumentos de dívida tem sido dominante nas carteiras de 
activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida, correspondendo a 
77,3% do total em 2007. Esta estrutura tem sido idêntica ao longo dos últimos 5 
anos, podendo, no entanto, identificar-se uma tendência de redução do peso da 
dívida pública, compensada por uma maior exposição a dívida privada. 

A exposição ao mercado accionista permanece reduzida, com um ligeiro acréscimo 
face a 2006. A limitada exposição a acções está relacionada com as características 
das responsabilidades dos seguros do ramo Vida, as quais apresentam 
maturidades e cash-outflows que se adequam melhor às maturidades e cash-
inflows possibilitados pelos instrumentos de dívida. 
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Quadro 6.2 Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked) 

2005 2006 2007
Títulos de dívida pública e equiparados 35,7% 30,7% 27,8%
Obrigações e papel comercial 42,1% 47,8% 49,5%
Acções e títulos de participação 5,3% 4,5% 5,6%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,8% 6,6% 7,1%
Terrenos e edifícios 0,8% 0,7% 0,4%
Depósitos e certificados de depósito 6,8% 6,8% 7,0%
Juros decorridos 2,1% 2,4% 2,4%
Outros activos 0,3% 0,3% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 106,2% 107,6% 110,3%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 96,4% 97,3% 99,8%  

 

Os investimentos afectos às provisões técnicas de seguros em que o risco é 
suportado pelo tomador continuaram a aumentar de forma considerável, tendo-se 
registado um incremento de 12,3% em 2007. Nota-se um reforço em obrigações de 
entidades privadas e fundos de investimento, rubricas que, em conjunto, 
representam 90,2% do total das aplicações.  

A utilização de dívida privada para representação das provisões técnicas de 
seguros e operações do tipo unit linked, em detrimento de dívida pública, resulta do 
facto de a primeira possibilitar maiores rendibilidades e de as maturidades 
disponíveis serem mais adequadas ao perfil de risco e rendimento dos produtos 
disponibilizados pelas empresas de seguros. 

Constata-se que quase 50% da dívida privada resulta de emissões de instituições 
financeiras nacionais, destinadas especificamente ao mercado de seguros unit 
linked. 

 

Quadro 6.3 Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo unit 
linked do ramo Vida 

2005 2006 2007
Títulos de dívida pública e equiparados 1,4% 1,5% 1,5%
Obrigações e papel comercial 77,3% 76,3% 79,3%
Acções e títulos de participação 3,1% 3,1% 3,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 8,5% 9,9% 10,9%
Depósitos e certificados de depósito 8,8% 8,9% 4,0%
Juros decorridos 1,0% 0,9% 1,0%
Outros activos -0,2% -0,5% -0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Face ao ano 2006, a estrutura da carteira dos investimentos afectos às provisões 
técnicas dos ramos Não Vida não apresenta grandes alterações, em linha com a 
tendência de redução de exposição à dívida pública e acréscimo de exposição à 
dívida privada verificada para a carteira Vida. A utilização deste tipo de 
instrumentos para cobertura das provisões técnicas Não Vida continua a 
aproximar-se dos 58% do total dos activos. Em 2007 constatou-se uma redução na 
exposição directa a acções, compensada pelo aumento do investimento em 
unidades de participação em fundos de investimento. 
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Quadro 6.4 Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida 

2005 2006 2007
Títulos de dívida pública e equiparados 31,9% 28,7% 26,6%
Obrigações e papel comercial 23,1% 29,4% 31,3%
Acções e títulos de participação 5,9% 5,7% 4,9%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,6% 4,9% 6,7%
Terrenos e edifícios 12,6% 11,9% 11,2%
Depósitos e certificados de depósito 9,7% 10,3% 9,2%
Créditos sobre tomadores de seguro 2,5% 1,6% 2,0%
Juros decorridos 1,7% 1,6% 1,3%
Outros activos 5,9% 5,9% 6,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 119,4% 120,2% 120,4%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 95,7% 96,8% 97,3%  

 

6.2.2. Análise por origem sectorial e geográfica dos 
activos 

Os investimentos das empresas de seguros mantêm uma elevada concentração 
sectorial, com cerca de 70% dos activos aplicados no sector económico das 
actividades financeiras. As carteiras das empresas que operam no ramo Vida são 
as que apresentam, em 2007, um maior nível de concentração em activos deste 
sector, por troca com as carteiras relativas a seguros e operações do tipo unit 
linked do ramo Vida. 

O facto de existir uma oferta diversificada de produtos financeiros por parte do 
sector bancário, que serve desta forma de intermediário para o financiamento dos 
restantes agentes económicos, bem como os relativamente reduzidos níveis de 
risco dos emitentes, poderão justificar este grau de concentração sectorial. 

Os sectores de produtos consumíveis, comunicações, produção e distribuição de 
electricidade, gás e água e indústria concentram, no seu conjunto, cerca de 18%, 
17% e 24% das carteiras Vida, unit linked e Não Vida, respectivamente, em 
posições relativas distintas, o que se afigura idêntico à concentração sectorial 
observada no ano transacto. 

Nas carteiras relativas a seguros e operações do tipo unit linked do ramo Vida, 
destaca-se o aumento da importância dos sectores de produtos consumíveis e de 
materiais básicos que, em 2007, representavam, já 3,6% e 3,4% do total, 
respectivamente. 

As carteiras referentes a seguros dos ramos Não Vida são as que apresentam um 
menor grau de concentração em activos do domínio das actividades financeiras, 
sendo de referir o aumento da importância do da produção e distribuição de 
combustíveis, observado em 2007 (ano em que representa 2,8% do total). 

Os sectores com maior concentração nas carteiras das empresas de seguros 
apresentaram comportamentos distintos em 2007, como se verifica pela evolução 
dos índices MSCI16 Telecomunications Services Europe (16%), MSCI Utilities 
Europe (17%), MSCI Financials Europe (-14%) e MSCI Energy Europe (11%)17. No 
mercado nacional, os índices sectoriais do PSI Geral obtiveram as seguintes 

                                                           

 
16 Morgan Stanley Capital International 
17 Fonte: Bloomberg 
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variações: financeiro (4,9%), telecomunicações (6,4%), materiais de base (-4,1%) e 
industrial (4,8%)18.  

 

Quadro 6.5 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente 

Sector Económico
Ramo Vida excepto 

seguros e operações 
do tipo unit linked

Seguros e operações 
do tipo unit linked 

do ramo Vida
Ramos Não Vida

Actividades financeiras 70,9% 69,5% 67,8%
Produtos consumíveis 5,5% 3,6% 6,9%
Comunicações 5,2% 1,8% 6,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4,7% 2,8% 7,7%
Asset Backed Securities 2,2% 1,8% 0,7%
Mortgage securities 1,3% - 0,3%
Indústria 2,7% 9,1% 2,8%
Produção e distribuição de combustíveis 1,4% 0,3% 2,8%
Materiais básicos 1,6% 3,4% 1,6%
Outras actividades 4,4% 7,2% 2,5%

100,0% 99,5% 100,0%  
 

O peso dos fundos de investimento no total das aplicações das empresas de 
seguros aumentou de 7,2% para 8,1% entre 2006 e 2007, continuando a ocupar o 
terceiro lugar na estrutura das referidas carteiras. Estes instrumentos possibilitam 
uma aplicação diversificada, quer por classe, quer por sector alvo.  

Os quadros seguintes apresentam a distribuição por fundos que têm como alvo os 
mercados accionistas, de dívida (pública e privada) e imobiliário.  

A categoria identificada como alternative investment compreende hedge funds, 
fundos de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem, 
alavancagem, private equity, event driven ou derivados.  

 

Quadro 6.6 Tipologia dos fundos de investimento (ramo Vida, excepto seguros e operações do 
tipo unit linked) 

Orientação sectorial 2005 2006 2007
Acções, não diferenciado 18,2% 24,0% 28,3%
Dívida pública e privada 37,9% 33,9% 29,4%
Imobiliário 16,4% 18,4% 20,0%
Alternative Investment 22,0% 21,3% 20,3%
Asset allocation diversificado 4,3% 1,3% 0,7%
Dívida - diversificação geográfica 1,3% 0,8% 1,3%
Outros 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 99,7% 100,0%  
 

No caso das carteiras relativas ao ramo Vida, excepto seguros e operações do tipo 
unit linked, destaca-se o facto de cerca de um quinto do total dos fundos 
respeitarem a investimentos alternativos. Verificou-se igualmente um aumento do 
peso dos fundos que investem maioritariamente em acções, em detrimento dos 
que efectuam aplicações em dívida pública e privada. 

 

                                                           

 
18 Fonte: CMVM 
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Quadro 6.7 Tipologia dos fundos de investimento (seguros e operações do tipo unit linked do 
ramo Vida) 

Orientação sectorial 2005 2006 2007
Acções, não diferenciado 29,3% 31,5% 30,0%
Dívida pública e privada 37,7% 35,1% 33,3%
Imobiliário 13,5% 12,7% 16,6%
Alternative Investment 10,2% 7,7% 7,9%
Asset allocation diversificado 5,1% 2,3% 5,1%
Dívida - diversificação geográfica 1,4% 4,1% 4,1%
Dívida - mercados emergentes 1,2% 1,2% 2,5%
Outros 1,6% 5,5% 0,5%

100,0% 100,0% 99,9%  
 

Os fundos de investimento que integram as carteiras respeitantes a seguros e 
operações do tipo unit linked do ramo Vida encontram-se sobretudo concentrados 
em fundos de acções e de dívida pública e privada que, no seu conjunto, 
representam 63,3% do total. O valor dos fundos de investimento imobiliário 
apresentaram uma subida significativa, pese embora o contexto que marcou os 
mercados financeiros em especial na segunda metade do ano. 

 

Quadro 6.8 Tipologia dos fundos de investimento (ramos Não Vida) 

Orientação sectorial 2005 2006 2007
Acções, não diferenciado 8,7% 21,6% 23,1%
Dívida pública e privada 59,2% 27,9% 41,0%
Imobiliário 24,9% 39,9% 28,7%
Alternative Investment 2,4% 2,6% 3,2%
Asset allocation diversificado 0,9% 1,5% 2,8%
Dívida - diversificação geográfica 3,8% 4,8% 1,1%
Outros 0,0% 1,7% 0,0%

99,8% 99,9% 100,0%  
 

Já no caso da carteira de investimento relativa aos ramos Não Vida destaca-se a 
significativa perda de importância dos fundos de investimento imobiliário, por troca 
com fundos de investimento em obrigações. 

A par da análise de concentração de investimentos por sectores de actividade, 
importa estudar a sua concentração geográfica. 

Os investidores podem diversificar as suas aplicações, por forma a obter as 
correlações entre os rendimentos que se mostrem mais adequadas ao seu perfil de 
risco e à obtenção de rendibilidades superiores. 

A integração dos mercados financeiros a nível global, aliada às medidas de 
transparência de informação e reforço das preocupações das autoridades de 
supervisão financeira, potenciam uma cada vez maior diversificação geográfica dos 
investimentos, mantendo níveis de risco aceitáveis. 

Nos dois gráficos seguintes a análise incide apenas sobre as obrigações de dívida 
pública e privada, as acções e as unidades de participação, excluindo-se as 
restantes rubricas, como por exemplo os terrenos e edifícios e os depósitos (que 
são na sua quase totalidade efectuados no nosso país). 

Em Portugal, nas carteiras das empresas de seguros a dispersão geográfica 
manteve-se, em 2007, idêntica à observada em 2006, continuando a verificar-se 
uma ligeira tendência de aumento do investimento em activos estrangeiros em 
detrimento das aplicações em Portugal, com as aplicações com origem fora de 
Portugal a representar cerca de 75% do total. 
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As aplicações no estrangeiro concentram-se em países da União Europeia (54,1% 
do total das carteiras). Assinale-se ainda que as colocações em off-shores 
registaram um crescimento, representando cerca de 8% do total. 

 

Gráfico 6.1 Evolução da origem geográfica dos activos representativos das provisões técnicas 
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O detalhe da dispersão geográfica dos investimentos por classes demonstra que, 
em todas elas, o estrangeiro é predominante. A dimensão relativa do investimento 
em obrigações privadas e públicas é inferior nas aplicações efectuadas em 
Portugal face às realizadas no estrangeiro (85% contra 56% e 32% contra 21%, 
respectivamente), sucedendo o inverso nas aplicações em fundos de investimento 
e acções (15% e 8% em Portugal face a 9% e 6% no estrangeiro). 

O gráfico seguinte pretende ilustrar a distribuição por classes de activos das 
aplicações nacionais e com origem estrangeira.  

 

Gráfico 6.2 Origem geográfica dos activos representativos das provisões técnicas 
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Numa análise por tipo de investimento das carteiras de seguros Vida (excluindo 
unit linked), seguros e operações do tipo unit linked e seguros Não Vida, verifica-
se, à semelhança do ano anterior, uma redução da aplicação em dívida pública 
portuguesa (para 21,7%, no total das carteiras) e o acréscimo da dívida pública dos 
restantes países da União Europeia.  

Destes, os que apresentam maior peso em dívida pública são as obrigações do 
Estado alemão (25,1%), de Itália (18,5%), da França (15,8%) e da Espanha (9,4%), 
o que evidencia alguma dispersão geográfica. 

Da análise dos diferentes ramos deve salientar-se que Vida é o que apresenta o 
maior peso de dívida pública portuguesa, com cerca de 23%. Por outro lado, a 
carteira afecta aos seguros unit linked aumentou a sua exposição em dívida 
pública norte-americana e nacional, em detrimento da dívida dos outros países da 
UE. Por seu turno, as aplicações em dívida emitida por entidades públicas 
multinacionais nas carteiras unit linked aumentaram o seu peso relativo para 
18,2%. Trata-se de emissões do Banco Europeu de Investimento e da 
EUROFIMA19. 

O comportamento dos mercados de dívida pública dos sectores geográficos alvo 
foi negativo em 2007. Assim, o índice obrigacionista de dívida pública a 10 anos da 
Zona Euro decresceu 2,0% em 2007 (tinha decrescido 2,8% em 2006), tendo o 
índice português sofrido uma redução de 2,3% (valor aproximado ao verificado em 
2006). Por outro lado, o índice homólogo dos EUA apresentou uma valorização em 
2007 (10,1%). 

Contrariamente ao sucedido em 2006, assistiu-se a um acréscimo da diferença das 
taxas internas de rendibilidade dos títulos de dívida pública a 2 e 10 anos, de um 
mínimo de 7 pontos base, observado no final de 2006, para um máximo de 33, 
atingido no final de 2007. Como consequência, a curva de rendimentos dos títulos 
de dívida pública na Zona Euro apresentava-se com uma inclinação positiva no 
final de Dezembro de 2007. 

 

Gráfico 6.3 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas 
empresas de seguros 
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Em 2007, assistiu-se a uma redução das aplicações em dívida privada portuguesa 
(para 22,4% do total), compensada pelo acréscimo de importância do investimento 
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no mercado norte-americano (8,1% do total), em off-shores e no agrupamento 
designado por outros países, em especial nas carteiras de seguros unit linked 
(9,5% do total). No entanto, o peso das aplicações em países da União Europeia, 
excluindo Portugal, mantém-se em aproximadamente 48%. Entre estes países, 
aqueles com maior representatividade são a Holanda (16,7%), a Grã-Bretanha 
(14,4%), a França (13,5%), a Espanha (13,0%) e a Alemanha (12,8%), o que 
revela alguma dispersão geográfica.  

Esta tendência não é, no entanto, igual para as três carteiras. Na carteira Vida 
(exc. unit linked) destaca-se um aumento da exposição ao mercado norte-
americano e ao mercado nacional, paralelamente a uma redução no grupo residual 
de “outros países”, off-shores e outros países da UE. Já na carteira Não Vida, 
assistiu-se ao acréscimo do peso relativo da dívida dos outros países da UE e da 
dívida privada norte-americana, por contrapartida da redução em dívida nacional e 
em off-shores. 

As carteiras de seguros unit linked voltaram a diminuir a exposição à dívida privada 
nacional, com uma redução de 53,1% para 39,1% do total das obrigações 
continuando, no entanto, a ser a carteira que apresenta a maior percentagem de 
investimento em Portugal. 

As obrigações privadas nacionais, que compõem maioritariamente as carteiras de 
seguros unit linked, são emissões do sector financeiro nacional, para colocação 
exclusiva no mercado segurador, com maturidades e cupões seleccionados com o 
objectivo de comercialização sob a forma de seguros de vida unit linked. 

Os diferenciais de rendibilidade de obrigações de dívida privada e de dívida pública 
na Zona Euro subiram substancialmente em 2007, em resultado do ambiente de 
incerteza, sentido sobretudo no 2.º semestre. Assim, para obrigações com rating 
AA o diferencial cresceu de 26 pontos base para 88 pontos base, enquanto que 
para obrigações com rating BBB o diferencial aumentou de 73 pontos base para 
145 pontos base. No caso particular das empresas do sector financeiro, bastante 
mais atingidas pela actual crise, os diferenciais sofreram alterações de maior 
amplitude: 27 para 96 pontos base e 98 para 240 pontos base, respectivamente. 

 

Gráfico 6.4 Distribuição geográfica da dívida privada detida pelas empresas de seguros 
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A tendência de deslocação do investimento accionista do mercado nacional para 
os outros mercados da União Europeia, verificada em 2006, inverteu-se em 2007, 
com as aplicações  nos mercados da União Europeia a decrescer, em termos 
relativos, cerca de 5,3 pontos percentuais. Este movimento teve como 
contrapartida um reforço no mercado português (3,7 pontos percentuais), no norte-
americano (0,8 pontos percentuais) e em outros países (0,9 pontos percentuais). 
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Dos países da União Europeia, excluindo Portugal, a França foi o principal destino 
de aplicações em acções, com 31,0%, seguida da Alemanha (22,5%), da Espanha 
(10,3%), da Grã-Bretanha (8,8%), da  Itália (8,6%) e da Holanda (6,7%). 

Constata-se uma grande semelhança entre a distribuição geográfica das acções 
detidas nas carteiras dos seguros do ramo Vida, excepto operações do tipo unit 
linked, e dos ramos Não Vida. A carteira dos seguros e operações do tipo unit 
linked do ramo Vida apresenta uma estrutura distinta com um peso significativo de 
acções norte-americanas (19,7%). 

No ano em análise, os principais índices accionistas dos países alvo de 
investimento das carteiras afectas às provisões técnicas de seguros mostraram 
variações inferiores às verificadas nos anos anteriores, tendo os índices norte-
americanos S&P 500 e Nasdaq crescido 3,6% e 9,0%, respectivamente, e os 
europeus FTSE 100 e Dow Jones Euro Stoxx aumentado 2,3% e 5,2%, 
respectivamente. O índice PSI-20 cresceu 14,8% em 200720. 

 

Gráfico 6.5 Distribuição geográfica das acções detidas pelas empresas de seguros 
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Em 2007, a distribuição geográfica das aplicações em fundos de investimento 
mobiliário manteve-se muito semelhante, face a 2006, com as aplicações em 
fundos sediados em território nacional a atingir um nível idêntico (cerca de 45%) às 
efectuadas na União Europeia (excluindo Portugal). Destacam-se os fundos 
sediados no Luxemburgo, com um peso de 78,6%, como tradicionalmente vem 
acontecendo. Relativamente às aplicações em off-shores, 91,8% foram efectuadas 
nas Ilhas Caimão. 

A carteira de activos afectos às provisões de seguros Não Vida continua a investir 
maioritariamente em fundos de investimento nacionais, correspondendo a 69,0% 
do peso relativo no total desta classe. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
20 Fonte: Bloomberg 
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Gráfico 6.6 Distribuição geográfica das unidades de participação detidas pelas empresas de 
seguros 
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6.2.3. Análise de risco 
A gestão do risco é uma tarefa essencial na actividade seguradora. Por forma a 
efectuar uma adequada gestão da relação Activo-Passivo, os gestores financeiros 
procuram compor as carteiras de activos representativos das provisões técnicas de 
seguros com investimentos que sejam adequados às características das 
responsabilidades, tendo igualmente em atenção a necessidade de dispor de 
meios financeiros suficientemente líquidos para fazer face ao pagamento de 
sinistros, nas datas prováveis da sua ocorrência. 

Existem três medidas de risco de liquidez e de crédito importantes para analisar o 
risco das aplicações em títulos de dívida: maturidade, duration e rating.  

A maturidade dos investimentos em obrigações permite aferir o horizonte temporal 
das aplicações, identificando os períodos em que ocorrem os vencimentos de 
capital dos empréstimos obrigacionistas e, indirectamente, o volume e timing dos 
recebimentos de cupões. A duration, por seu turno, é uma medida de sensibilidade 
da rendibilidade das obrigações a alterações nas taxas de juro de mercado. Assim, 
durations mais elevadas indiciam maior exposição ao risco de taxa de juro, ou seja, 
variações positivas das taxas de juro do mercado originam um impacto mais 
negativo no valor das obrigações com maior duration, penalizadas pelo custo de 
oportunidade de detenção desses títulos.  

Em 2007, constata-se que as carteiras de dívida pública e privada afectas às 
provisões técnicas registaram variações pouco expressivas na maturidade média 
ponderada e na duration média ponderadas, quando comparadas com as ocorridas 
em 2006. 

 

Quadro 6.9 Escalões de maturidade dos investimentos em obrigações 

milhões de euros 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Inferior a 2 anos 23,7% 25,6% 37,5% 47,4% 18,7% 19,7% 26,9% 31,4%
Entre 2 e 5 anos 28,8% 27,5% 25,8% 16,8% 29,6% 24,4% 28,1% 24,0%
Superior a 5 anos 45,1% 44,9% 36,0% 33,5% 50,4% 55,2% 43,3% 42,7%
Sem informação 2,3% 2,0% 0,7% 2,3% 1,2% 0,7% 1,8% 1,9%

Vida 
(excepto unit linked ) Unit linked Não Vida Total
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Da análise do quadro anterior destaca-se o aumento, em 4,5 pontos percentuais, 
do peso dos investimentos em obrigações com maturidade inferior a 2 anos, que 
resulta essencialmente da evolução ao nível da carteira de seguros unit linked. 

De referir, igualmente, o facto de ser na carteira de seguros Não Vida que se 
encontra a maior proporção de obrigações com maturidade superiores a 5 anos e o 
menor peso de obrigações com maturidade inferior a 2 anos. 

 

Quadro 6.10 Caracterização da modalidade de pagamento do cupão dos investimentos em 
obrigações 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Cupão fixo 54,5% 50,6% 34,3% 25,0% 68,3% 68,9% 50,7% 45,1%
Cupão zero 9,0% 8,4% 3,5% 22,3% 2,7% 1,4% 6,7% 11,7%
Cupão variável 32,6% 32,5% 38,9% 33,3% 26,6% 28,1% 33,6% 32,3%
Sem informação 3,8% 8,4% 23,3% 19,4% 2,5% 1,6% 9,0% 10,9%

Vida 
(excepto unit linked ) Unit linked Não Vida Total

 

 

No que toca à forma de pagamento do cupão, o fixo ocupa o primeiro lugar nas 
carteiras de seguros do ramo Vida e dos Ramos  Não Vida, representando mais de 
metade do total. 

Já na carteira de seguros unit linked, a posição cimeira é ocupada por títulos que 
remuneram os investidores através do pagamento de cupões variáveis, tendo-se 
no último ano assistido a uma aumento muito significativo da importância das 
obrigações de cupão zero na carteira. 

Nos quadros seguintes apresentam-se as maturidades e durations dos títulos de 
dívida presentes nas carteiras das empresas de seguros, seguindo-se os gráficos 
demonstrativos dos níveis de rating das mesmas aplicações. 

 

Quadro 6.11 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações (ramo Vida excepto unit 
linked) 

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration
Títulos de dívida pública e equiparados 6,07 4,84 7,49 5,59 8,25 5,72
Obrigações e papel comercial 7,77 2,56 7,52 2,69 7,18 2,37

Amostra
Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 99% 97% 99% 97% 100% 96%
Obrigações e papel comercial 92% 59% 93% 62% 86% 60%

2005

2005

2006 2007

2006 2007
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Gráfico 6.7 Rating do investimento em obrigações (ramo Vida excepto unit linked) 
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No que respeita à maturidade e duration observa-se uma redução no caso das 
obrigações e papel comercial e um aumento no dos títulos de dívida pública e 
equiparados. 

Constata-se que o nível de rating das obrigações constantes nas carteiras de 
seguros Vida excepto unit linked desceu ligeiramente face a 2006. Assim, cerca de 
71% das obrigações apresenta em 2007 notações na categoria investment grade 
(classificação igual ou superior a BBB), enquanto em 2006 esta percentagem 
rondava os 74%.  

A análise da dívida privada detida pelas empresas de seguros é enviesada, no 
caso dos activos afectos a seguros unit linked, pela falta de informação relativa ao 
rating de um conjunto importante de emissões obrigacionistas. É de salientar que 
estas obrigações são essencialmente emitidas por instituições financeiras 
nacionais, sendo especialmente desenhadas para os produtos unit linked. 

 

Quadro 6.12 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações (unit linked) 

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration
Títulos de dívida pública e equiparados 4,21 3,15 6,89 5,25 6,79 4,58
Obrigações e papel comercial 8,55 4,81 8,77 4,15 9,53 3,49

Amostra
Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 100% 98% 100% 93% 100% 93%
Obrigações e papel comercial 99% 29% 96% 30% 60% 30%

2005

2005

2006 2007

2006 2007
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Gráfico 6.8 Rating do investimento em obrigações (unit linked) 
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No caso dos investimentos afectos às carteiras unit linked, relativamente à 
maturidade e duration, observa-se uma redução em todos os casos, excepto na 
maturidade das obrigações e papel comercial. Salienta-se a reduzida dimensão da 
amostra utilizada para estes títulos, ao longo de todo o período em análise, no 
caso da duration, e no último ano, no caso da maturidade. 

Verifica-se igualmente uma redução do nível de rating, com uma percentagem de 
investimento em títulos da categoria investment grade de cerca de 34% em 2007, 
face a 36% em 2006. Todavia, importa destacar a existência de uma parcela muito 
expressiva de títulos para os quais não existe rating ou informação disponível, o 
que não significa necessariamente que a esses títulos esteja associado um nível 
de risco elevado. 

 

Quadro 6.13 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações (ramos Não Vida) 

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration
Títulos de dívida pública e equiparados 5,90 4,73 8,05 5,90 8,73 5,96
Obrigações e papel comercial 5,59 2,71 6,83 2,94 7,03 2,64

Amostra
Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 100% 98% 100% 98% 100% 94%
Obrigações e papel comercial 90% 74% 93% 74% 97% 82%

2005

2005

2006 2007

2006 2007
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Gráfico 6.9 Rating do investimento em obrigações (ramos Não Vida) 
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A maturidade e a duration dos títulos afectos aos ramos Não Vida apresentam 
valores mais elevados do que no caso da carteira de seguros do ramo Vida. 

Mais uma vez, constata-se que uma percentagem muito relevante da carteira de 
obrigações das empresas de seguros se encontra afecta a investimentos da 
categoria investment grade (cerca de um terço do total com rating AAA), cujo nível 
de risco é, à partida, relativamente reduzido. Saliente-se ainda que a percentagem 
de obrigações com rating desta categoria chega a 87%, valor idêntico ao verificado 
em 2006. 

Apesar de o peso das acções e das unidades de participação em fundos de 
investimento ser reduzido nas carteiras de activos afectos às provisões técnicas, 
importa analisar a volatilidade dos respectivos preços, especialmente num contexto 
de incerteza como o vivido no segundo semestre do ano em apreço. 

A volatilidade, medida através do desvio padrão anualizado das variações 
logarítmicas diárias de preços ao longo do ano, é um indicador de risco de preço 
das aplicações, permitindo aferir a possibilidade de se registarem perdas 
importantes nas carteiras. 

É conhecido que, em períodos de turbulência, a volatilidade aumenta nos 
mercados accionistas. Como já foi referido, ao longo de 2007 os preços nos 
mercados accionistas registaram subidas no primeiro semestre, perdendo valor no 
segundo, tendo os períodos de maior incerteza ocorrido em Agosto e Novembro, o 
que levou a oscilações de preços com maiores amplitudes nesses meses. 

Esta situação reflectiu-se na volatilidade anual dos índices representativos dos 
principais mercados. O PSI-20 registou, em 2007, uma volatilidade anual de 
14,2%, um aumento de 4,8 pontos percentuais face a 2006. Os índices dos 
principais mercados de destino de investimento verificaram igualmente aumentos 
neste indicador. Assim, o Next 150 apresentou uma volatilidade de 15,3%, o CAC 
40, 17,2%, o DAX, 15,5%, o IBEX, 16,5%, o S&P 500, 16,3%, o AEX, 15,9%, o 
MIB30, 15,4% e o UKX 17,7%21. Relativamente a 2006, este indicador cresceu 
nestes índices, em média, entre 2 e 5 pontos percentuais. 

Em consequência, e como se pode constatar nos quadros seguintes, a volatilidade 
anualizada do preço das acções em carteira subiu nos três grupos de ramos de 

                                                           

 
21 Fonte: Bloomberg 

Volatilidade das
acções e dos fundos

de investimento
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seguros, com acréscimos que variaram entre 2,5 e 8,6 pontos percentuais face ao 
ano transacto, sugerindo portanto um novo acréscimo de risco. Em 2007, também 
a volatilidade do preço dos fundos de investimento apresentou subidas, que 
embora situadas no intervalo entre 1 e 2 pontos percentuais, correspondem a 
acréscimos que rondam os 50%. 

Note-se, no entanto, que os valores apresentados nos quadros resultam da média 
ponderada das volatilidades de cada título, sem ter em consideração as co-
variâncias entre as variações logarítmicas diárias de preços de cada aplicação, o 
que faz com que estes valores surjam ligeiramente empolados. 

 

Quadro 6.14 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento (ramo Vida 
excepto unit linked) 

2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 15,73 20,38 28,97
Unidades de participação em fundos de investimento 2,32 3,82 5,66

Amostra 2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 98% 94% 92%
Unidades de participação em fundos de investimento 51% 52% 62%  
 

Relativamente à volatilidade dos investimentos que integram a carteira do ramo 
Vida excepto unit linked, surpreende pela positiva o valor relativamente reduzido 
apresentado para as unidades de participação em fundos de investimento, 
considerando que a carteira de fundos se encontra, em cerca de 20%, alocada a 
fundos classificados como alternative investment. 

 

Quadro 6.15 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento (unit linked) 

2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 14,68 20,95 26,10
Unidades de participação em fundos de investimento 3,57 4,45 6,79

Amostra 2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 100% 82% 79%
Unidades de participação em fundos de investimento 56% 58% 80%  

 

Na carteira de seguros unit linked, a volatilidade do investimento em acções surge 
com um valor inferior ao do agregado anterior, embora não restem dúvidas de que, 
ao nível dos fundos de investimento, são efectuados investimento em activos mais 
voláteis. 
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Quadro 6.16 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento (ramos Não Vida) 

2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 15,86 19,44 21,90
Unidades de participação em fundos de investimento 1,16 2,22 3,44

Amostra 2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 86% 83% 90%
Unidades de participação em fundos de investimento 38% 40% 64%  

 

Efectuando a comparação com o ramo Vida (excepto unit linked), especificamente 
para os investimentos em acções e títulos de participação, salienta-se o facto de 
que, embora as duas carteiras apresentem níveis de volatilidade semelhantes em 
2005, a carteira associada aos ramos Não Vida apresenta em 2007 um risco 
inferior. 

Da análise dos quadros anteriores, sobressai a grande diferença existente entre o 
nível de volatilidade das unidades de participação em fundos de investimento e da 
exposição directa a acções e títulos de participação. De facto, um dos objectivos 
associados ao investimento em fundos de investimento é precisamente a 
possibilidade de beneficio do efeito de mitigação do risco de preço, decorrente da 
diversificação de portfolios, pelo que tais diferenças são expectáveis. 

 

6.3. Investimentos dos fundos de pensões 
 

6.3.1. Análise por tipo de fundo 
O enquadramento normativo dos fundos de pensões estabelece diferentes limites 
ao investimento, em função do tipo de activo, do emitente e do grupo económico, 
resultando em diferentes níveis mínimos de dispersão e diversificação de 
investimentos. 

Para além do quadro normativo, cada fundo de pensões possui uma orientação de 
investimento na qual as características dos participantes e o tipo de plano a 
financiar desempenham um papel importante.  

Uma vez que os fundos de pensões fechados, que correspondem na sua quase 
totalidade a fundos de benefício definido e são classificados como fundos 
profissionais, representam cerca de 95% do total dos investimentos dos fundos de 
pensões, as conclusões relativas à totalidade do mercado são idênticas às 
daqueles fundos. 

As carteiras dos fundos de pensões continuam a apresentar uma elevada 
dispersão pelas  diversas rubricas. Em 2006, a estrutura dos investimentos sofreu 
uma alteração significativa, já que naquele ano a componente acções e títulos de 
participação foi, pela primeira vez, aquela com maior peso no total das aplicações. 
Em 2007 continua a ser esta a rubrica mais importante no total dos investimento 
dos fundos de pensões, apesar de o seu peso ter sofrido uma redução de 4 pontos 
percentuais. A esta diminuição da exposição a acções não é alheia a 
desvalorização dos mercados nacional e accionistas internacionais a que se 
assistiu no segundo semestre de 2007. 

As aplicações em obrigações e papel comercial e, sobretudo, em fundos de 
investimento, saíram reforçadas no ano em análise, passando os seus pesos no 
total a ascender a cerca de 19% e 24%, respectivamente. Ocorreu também uma 
redução da exposição a títulos de dívida pública e equiparados, com o seu peso 
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relativo a reduzir-se em 4 pontos percentuais, correspondendo a uma redução do 
valor aplicado de 10,1%. 

 

Quadro 6.17 Composição dos activos por tipo de fundo de pensões e tipo de plano de pensões 

Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante
Títulos de dívida pública e equiparados 3.524 16,7% 187 37,3% 0 0,0% 142 19,1% 3.853
Obrigações e papel comercial 3.972 18,8% 136 27,2% 0 0,0% 207 27,8% 4.315
Acções e títulos de participação 5.577 26,4% 24 4,8% 19 97,5% 50 6,7% 5.670
Unidades de participação em fundos de investimento 4.988 23,7% 95 18,9% 0 0,0% 278 37,4% 5.361
Terrenos e edificios 1.578 7,5% 8 1,5% 0 0,0% 12 1,7% 1.598
Depósitos e certificados de depósito 1.010 4,8% 50 9,9% 1 2,7% 54 7,3% 1.114
Outros investimentos 441 2,1% 3 0,5% 0 -0,2% 1 0,1% 445
Total 21.090 100% 502 100% 19 100% 744 100% 22.356

Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante
Títulos de dívida pública e equiparados 3.486 16,6% 276 28,6% 92 26,6% 3.853
Obrigações e papel comercial 4.018 19,1% 234 24,3% 62 18,1% 4.315
Acções e títulos de participação 5.588 26,5% 75 7,7% 8 2,2% 5.670
Unidades de participação em fundos de investimento 4.913 23,3% 291 30,2% 157 45,5% 5.361
Terrenos e edificios 1.591 7,6% 8 0,8% 0 0,0% 1.598
Depósitos e certificados de depósito 1.013 4,8% 75 7,8% 26 7,6% 1.114
Outros investimentos 440 2,1% 5 0,5% 0 0,0% 445
Total 21.048 100,0% 963 100,0% 345 100,0% 22.356

Benefício definido Contribuição definida Misto

Fechados PPR/E PPA Rest. Abertos

 
 

Analisando as carteiras dos fundos de benefício definido (BD) e contribuição 
definida (CD) constata-se que os segundos apresentam uma maior concentração 
em títulos de dívida face aos primeiros (52,9% vs. 35,7%). Em contrapartida, as 
carteiras dos fundos CD concentram 37,9% dos seus investimentos em acções e 
títulos de participação e unidades de participação em fundos de investimento (dos 
quais, 30,2% em fundos de investimento), enquanto os fundos BD alocam aos 
mesmos activos 49,8% do total. 

Os fundos de pensões fechados, como já foi referido, reflectem a evolução global. 
O investimento em acções representa agora 26,4% do total das aplicações (31% 
em 2006), uma descida de 4,6 pontos percentuais. Descida idêntica foi sentida na 
rubrica títulos de dívida publica e equiparados.  

Por contrapartida, verifica-se um aumento da exposição à dívida privada, assim 
como a fundos de investimento. No seu conjunto, estas rubricas cresceram 11,3 
pontos percentuais, tendo as restantes mantido os seus pesos relativos quase 
inalterados.  

A carteira dos fundos de pensões abertos, excluindo os PPR/E e PPA, que serão 
analisados noutro capítulo deste relatório, apresenta uma estrutura muito diferente 
da carteira dos fundos fechados.  

A rubrica de unidades de participação em fundos de investimento representa, em 
2007, 37,4% do total investido (36,3% em 2006) e apenas 6,7% se encontram 
aplicados em acções, privilegiando estes fundos o investimento indirecto ao 
investimento directo em acções. Destes, cerca de 44% correspondem a fundos de 
investimento mobiliários que investem sobretudo em acções, 28% correspondem a 
fundos mobiliários que não investem maioritariamente em acções e 12% são 
hedge funds. 

As aplicações em dívida pública e privada apresentam um peso de cerca de 47%, 
um valor 2 pontos percentuais superior ao verificado em 2006.  

A exposição ao segmento accionista decresceu igualmente face a 2006, embora 
apenas 1,2 pontos percentuais, situando-se agora em 6,7% do valor da carteira 
total. 

 

 

Fundos de pensões
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Quadro 6.18 Evolução da composição das carteiras 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
% % % % % % % %

Títulos de dívida pública e equiparados 21,5% 16,7% 35,9% 37,3% 0,0% 0,0% 18,6% 19,1%
Obrigações e papel comercial 11,8% 18,8% 29,0% 27,2% 0,1% 0,0% 26,5% 27,8%
Acções e títulos de participação 31,0% 26,4% 4,6% 4,8% 95,8% 97,5% 7,9% 6,7%
Unidades de participação em fundos de investimento 21,5% 23,7% 22,9% 18,9% 0,0% 0,0% 36,3% 37,4%
Terrenos e edificios 8,2% 7,5% 1,6% 1,5% 0,0% 0,0% 1,9% 1,7%
Depósitos e certificados de depósito 4,6% 4,8% 6,4% 9,9% 3,9% 2,7% 9,6% 7,3%
Outros investimentos 1,5% 2,1% -0,3% 0,5% 0,2% -0,2% -0,7% 0,1%
Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fechados PPR/E PPA Rest. Abertos

 
 

Os fundos de pensões são geridos por empresas de seguros e por sociedades 
gestoras de fundos de pensões, representando a parte gerida pelas primeiras 
apenas 2,1% do total da carteira. Esta percentagem continua a reduzir-se, sendo 
que, em 2005, o valor dos fundos de pensões geridos por estas entidades 
correspondia a 3,3% do total. 

Não obstante o reduzido peso da carteira gerida pelas empresas de seguros, 
interessa verificar as diferenças registadas ao nível da estrutura da carteira, 
sobretudo tendo em conta que tanto estas como as sociedades gestoras gerem a 
mesma percentagem de fundos de pensões fechados (cerca de 94%). 

As estratégias de investimento adoptadas pelas empresas de seguros na gestão 
de fundos de pensões são mais próximas das utilizadas para o investimento em 
activos representativos das provisões técnicas. O peso dos títulos de dívida pública 
e obrigações privadas corresponde a 60,5% nos fundos de pensões geridos por 
empresas de seguros, face a 36,0% nos fundos geridos por sociedades gestoras 
de fundos de pensões. O investimento em acções e unidades de participação em 
fundos de investimento tem maior relevância nos investimentos dos fundos de 
pensões geridos por sociedades gestoras do que nas carteiras geridas por 
empresas de seguros (49,9% face a 24,0%, respectivamente). 

 

Quadro 6.19 Composição das carteiras por tipo de entidade gestora de fundos de pensões 

milhões de euros Montante % Montante % Montante %
Títulos de dívida pública e equiparados 3.776 17,2% 77 16,7% 3.853 17,2%
Obrigações e papel comercial 4.112 18,8% 203 43,8% 4.315 19,3%
Acções e títulos de participação 5.636 25,7% 34 7,3% 5.670 25,4%
Unidades de participação em fundos de investimento 5.284 24,1% 77 16,7% 5.361 24,0%
Terrenos e edificios 1.571 7,2% 28 6,0% 1.598 7,1%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 1.054 4,8% 61 13,1% 1.114 5,0%
Outros activos 461 2,1% -17 -3,6% 445 2,0%
Total 21.894 100,0% 462 100,0% 22.356 100,0%

Soc. Gestoras Emp. Seguros Entidades Gestoras

 
 

6.3.2. Análise por origem sectorial e geográfica dos 
activos 

Os investimentos dos fundos de pensões apresentam, à semelhança das carteiras 
das empresas de seguros relativas aos activos representativos das provisões 
técnicas, uma forte concentração no sector das actividades financeiras, justificada, 
em parte, pelas razões já apresentadas aquando da análise efectuada a estas 
empresas. Esta exposição ganhou ainda maior dimensão em 2007, passando o  
seu peso relativo para cerca de 56% do total. A exposição ao sector financeiro 
através de acções corresponde a cerca de 50%. No entanto, esta concentração 
mantém-se em níveis muito inferiores à concentração das empresas de seguros. 

Análise por tipo de
entidade gestora

Análise sectorial
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Os sectores de produtos consumíveis, comunicações, indústria e produção e 
distribuição de electricidade, gás e água representam, no seu conjunto, cerca de 
29% do total, face aos 36% observados em 2006. 

Tal como apresentado no ponto 6.2.2., em 2007 os sectores com maior 
concentração obtiveram comportamentos distintos em termos de rendibilidade, 
com o sector financeiro a ser bastante penalizado. 

Ainda assim, saliente-se a subida do peso do sector das actividades financeiras, 
num ano em que este tipo de actividades sofreu perdas. Convém igualmente referir 
que os fundos de pensões do sector bancário têm, no seu conjunto, uma exposição 
ao sector financeiro de cerca de 56%, enquanto no conjunto dos restantes fundos a 
percentagem é de 61%. 

 

Quadro 6.20 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente 

Sector Económico 2005 2006 2007
Actividades financeiras 47,0% 48,0% 55,9%
Comunicações 10,0% 8,9% 9,4%
Indústria 10,0% 9,3% 6,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 8,0% 8,0% 6,4%
Produtos consumíveis 5,0% 10,2% 6,2%
Materiais básicos 3,0% 1,1% 3,0%
Asset Backed Securities 1,0% 2,1% 1,3%
Mortgage securities 2,0% 0,6% 1,2%
Produção e distribuição de energia 1,0% 2,7% 3,9%
Outras actividades 13,0% 9,2% 5,8%

100,0% 100,0% 100,0%  

 
Os fundos de investimento representam 24% do total das aplicações dos fundos de 
pensões em 2007, um acréscimo de 2 pontos percentuais face ao observado em 
2006, mantendo o segundo lugar no total dos investimentos. Estas aplicações 
permitem uma diversificação por classe de investimento e por sector alvo. 

Como se pode observar no quadro seguinte, cerca de 33% das unidades de 
participação correspondem a fundos que investem maioritariamente em acções, 
sem especialização, representando um pequeno decréscimo face a 2006 (34%). 
Mantém-se assim o investimento no sector accionista por via de fundos de 
investimento mobiliário, não se tendo verificado um desinvestimento neste 
segmento. 

Em 2007, a categoria alternative investment foi a que obteve maior incremento em 
termos de peso relativo (3 pontos percentuais). 

 

Quadro 6.21 Tipologia dos fundos de investimento 

Orientação sectorial 2005 2006 2007
Acções, não diferenciado 40,0% 33,7% 32,8%
Dívida pública e privada 20,8% 24,1% 21,7%
Imobiliário 22,5% 20,6% 20,5%
Alternative Investment 7,8% 8,7% 11,5%
Dívida - fundos índice 4,7% 7,4% 7,2%
Asset allocation diversificado 1,4% 1,8% 2,9%
Dívida - diversificação geográfica 2,3% 2,9% 2,5%
Dívida - mercados emergentes 0,6% 0,7% 0,5%

100,0% 100,0% 99,6%  

Tipologia dos fundos
de investimento
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Analisando os fundos de pensões na perspectiva da diversificação de investimento 
em função da sua origem geográfica, em 2007, o peso relativo das aplicações no 
estrangeiro manteve-se praticamente inalterado face ao ano anterior. A alteração 
mais marcante na estrutura geográfica ocorreu na rubrica acções nacionais, a qual 
decresceu aproximadamente 5 pontos percentuais face a 2006. Esta redução, no 
entanto, foi compensada pelo acréscimo de aplicações em dívida privada nacional 
e em fundos de investimento domiciliados em Portugal. 

 

Gráfico 6.10 Evolução da origem geográfica dos activos dos fundos de pensões 2003-2007 
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Contudo, o detalhe da dispersão geográfica dos investimentos por classe de 
activos demonstra que a rubrica acções e títulos de participação nacionais continua 
a superar o correspondente valor aplicado fora do país, tal como já sucedia no ano 
anterior, embora com menor expressão. 

De resto, as restantes rubricas mantêm um peso relativo entre Portugal e o 
estrangeiro semelhante ao verificado em 2006, assistindo-se, no entanto, no 
investimento estrangeiro a uma redução do peso das aplicações em obrigações 
públicas e o correspondente reforço em obrigações privadas (cerca de 3 pontos 
percentuais). 

Esta análise incide apenas sobre as aplicações em valores mobiliários, excluindo-
se as restantes rubricas, como por exemplo os terrenos e edifícios e depósitos 
(investimentos na sua quase totalidade efectuados em Portugal). 

 

Gráfico 6.11 Origem geográfica dos activos dos fundos de pensões 
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O investimento em títulos de dívida pública de países da União Europeia (excluindo 
Portugal) aproxima-se de 74% do total investido em dívida pública pelos fundos de 
pensões. Há que destacar a redução de aplicações em dúvida pública nacional por 
parte dos fundos de pensões classificados como Outros Abertos (quase 6 pontos 
percentuais) e o acréscimo de aplicações nesta mesma rubrica, por parte dos 
fundos PPR/E (cerca de 16 pontos percentuais). No total, o investimento em dívida 
pública portuguesa representa cerca de 19%. 

Analisando a decomposição pelos diversos países da UE, 39,2% respeitam a 
dívida pública alemã, 25,3% a francesa, 16,9% a italiana e 11,3% a dívida pública 
grega. Comparando com o ano anterior, verifica-se que não houve uma alteração 
significativa nesta dispersão. 

Tal como em 2006, o investimento em dívida pública de países da América do Sul 
corresponde a títulos brasileiros, que representam cerca de 3% do total.  

 

Gráfico 6.12 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de 
pensões 
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Contrariamente ao verificado para a dívida pública, no que se refere à dívida 
privada as obrigações emitidas por empresas portuguesas (cerca de 28% do total) 
continuam, nos fundos de pensões, a ser uma das mais importantes origens de 
investimento. Dos países da União Europeia, excluindo Portugal, cerca de 85% das 
aplicações ocorrem no conjunto de países composto por Irlanda (22,6%), Espanha 
(15,3%), França (13,8%), Alemanha (13,4%), Grã-Bretanha (10,4%) e Holanda 
(9,8%). Comparando o investimento em Portugal com as aplicações nos outros 
países da União Europeia, verifica-se que o peso relativo do primeiro apresentou 
um crescimento de cerca de 6 pontos percentuais, enquanto os segundos viram a 
sua representação decrescer na mesma proporção. Destaque também para a 
importância dos off-shores (14,7% do total), transversal a todos os tipos de fundos. 
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Gráfico 6.13 Distribuição geográfica do investimento em dívida privada nos fundos de pensões 
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As acções, tal como já mencionado, representam o principal investimento individual 
efectuado pelos fundos de pensões nacionais, representando cerca de um quarto 
da carteira. Portugal continua a ser o destino preferencial, embora com um 
decréscimo expressivo de aproximadamente 11 pontos percentuais face a 2006, 
tendo a sua percentagem descido de 68% para 57,1%. 

O investimento em outros países da UE representa cerca de 19% do total, dos 
quais aproximadamente 73% correspondem a acções de empresas espanholas. O 
investimento sul-americano assume um valor não negligenciável, tendo duplicado o 
seu peso (5,7% para 11,8%), correspondendo a acções de empresas brasileiras. 

Os fundos de pensões classificados como Outros Abertos viram o investimento em 
acções norte-americanas crescer cerca de 21 pontos percentuais, em termos 
relativos, contrabalançado pela redução da exposição ao mercado nacional (cerca 
de 17 pontos percentuais). Esta alteração deveu-se essencialmente à redução do 
investimento em acções do PSI 20 e à aquisição de acções norte-americanas.  

 

Gráfico 6.14 Distribuição geográfica das acções detidas pelos fundos de pensões 
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A origem das aplicações em unidades de participação em fundos de investimento 
sofreu, em 2007, uma ligeira alteração face à verificada em 2006. Manteve-se o 
investimento maioritário em países da União Europeia, excluindo Portugal, 
enquanto o peso das aplicações em fundos domiciliados em território nacional 
diminuiu quase 5 pontos percentuais. O  peso dos fundos de investimento de 
países exteriores à União Europeia registou um ligeiro aumento (1,6 pontos 
percentuais nos EUA e 3,5 pontos percentuais em outros países). 

Dos restantes países da União Europeia, o Luxemburgo continua a ser o país com 
a maior  parcela (cerca de 51%), seguido da Irlanda, com aproximadamente 37%.  

Relativamente às aplicações sediadas em off-shores, cerca de 94% foram 
efectuadas nas Ilhas Caimão (83% em 2006). 

 

Gráfico 6.15 Distribuição geográfica do investimento em unidades de participação nos fundos de 
pensões 
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6.3.3. Análise de risco 
Tal como foi referido no ponto 6.2.3 para as empresas de seguros, a gestão do 
risco assume-se também como uma tarefa fundamental para os fundos de 
pensões. Tendo em consideração a necessidade de dispor de meios financeiros 
suficientemente líquidos para fazer face ao pagamento dos encargos com 
pensões, nas datas prováveis da sua ocorrência, torna-se indispensável proceder a 
uma correcta gestão da relação entre o Activo e o Passivo, especialmente nos 
fundos de benefício definido. Nos fundos de pensões de contribuição definida é 
igualmente relevante controlar de forma apropriada o binómio rendibilidade/risco, 
de modo a assegurar o cumprimento dos objectivos estabelecidos. 

Nos fundos de pensões de benefício definido em que o peso da população activa 
seja significativo, o horizonte temporal das responsabilidades é, de forma geral, 
bastante alargado. Assim, os gestores sentem maior pressão para a valorização 
dos activos a médio e longo prazo, o que permite o investimento em activos 
financeiros que tendem a gerar rendimentos superiores nestes horizontes 
temporais, tal como as acções, atribuindo menor relevância a eventuais perdas no 
curto prazo. 

Começando por analisar os investimentos em obrigações, serão consideradas as 
três medidas de risco de liquidez e crédito já abordadas para as empresas de 
seguros: maturidade, duration e rating. 
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Em 2007, constata-se que as carteiras de obrigações de dívida pública dos fundos 
de pensões registaram aumentos na maturidade e na duration médias ponderadas. 
O primeiro caso é explicado pelo efeito de substituição de obrigações, 
essencialmente pelo seu vencimento, por outras com maturidades residuais mais 
elevadas. Já o aumento das durations é consequência da trajectória ascendente 
observada nas taxas de juro do euro, aliado ao facto de estas obrigações serem 
quase exclusivamente de taxa fixa (cerca de 98% do total).  

Nas aplicações em dívida privada, a tendência foi de um ligeiro decréscimo, quer 
nas maturidades, quer nas durations, resultante da redução da exposição a taxa 
fixa, estratégia directamente relacionada com o aumento das taxas de juro da Zona 
Euro ocorrida em 2007. Em 2006, as obrigações de taxa variável representavam 
cerca de 79% do total, atingindo em 2007 aproximadamente 86%. 

No quadro seguinte, apresentam-se as maturidades e durations dos títulos de 
dívida presentes nas carteiras dos fundos de pensões, seguindo-se os gráficos 
demonstrativos dos níveis de rating das mesmas aplicações. 

 

Quadro 6.22 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações 

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration
Títulos de dívida pública e equiparados 7,68 5,10 10,10 6,00 12,75 6,80
Obrigações e papel comercial 9,59 2,30 12,06 2,38 10,53 2,05

Amostra
Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 99% 97% 100% 92% 100% 97%
Obrigações e papel comercial 88% 44% 74% 50% 75% 36%

2005

2005

2006 2007

2006 2007

 
 

Gráfico 6.16 Rating do investimento em títulos de dívida pública 
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Como se pode verificar pela análise do gráfico, mais de metade do investimento 
(51%) é colocado em títulos cujo emitente obteve uma notação de rating de AAA, 
sendo o peso total dos investimentos da categoria investment grade de 91%, 
traduzindo um acréscimo de 3 pontos percentuais face a 2006. 
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Gráfico 6.17 Rating do investimento em dívida privada 
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Neste caso, o investimento em títulos classificados com notações de rating iguais 
ou superiores a BBB é de 40%, sendo de referir que para a generalidade dos 
restantes não existe informação disponível ou não foi atribuído qualquer rating. O 
acréscimo observado nas obrigações com classificação “NR” resulta do aumento 
do investimento líquido em novas obrigações do sector financeiro (cerca de 85%), 
domiciliadas em off-shores (56,2%), na EU, excluindo Portugal (29,2%), e em 
Portugal (18,3%). 

Dado o peso que as aplicações em acções e fundos de investimento assumem nas 
carteiras dos fundos de pensões, importa analisar a volatilidade destes activos, 
medida de forma análoga ao que anteriormente se realizou para as empresas de 
seguros. 

Tendo em conta a evolução que os mercados accionistas registaram ao longo do 
ano e o seu impacto na volatilidade dos principais índices accionistas, já destacado 
na análise efectuada no ponto 6.2.3. deste capítulo, constata-se que a volatilidade 
anualizada do preço das acções em carteira subiu cerca de 9 pontos percentuais 
face a 2006, sugerindo um acréscimo de risco destas aplicações, em linha com a 
variação de volatilidades dos índices representativos atrás indicada. Por outro lado, 
este indicador manteve-se quase inalterado no caso dos fundos de investimento 
mobiliário, reflectindo a maior diversificação existente nestas aplicações, que 
contribui para a mitigação dos riscos de investimento. 

Note-se, no entanto, que os valores apresentados nos quadros que se seguem 
resultam da média ponderada das volatilidades de cada título, sem terem em 
consideração as co-variâncias entre as variações logarítmicas diárias de preços de 
cada título, o que faz com que estes valores surjam ligeiramente empolados. 

 

Quadro 6.23 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento 

2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 16,18 19,81 28,86
Unidades de participação em fundos de investimento 5,13 6,95 6,79

Amostra 2005 2006 2007
Volatilidade Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 95% 95% 89%
Unidades de participação em fundos de investimento 84% 52% 73%  

Volatilidade das
acções e dos fundos

de investimento
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6.3.4. Rendibilidade e volatilidade dos fundos de 
pensões 

Nesta secção apresenta-se a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de 
pensões durante o ano 2007, bem como à respectiva volatilidade. Para os fundos 
abertos, foi recolhida a informação mensal referente aos valores das unidades de 
participação publicados no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. Para os 
fundos de pensões fechados, foram utilizados os elementos trimestrais 
comunicados pelas entidades gestoras ao Instituto de Seguros de Portugal. 

A rendibilidade anual foi apurada, relativamente aos fundos abertos, com base nas 
rendibilidades mensais, calculando-se a taxa anual de crescimento dos fundos de 
forma geométrica, assumindo que os rendimentos gerados em cada período são 
totalmente reinvestidos no início do período seguinte.  

No que respeita aos fundos fechados, foi utilizada a taxa interna de rendibilidade 
trimestral, considerando-se que, quer as entradas de contribuições, quer os 
pagamentos de pensões, ocorrem a meio do período. A taxa anual de crescimento 
dos fundos foi igualmente apurada de forma geométrica. 

Note-se que não foram considerados os efeitos dos encargos correntes de gestão 
nos fundos de pensões, uma vez que o seu efeito é negligenciável. 

Importa referir que a rendibilidade e a volatilidade, isoladamente, não permitem a 
realização de juízos de valor quanto à eficiência e eficácia de gestão dos fundos de 
pensões. Apenas na posse dos elementos relativos às responsabilidades se 
poderiam tecer conclusões completas. 

Assim, os indicadores de volatilidade e rendibilidade apresentados têm como 
objectivo dar a conhecer estas variáveis tendo apenas como enquadramento a 
gestão dos activos, oferecendo para comparação os dados de referência 
observados nos mercados financeiros. 

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, os fundos de pensões apresentaram 
um comportamento positivo em 2007. No entanto, tendo em consideração a 
elevada exposição ao mercado accionista e a trajectória ascendente das taxas de 
juro, a rendibilidade dos fundos de pensões é, neste ano, a mais reduzida dos 
últimos cinco anos. A respectiva taxa média de rendibilidade, ponderada pelo valor 
de cada fundo, foi de 6,3% (menos 2,5 pontos percentuais que em 2006). Para os 
fundos fechados a rendibilidade foi de 6,5% e para os abertos foi de 3,1%. 

 

Quadro 6.24 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões 

2004 2005 2006 2007
Total dos fundos de pensões 7,2% 9,1% 8,8% 6,3%

Fundos de pensões fechados 7,3% 9,2% 9,0% 6,5%
Fundos de pensões abertos 4,8% 6,0% 5,3% 3,1%  

 

Os 173 fundos de pensões fechados considerados em 2007 foram agrupados em 
quatro escalões de rendibilidade, para efeitos de comparação da respectiva 
performance. 

O gráfico seguinte apresenta as taxas de rendibilidade máxima, média e mínima, 
bem como o peso do respectivo escalão no montante total dos fundos fechados, 
para os anos 2006 e 2007. 

Uma primeira conclusão reside no facto de em 2007 cerca de 76% dos fundos de 
pensões (tendo em consideração a dimensão dos valores investidos) ter obtido 
valorizações inferiores a 7,0%, enquanto que, em 2006, 75% do total superou esta 
rendibilidade. Por outro lado, apenas três fundos de pensões apresentam níveis de 
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rendibilidade superiores a 7% (cerca de 23% dos montantes geridos), enquanto 
que, em 2006, trinta ultrapassavam esta fasquia. 

A amplitude de variação das taxas de rendibilidade foi de 23,9 pontos percentuais, 
com um fundo a registar o mínimo de -5,5%, situando-se a taxa máxima nos 
18,4%. A rendibilidade média simples individual foi de 2,8%.  

 

Gráfico 6.18 Taxas de rendibilidade dos fundos fechados por escalões 
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Segregando os associados dos fundos de pensões por tipo de actividade 
económica, verifica-se que a rendibilidade dos fundos constituídos por associados 
do sector da actividade bancária continua a ser a mais elevada do conjunto, não 
obstante a redução de aproximadamente 2 pontos percentuais. Tal situação 
poderá, de alguma forma, decorrer da menor concentração em activos do sector 
financeiro destes fundos, na medida em que estes foram dos mais penalizados ao 
longo do último ano. Cerca de 92% do montante de fundos geridos pertence a 
associados originários de três sectores de actividade económica, cujos respectivos 
níveis de rendibilidade decresceram, em 2007, entre 2 e 4 pontos percentuais. 
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Quadro 6.25 Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de 
actividade económica dos associados 

Quota de Taxa de Quota de Taxa de Quota de Taxa de
mercado rendibilidade mercado rendibilidade mercado rendibilidade

Actividade bancária 69,5% 9,7% 73,0% 9,8% 73,5% 7,7%
Comunicações e transportes 14,1% 8,7% 12,3% 7,1% 12,2% 3,3%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6,8% 8,9% 6,4% 8,7% 6,3% 4,6%
Indústria 5,7% 6,5% 3,7% 4,6% 3,5% 2,3%
Actividade seguradora 1,6% 7,0% 1,6% 5,2% 1,5% 2,3%
Outras actividades financeiras 0,9% 9,0% 0,7% 3,3% 0,7% 1,9%
Comércio 1,0% 7,3% 1,3% 4,2% 1,2% 3,0%
Outros 0,5% 4,9% 1,0% 4,8% 1,0% 2,7%

100,0% 9,2% 100,0% 9,0% 100,0% 6,5%

2005 20072006

 
 

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos, conforme referido 
no início desta secção, foi apurada a taxa obtida através das variações mensais 
dos valores das unidades de participação. 

Foram considerados 54 fundos abertos, dos quais 19 são PPR/E e 4 são PPA. 

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi de 3,1%, 2,3 pontos 
percentuais abaixo da verificada em 2006 e, tal como nos anos anteriores, menor 
que a dos fechados. Outro factor de destaque é o bom desempenho dos PPA, em 
resultado do crescimento do mercado accionista nacional durante o primeiro 
semestre de 2007. Já os PPR/E obtiveram rendibilidades mais modestas (2,6%), 
fruto do fraco desempenho dos mercados obrigacionistas. 

A rendibilidade de um portfolio de activos financeiros deve ser avaliada tendo em 
conta o risco incorrido na obtenção do resultado. Nesta perspectiva, foram 
apuradas as volatilidades dos rendimentos dos fundos, segundo a metodologia 
descrita no início desta secção.  

Assim, no quadro seguinte pode constatar-se que o conjunto dos fundos de 
pensões fechados apresenta uma volatilidade média, ponderada pelo peso de 
cada um, de 8,5%. O conjunto dos abertos apresenta uma volatilidade de 2,9%, 
não significativamente influenciada pela volatilidade dos PPA, que têm um peso 
reduzido.  

 

Quadro 6.26 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões 

Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade
Fundos de pensões fechados 7,3% n.d. 9,2% n.d. 9,0% 6,6% 6,5% 8,5%
Todos os fundos de pensões abertos 4,8% 2,0% 6,0% 2,5% 5,3% 2,5% 3,0% 2,9%

Fundos de pensões PPR/E 3,6% 1,4% 4,3% 2,0% 4,2% 1,9% 2,6% 2,4%
Fundos de pensões PPA 17,3% 10,2% 18,2% 9,8% 29,1% 12,6% 14,0% 15,4%
Outros fundos de pensões abertos 5,7% 2,4% 7,1% 2,7% 5,4% 2,6% 3,0% 2,9%

2005 20072004 2006

 
Nota: não devem ser efectuadas comparações directas entre as volatilidades dos fundos fechados e dos 
fundos abertos, uma vez que o número de observações utilizado para calcular estes valores foi 
significativamente diferente. 

 

Adicionalmente às análises de rendibilidade e risco (volatilidade), efectuadas 
isoladamente, é também importante realizar uma análise conjunta destas duas 
medidas, ou seja, medir a performance alcançada ponderada pelo risco incorrido. 
Esta análise é particularmente relevante, pois permite classificar os diversos 
fundos segundo o nível de ponderação das fontes de risco para a rendibilidade 
alcançada. 

A medida de performance ponderada pelo risco escolhida para efectuar a análise 
foi o índice de Sharpe, definido como o excesso de rendibilidade obtida por um 
portfolio sobre a taxa de juro sem risco do mercado, ponderado pelo desvio-padrão 
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da rendibilidade desse portfolio, num determinado período de tempo. Neste caso, o 
período de tempo corresponde a um ano, e para taxa de juro sem risco foi 
seleccionada a média geométrica das taxas de juro mensais Euro Weekly Repo 
Refinance Rate, observadas durante 2007. 

Os gráficos seguintes permitem visualizar a relação existente entre a rendibilidade 
e o risco das carteiras de activos que compõem os fundos de pensões e o índice 
de Sharpe, em função da rendibilidade destes fundos. 

Como seria expectável, os PPA são os que se situam no topo superior direito do 
gráfico, reflectindo os maiores níveis de rendibilidade e risco. Por outro lado, em 
2007, o conjunto dos fundos fechados encontra-se na sua maioria próximo dos 
outros fundos abertos e PPR/E, mas com uma maior dispersão do que a verificada 
em 2006, evidenciando uma menor homogeneidade das carteiras de investimento. 

 

Gráfico 6.19 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões 
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Os índices de Sharpe observados em 2007 variaram entre -22,67 e 1,92, com a 
média a situar-se em -0,76. Tanto o valor máximo como o valor mínimo do índice 
foi atingido por fundos fechados. Pode concluir-se que, comparativamente com o 
ano anterior, a generalidade dos fundos de pensões apresenta níveis de 
rendibilidade inferiores à taxa de juro sem risco, contrariamente ao que sucedia em 
2006. 
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Gráfico 6.20 Índice de Sharpe dos fundos de pensões 
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6.4. Utilização de produtos derivados pelas empresas 
de seguros e pelos fundos de pensões 

Em 2007, registou-se uma vez mais um forte crescimento no volume de 
transacções nos mercados mundiais de derivados. Este facto deriva do elevado 
clima de incerteza vivido, sobretudo durante o segundo semestre, que teve como 
consequência a procura acrescida de instrumentos de mitigação de risco. O 
volume transaccionado de futuros Eurodollar aumentou 23,8% e o de 10 Yr T-
Notes subiu 36,6%, situando-se o crescimento dos contratos Euro-Bund em 
apenas 5,8%. Nos mercados accionistas, o volume dos contratos DJ Euro Stoxx 50 
Futures verificou um acréscimo de 53,2%. 

No mercado nacional, a tendência de forte crescimento foi semelhante, com o 
volume de futuros transaccionados a crescer cerca de 60% face a 2006. O contrato 
de futuros sobre o PSI 20 continua a ser o contrato mais negociado, representando 
cerca de 81% do valor global de futuros transaccionado. 

A utilização de produtos financeiros derivados permite às empresas de seguros e 
às sociedades gestoras de fundos de pensões efectuar a cobertura do risco de 
taxa de juro, do risco cambial e do risco de preço, ou simplesmente gerir de forma 
mais eficaz as suas carteiras.  

Ao longo dos últimos anos tem vindo a verificar-se um acréscimo na utilização 
deste tipo de instrumentos pelas empresas de seguros e de fundos de pensões, 
nomeadamente através de produtos over-the-counter (OTC).  

Nas análises que se seguem deve ter-se em consideração que a informação 
utilizada reflecte os contratos em vigor no final de 2007 e não os que estiveram em 
vigor ao longo do ano. No entanto, deve salientar-se que os valores utilizados 
pelas empresas não variam muito ao longo do ano, reflectindo uma estratégia de 
manutenção das operações de cobertura de risco. 

 

O mercado de
derivados
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6.4.1. Práticas do mercado segurador 
Em 2007, o valor nocional dos contratos de derivados “puros” presentes nas 
carteiras de activos afectos à representação das provisões técnicas decresceu 
ligeiramente face a 2006 (cerca de 2%), o que contrasta com os acréscimos de 
53% e 13% em 2005 e 2006. O valor nocional do total dos contratos representa 
agora cerca de 17% do total dos activos afectos, contra os 19% observados em 
2006. 

Os contratos com maior volume continuam a ser os swaps de taxa de juro, sendo o 
contrato de futuros o segundo tipo mais utilizado. 

Os contratos de futuros utilizados incidem sobretudo sobre acções e índices de 
acções (43%), seguidos dos futuros sobre taxa de juro (34%), facto que pode ser 
explicado pelo aumento de incerteza nestes mercados, com reflexo no preço dos 
subjacentes e na necessidade de protecção contra movimentos adversos.  

Refira-se que o valor nocional dos swaps sobre taxa de juro representava cerca de 
15% do total investido em obrigações, e os futuros representavam 2,5% do 
montante aplicado nas rubricas relativas a obrigações e acções e títulos de 
participação. 

 

Quadro 6.27 Volume nocional por tipo de produto derivado nas carteiras afectas às provisões 
técnicas das empresas de seguros 

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %
Swaps  de taxa de juro e divisas 7 0,1% 7 0,1% 19 0,2% 16 0,2%
Opções padronizadas 24 0,5% 247 3,2% 178 2,1% 36 0,4%
Futuros 171 3,4% 628 8,2% 1.357 15,7% 975 11,5%
Swaps  de taxa de juro 3.810 76,9% 4.611 60,5% 5.095 58,9% 5.621 66,5%
Swaps  de divisas 42 0,9% 58 0,8% 47 0,5% 11 0,1%
Forwards  de divisas 243 4,9% 1.355 17,8% 1.309 15,1% 853 10,1%
Outros 659 13,3% 712 9,3% 638 7,4% 936 11,1%
Total 4.956 100,0% 7.616 100,0% 8.643 100,0% 8.448 100,0%

2004 2005 2006 2007

 
 

Os produtos estruturados têm vindo a adquirir uma importância crescente no leque 
de investimentos disponíveis para os agentes do mercado. Estes produtos 
caracterizam-se por serem um híbrido entre um título de dívida, geralmente de 
cupão zero, e uma componente de rendimento variável, ou de reembolso do capital 
investido, dependente da performance de um outro activo financeiro, geralmente 
um derivado. 

Entre os derivados mais comuns dos produtos estruturados encontram-se as 
opções exóticas, que se distinguem das opções standard pelo facto de o 
apuramento do seu resultado na data do vencimento depender do comportamento 
do activo subjacente ao longo da vida da opção. 

Estes produtos caracterizam-se também por permitirem a exposição a riscos de 
forma indirecta, principalmente ao risco de taxa de juro, ao risco de crédito e ao 
risco accionista. 

Esta exposição é gerada pela relação contratualmente estabelecida entre o 
rendimento do produto e o comportamento de um conjunto de colaterais, que 
podem compreender outras obrigações com risco mais elevado, créditos 
“securitizados” ou portfolios mistos de acções e obrigações. É também frequente 
assistir-se à monitorização de eventos que originem reembolso antecipado ou 
accionamento de garantias. 

No quadro seguinte apresenta-se o valor apurado de aplicações em produtos 
estruturados nas carteiras de activos afectos às provisões técnicas. Verifica-se que 
estes produtos representam, em 2007, 18,3% do valor investido em obrigações 
privadas, contra um peso de 13% em 2006, sendo que a maioria compreende 
produtos com exposição a risco de taxa de juro e risco de crédito.  

Derivados “puros”

Produtos estruturados
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Quadro 6.28 Produtos estruturados na componente obrigacionista das carteiras afectas às 
provisões técnicas das empresas de seguros 

milhões de euros Montante % Montante %
Produtos estruturados 3.202 13,0% 4.982 18,3%

Com risco accionista 435 13,6% 281 5,6%
Com risco de taxa de juro 1.446 45,2% 2.301 46,2%
Com risco de crédito 1.231 38,4% 2.399 48,2%
Outros 89 2,8% 1 0,0%

2006 2007

 
 

6.4.2. Práticas do mercado de fundos de pensões 
O valor nocional dos produtos derivados nas carteiras dos fundos de pensões 
decresceu, em 2007, cerca de 30%, tendo este decréscimo sido observado 
essencialmente nos forwards. Os futuros registaram um ligeiro acréscimo e 
passaram a corresponder a cerca de 39% do total dos montantes envolvidos em 
contratos derivados.  

Os forwards cambiais continuam a ser os produtos mais utilizados, com a 
cobertura do risco cambial a tornar-se cada vez mais importante, dada a utilização 
de instrumentos financeiros em moedas diferentes do euro. Estes contratos 
compreendem maioritariamente a cobertura de posições em USD e GBP. 

No caso dos fundos de pensões, o valor nocional total dos produtos derivados 
existentes no final de 2007 representava cerca de 20% do total da carteira, 
revelando um decréscimo face aos 30% observados em 2006.   

 

Quadro 6.29 Valor nocional por tipo de produto derivado nas carteiras dos fundos de pensões 

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %
Swaps de taxa de juro e divisas 2 0,1% 2 0,1% 0 0,0% 0 0,0%
Swaps de taxa de juro 119 3,6% 26 0,7% 9 0,1% 9 0,2%
Forwards de divisas 2.365 70,5% 2.392 66,3% 4.120 65,9% 1.949 44,6%
Futuros 808 24,1% 936 25,9% 1.653 26,4% 1.706 39,0%
Opções 5 0,1% 73 2,0% 82 1,3% 9 0,2%
Outros OTC 55 1,6% 180 5,0% 387 6,2% 701 16,0%
Total 3.355 100,0% 3.609 100,0% 6.251 100,0% 4.374 100,0%

2004 2005 2006 2007

 
 

No quadro seguinte apresenta-se o valor apurado de aplicações em produtos 
estruturados nas carteiras de activos dos fundos de pensões. Estes produtos 
correspondem a 24,8% do valor investido em obrigações privadas, e cerca de 74% 
são produtos expostos ao risco de taxa de juro, o que corresponde 
aproximadamente ao triplo do registado em 2006.  

 

Quadro 6.30 Produtos estruturados na componente obrigacionista das carteiras dos fundos de 
pensões 

milhões de euros Montante % Montante %
Produtos estruturados 574 21,5% 1.071 24,8%

Com risco accionista 250 43,6% 40 3,7%
Com risco de taxa de juro 252 43,9% 796 74,3%
Com risco de crédito 69 12,0% 234 21,9%
Outros 3 0,5% 1 0,1%

2006 2007
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6.5. As empresas de seguros e os fundos de pensões 
enquanto investidores institucionais 

O papel desempenhado pelas empresas de seguros e pelos fundos de pensões, 
enquanto investidores institucionais, tem contribuído em Portugal para o 
desenvolvimento do sector financeiro e, em particular, para o do mercado de 
capitais. 

As empresas que operam neste sector procuram investimentos com horizontes 
temporais longos, sendo portanto investidores que detêm posições estáveis nos 
activos em que investem, contribuindo para a redução da volatilidade dos 
mercados. 

Atendendo à capitalização bolsista das acções das empresas pertencentes ao PSI-
20 e considerando o número de títulos admitidos à negociação na Euronext Lisboa, 
valorizados ao preço de fecho do final de ano, verifica-se que a capitalização 
bolsista registou uma redução de 35,2%, tendo o índice PSI-20 valorizado em 
cerca de 18%. Esta redução reflecte sobretudo a redução do capital disperso em 
bolsa decorrente do menor número de acções admitidas a negociação. 

O investimento das empresas de seguros e dos fundos de pensões em acções que 
integravam o PSI-20, no final de 2007, decresceu aproximadamente 30%. Todavia, 
em consequência da redução da capitalização bolsista, o peso relativo dos 
investimentos em acções do PSI-20 cresceu 0,7 pontos percentuais. 

No conjunto do período analisado destaca-se a crescente importância dos fundos 
de pensões, contrastando com a relativa estabilidade no peso assumido pelas 
empresas de seguros. 

 

Quadro 6.31 Peso na capitalização bolsista do PSI-20 

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %
Capitalização Bolsista das empresas do PSI 20 46.792 50.506 57.970 37.539
Montante detido pelos fundos de pensões 2.041 4,4% 2.356 4,7% 4.280 7,4% 2.815 7,5%
Montante detido pelas empresas de seguros 666 1,4% 988 2,0% 884 1,5% 776 2,1%
Total 2.707 5,8% 3.344 6,6% 5.164 8,9% 3.591 9,6%

2004 2005 2006 2007

 
 

Analisando as posições detidas em acções do PSI-20, sob a perspectiva do capital 
detido pelas empresas de seguros e fundos de pensões relativamente ao total da 
capitalização bolsista, conclui-se que estes sectores viram, este ano, o seu peso 
relativo aumentar, apesar da forte redução em termos de valor absoluto, fruto 
essencialmente da queda observada ao nível da capitalização bolsista. 

O gráfico seguinte permite visualizar o conjunto das carteiras das empresas de 
seguros e dos fundos de pensões, em função da participação no capital bolsista 
das empresas pertencentes ao PSI-20, em 2007 e 2006. 
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Gráfico 6.21 Nível das participações nas empresas do PSI-20 
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Verifica-se que, de um modo geral, ocorreu uma redução no valor das 
participações nas empresas do PSI-20. Esta traduziu-se numa diminuição do 
número de posições detidas superiores a 5% e num acréscimo de participações 
inferiores a esta percentagem. 

O Governo português emitiu, em 2007, 9.550 milhões de euros em obrigações do 
tesouro,  um valor inferior em cerca de 31% ao emitido no ano anterior. Os valores 
emitidos foram de taxa fixa, com cupões entre 4,2% e 5,45%, tendo as 
maturidades oscilado entre os 3 e os 30 anos. 

Note-se que, em 2006, as colocações de dívida pública tiveram taxas de juro entre 
3,1% e 5%, o que demostra a trajectória ascendente das taxas de juro da Zona 
Euro.  

O volume de dívida pública portuguesa admitido à negociação no primeiro mercado 
da Euronext Lisboa cresceu abaixo dos 2%, um quarto do crescimento observado 
em 2006. 

Em 2007, o peso do investimento em dívida pública nacional detido pelas carteiras 
de activos afectos às provisões técnicas das empresas de seguros e pelas 
carteiras dos fundos de pensões decresceu 1,1 pontos percentuais face a 2006, 
em linha com a redução de aplicações em dívida pública já mencionada neste 
relatório. 

 

Quadro 6.32 Peso na dívida pública admitida à negociação 

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %
Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 56.470 65.252 70.486 71.800
Montante detido pelos fundos de pensões 602 1,1% 672 1,0% 780 1,1% 551 0,8%
Montante detido pelas empresas de seguros 2.760 4,9% 2.444 3,7% 2.343 3,3% 1.795 2,5%
Total 3.362 6,0% 3.116 4,8% 3.123 4,4% 2.346 3,3%

2004 2005 2006 2007
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7. PPR/E E PPA 
7.1. Planos Poupança Reforma/Educação 
O desequilíbrio resultante do efeito conjunto de diferentes realidades, como o 
progressivo envelhecimento da população decorrente do aumento da esperança de 
vida, o incremento do período contributivo e o crescimento das pensões a ritmo 
superior ao das contribuições, colocaram importantes desafios à sustentabilidade 
do financiamento das coberturas da Segurança Social conduzindo a reformas 
substantivas nos respectivos benefícios. 

Neste enquadramento, os Planos de Poupança Reforma (PPR) têm vindo a 
revelar-se um veículo fundamental de poupança privada a médio e longo prazo, 
apresentando um incremento sustentado ao longo dos últimos anos. 

Em 2007, observou-se a manutenção da tendência de crescimento do número de 
participantes, o qual se manteve acima do limiar dos 2 milhões (2,369 milhões) 
com uma variação positiva de cerca de 13%22.  

Considerando o tipo de veículo de financiamento verifica-se, tal como é visível no 
quadro seguinte, um acréscimo do peso dos seguros de vida e dos fundos de 
investimento em detrimento dos fundos de pensões. Os seguros de vida mantêm-
se claramente como o veículo de financiamento dominante em termos do número 
de participantes.  

 

Quadro 7.1 Evolução do número de participantes por tipo de veículo de financiamento em 
PPR/E 

Ano Indicador Total

Número de participantes 1.005.503 147.543 64.593 1.217.639
Taxa de crescimento 16,0% 3,5% 4,9% 13,7%
Quota de mercado 82,6% 12,1% 5,3% 100,0%

Número de participantes 1.238.329 182.576 65.146 1.486.051
Taxa de crescimento 23,2% 23,7% 0,9% 22,0%
Quota de mercado 83,3% 12,3% 4,4% 100,0%

Número de participantes 1.430.668 221.975 65.277 1.717.920
Taxa de crescimento 15,5% 21,6% 0,2% 15,6%
Quota de mercado 83,3% 12,9% 3,8% 100,0%

Número de participantes 1.491.069 234.064 63.231 1.788.364
Taxa de crescimento 4,2% 5,4% -3,1% 4,1%
Quota de mercado 83,4% 13,1% 3,5% 100,0%

Número de participantes 1.751.234 269.705 71.760 2.092.699
Taxa de crescimento 17,4% 15,2% 13,5% 17,0%
Quota de mercado 83,7% 12,9% 3,4% 100,0%

Número de participantes 1.961.539 331.307 75.988 2.368.834
Taxa de crescimento 12,0% 22,8% 5,9% 13,2%
Quota de mercado 82,8% 14,0% 3,2% 100,0%

Número de participantes 1.479.724 231.195 67.666 1.778.585
Taxa de crescimento 14,7% 15,4% 3,7% 14,3%
Quota de mercado 83,2% 12,9% 3,9% 100,0%

Número de participantes 343.964 64.746 5.044 412.571
Taxa de crescimento 6,3% 9,0% 5,8% 5,9%
Quota de mercado 0,4% 0,7% 0,8% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Seguros de vida Fundos de investimento * Fundos de pensões

2002

Desvio Padrão

2005

2006

2003

2004

2007

Média

 

                                                           

 
22 Saliente-se que a possibilidade de ocorrer a contratação de mais de um PR/E por pessoa, 

leva a que as análises baseadas no número de participantes poderão estar em parte 
enviesadas. 
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No que concerne aos montantes investidos dos PPR/E, constata-se uma tendência 
consistente com a descrita para o número de participantes, ainda que se tenha 
registado uma variação inferior à observada nos anos transactos.  Em 2007, a taxa 
de crescimento (7,7%) foi claramente inferior à média dos últimos 6 anos (14,5%), 
eventualmente influenciada pelo sentimento de crise, quer da parte das famílias, 
quer nos mercados financeiros, e consequente diminuição do rendimento 
disponível. 

À semelhança da tendência constatada para o número de participantes, tem-se 
igualmente assistido, em termos dos montantes investidos, à progressiva 
diminuição do peso dos fundos de pensões como veículo de financiamento, a par 
do acréscimo da importância dos seguros de vida (que em 2007 representavam 
cerca de 78% dos montantes investidos totais).  

 

Quadro 7.2 Evolução dos montantes investidos dos PPR/E por tipo de veículo de 
financiamento 

milhões de euros

Ano Indicador

Montante 5.200 1.356 401 6.957
Taxa de crescimento 19,2% 3,8% -2,5% 14,4%
Quota de mercado 74,7% 19,5% 5,8% 100,0%

Montante 5.807 1.533 412 7.752
Taxa de crescimento 11,7% 13,1% 2,7% 11,4%
Quota de mercado 74,9% 19,8% 5,3% 100,0%

Montante 7.076 1.817 430 9.323
Taxa de crescimento 21,9% 18,5% 4,4% 20,3%
Quota de mercado 75,9% 19,5% 4,6% 100,0%

Montante 8.343 2.200 446 10.989
Taxa de crescimento 17,9% 21,1% 3,6% 17,9%
Quota de mercado 75,9% 20,0% 4,1% 100,0%

Montante 9.747 2.457 485 12.689
Taxa de crescimento 16,8% 11,7% 8,8% 15,5%
Quota de mercado 76,8% 19,4% 3,8% 100,0%

Montante 10.646 2.521 502 13.669
Taxa de crescimento 9,2% 2,6% 3,6% 7,7%
Quota de mercado 77,9% 18,4% 3,7% 100,0%

Montante 7.803 1.981 446 10.230
Taxa de crescimento 16,1% 11,8% 3,4% 14,5%
Quota de mercado 76,0% 19,4% 4,5% 100,0%

Montante 2.165 487 40 2.688
Taxa de crescimento 4,8% 7,5% 3,6% 4,5%
Quota de mercado 1,2% 0,5% 0,8% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Seguros de vida Fundos de investimento * Fundos de pensões Total

2002

2003

2004

2007

Média

Desvio Padrão

2005

2006

 
 

No quadro seguinte apresenta-se uma análise da estrutura do mercado de seguros 
de vida PPR/E tendo por base os montantes das respectivas provisões técnicas. 

Verifica-se que a estrutura se apresenta bastante concentrada, sendo de salientar 
o peso de três empresas que em termos agregados representavam, em 2007, 
70,5% do total de seguros PPR/E.  
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Quadro 7.3 Provisões técnicas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros 

2006 2007 2006 2007
1.º 1.º BES-Vida 28,2% 29,2%
2.º 2.º Fidelidade - Mundial 22,2% 22,1%
3.º 3.º Ocidental Vida 19,7% 19,2%
4.º 4.º BPI Vida 4,5% 4,9%
6.º 5.º Santander Totta Vida 3,4% 3,8%
5.º 6.º Império Bonança 3,8% 3,4%
8.º 7.º T-Vida 2,2% 2,2%
7.º 8.º AXA Vida 2,4% 2,2%
9.º 9.º Real Vida 1,8% 1,7%
11.º 10.º Crédito Agrícola Vida 1,4% 1,6%

Dez primeiras empresas 89,6% 90,3%

Empresa de seguros
Provisões técnicasPosicionamento

 
 

Em termos comparativos, o mercado de fundos de pensões apresenta um grau de 
concentração ainda mais elevado, na medida em que as três primeiras empresas 
absorvem 83,4% do total. 

De referir que, embora em 2007 o nível de concentração se tenha acentuado 
ligeiramente  face a 2006, se tinha vindo a assistir, entre 2002 e 2006, a uma 
redução significativa deste indicador no que respeita às três maiores entidades, 
sem que, no entanto, seja possível tirar quaisquer conclusões quanto a uma 
eventual perda de domínio destas entidades no curto e médio prazo. 

 

Quadro 7.4 Montante dos fundos de pensões PPR/E – Ranking das entidades gestoras 

2006 2007 2006 2007
1.º 1.º Futuro 55,7% 57,5%
2.º 2.º PensõesGere 15,4% 13,4%
4.º 3.º SGF 11,8% 12,5%
3.º 4.º BBVA Fundos 12,5% 12,4%
5.º 5.º BPI Vida 2,5% 2,2%
6.º 6.º ESAF 1,0% 1,0%
7.º 7.º Victoria Vida 0,8% 0,7%
8.º 8.º Banif Açor Pensões 0,1% 0,1%
9.º 9.º Pedro Arroja 0,0% 0,0%

100,0% 100,0%

Posicionamento Montantes geridos
Entidade gestora

 
 

Por outro lado, é nos PPR/E constituídos sob a forma de fundos de investimento 
que o índice de concentração das respectivas entidades gestoras assume o seu 
expoente máximo, sendo que as três principais traduzem a quase totalidade do 
mercado (96%, um valor 0,9 pontos percentuais inferior ao observado no ano 
anterior).  
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Quadro 7.5 Montante dos fundos de investimento PPR/E – Ranking das sociedades gestoras 

2006 2007 2006 2007
1.º 1.º BPI Gestão de Activos 60,7% 62,2%
2.º 2.º Santander Gestão Activos 32,7% 30,4%
4.º 3.º Barclays Fundos 3,5% 3,4%
3.º 4.º Millennium BCP - G.F.I. 2,0% 3,0%
5.º 5.º ESAF - F.I.M. 1,0% 0,8%
6.º 6.º Invest Gestão de Activos 0,1% 0,1%
7.º 7.º Crédito Agrícola Gest 0,0% 0,0%

100,0% 100,0%

Posicionamento Montantes geridos
Entidade gestora

Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 
Patrimónios

 
 

A informação constante dos quadros anteriores é sintetizada pelo Índice de Gini, 
que evidencia o  já referido elevado grau de concentração do mercado dos PPR/E 
geridos pelas empresas de seguros, entidades gestoras de fundos de pensões e 
sociedades gestoras de fundos de investimento. Por sua vez, as curvas de Lorenz 
permitem comparar o nível de concentração do mercado de planos de poupança 
ao nível dos três veículos de financiamento em análise. 

 

Quadro 7.6 Índice de Gini das empresas de seguros, entidades gestoras e sociedades 
gestoras de PPR/E 

Ano Empresas de 
seguros de vida

Sociedades gestoras de fundos 
de investimento*

Entidades gestoras de fundos 
de pensões

2000 0,687 - 0,790
2001 0,726 - 0,752
2002 0,741 - 0,784
2003 0,727 - 0,833
2004 0,715 - 0,817
2005 0,707 - 0,768
2006 0,694 0,832 0,747
2007 0,762 0,832 0,762

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Índice de Gini
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Gráfico 7.1 Curva de Lorenz – Concentração no mercado de PPR/E 
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As regras de composição das carteiras PPR/E, independentemente da forma que 
estes possam assumir, encontram-se previstas na Portaria n.º 1451/2002, de 11 de 
Novembro, que acompanhou a revisão do regime jurídico dos PPR/E pelo Decreto-
Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho.  

De referir que, em 2007, a Norma Regulamentar n.º 9/2007-R, de 28 de Junho, 
procedeu a uma revisão das disposições e princípios gerais relativos à política de 
investimento, composição e avaliação dos activos que constituem o património dos 
fundos de pensões, que vêm complementar as regras quantitativas de investimento 
específicas dos PPR/E financiados através de fundos de pensões. 

No que concerne à composição da carteira de investimentos, verificou-se que esta 
foi, em 2007, significativamente análoga à de 2006, em termos de pesos relativos. 

Deste modo, constata-se que as obrigações e papel comercial têm uma 
importância significativa, representando, em 2007, cerca de 46% da carteira dos 
PPR/E’s (6.516 milhões de euros). O incremento do peso das obrigações e papel 
comercial vem reiterar uma mudança de estratégia evidenciada no período em 
análise, no âmbito da qual se tem vindo a registar um aumento deste tipo de 
investimentos em detrimento dos títulos de dívida pública e equiparados. Pode 
considerar-se que esta mudança estrutural terá sido influenciada pelas reduzidas 
yields registadas nos últimos anos nos mercados de dívida pública, que por sua 
vez terão levado as entidades gestoras de PPR/E a procurar alternativas mais 
rentáveis, designadamente obrigações corporate.   

Os títulos de dívida pública e equiparados correspondem ao segundo tipo de 
aplicações financeiras com maior peso (4.195 milhões de euros), seguidos das 
unidades de participação em fundos de investimento (1.423 milhões de euros). 

É ainda de salientar o reduzido peso dos montantes detidos em acções, cerca de 
749 milhões de euros, correspondente a 5,3% do total da carteira. 

 

 

Regras de investimento
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Gráfico 7.2 Estrutura da carteira de investimento dos PPR/E 
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Como se pode constatar pela análise do gráfico seguinte, uma comparação entre 
os três veículos de financiamento permite identificar maiores semelhanças, em 
termos de pesos relativos, entre o tipo de aplicações financeiras eleitas pelos 
seguros de vida e pelos fundos de investimento. 

Ambos os veículos elegem as obrigações e papel comercial como o maior 
segmento (46,3% e 50,4%), seguido pelos títulos de dívida pública e equiparados 
(31,6% e 20,5%).  

Em comparação com os fundos de investimento, as empresas de seguros 
investiram mais em títulos de dívida pública e equiparados.  

No que concerne aos fundos de pensões, os títulos de dívida pública e 
equiparados são o segmento com maior peso na estrutura da carteira (37,3%), 
sendo dos três veículos os que apresentam o menor peso no conjunto destes 
activos e das obrigações e papel comercial. 
 

Gráfico 7.3 Estrutura da carteira de investimento dos PPR/E por tipo de veículo de 
financiamento 
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* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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Relativamente à distribuição geográfica dos investimentos dos PPR/E, 
considerando os que representam as provisões técnicas dos seguros de vida23, 
constata-se que a UE é a região que concentra maior volume (78,8%, dos quais 
14,3% em Portugal e 64,5% fora de Portugal). De referir que, em 2006, esta 
percentagem havia sido de 84,6%, o que indicia uma tendência das empresas de 
seguros para procurar outros mercados.  

Fora da União Europeia, as aplicações mais significativas são as realizadas em off-
shores (7,6%), sendo a quase totalidade destas canalizada para obrigações e 
papel comercial.  

No que toca aos fundos de pensões, constata-se que a alocação geográfica dos 
investimentos segue um padrão bastante próximo do das empresas de seguros, 
sendo apenas de destacar uma ainda maior concentração na UE (89,5% do total). 

 

Quadro 7.7 Distribuição geográfica dos investimentos dos PPR/E – Empresas de seguros e 
fundos de pensões 

Seguros de vida Fundos de 
pensões

Seguros de 
vida

Fundos de 
pensões

Seguros de 
vida

Fundos de 
pensões

Seguros de 
vida

Fundos de 
pensões

Seguros de 
vida

Fundos de 
pensões

América do Norte 0,2% 0,1% 0,0% - 4,4% 3,4% - - 4,6% 3,5%
América do Sul e Ásia - - 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% - - 0,9% 0,0%
Austrália - - - - 0,6% 0,0% - - 0,6% 0,0%
Off-shores 0,0% - - - 7,0% 3,7% 0,6% 1,5% 7,6% 5,2%
Outros e sem informação 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 5,9% 0,6% 1,0% 0,7% 7,3% 1,8%
Portugal 0,9% 1,6% 7,5% 14,3% 2,5% 1,2% 3,4% 6,7% 14,3% 23,8%
UE27  (excepto Portugal) 4,0% 3,3% 26,0% 28,1% 29,7% 21,7% 4,9% 12,6% 64,5% 65,7%
Total 5,5% 5,4% 34,5% 42,5% 50,2% 30,6% 9,8% 21,5% 100,0% 100,0%

TotalAcções e tít. participação Divida pública e 
equiparados

Obrigações e papel 
comercial Unidade de participação

 
 

7.2. Planos Poupança Acções (PPA) 
Os Planos de Poupança Acções (PPA) foram criados em 1995 como um 
instrumento de captação de poupança a longo prazo, com o intuito de dinamizar o 
mercado de capitais nacional. A concessão de benefícios fiscais aos PPA‘s foi, à 
semelhança do que se passou com os PPR/E, o motor de incentivo ao 
investimento nestes produtos. De referir, no entanto, que os PPA’s deixaram de 
estar sujeitos a benefício fiscal a partir de 2005, tendo assim sido eliminada a 
referida fonte de dinamização. 

Em termos de regulamentação, os PPA’s não sofreram, com excepção da questão 
fiscal, alterações legislativas significativas desde a sua implementação.  

O número de participantes dos PPA’s continuou, em 2007, a registar uma 
tendência decrescente (redução de 21,6% face a 2006). Com efeito, desde 2002 
que se tem vindo a  assinalar uma quebra sistemática deste número, a qual se 
acentuou a partir de 2005 em resultado da eliminação do benefício fiscal.  

A redução do número de participantes tem sido, tal como é visível no quadro 
seguinte, mais importante no principal veículo de financiamento – os fundos de 
investimento.  

 

 

 

 

                                                           

 
23 Excluindo os investimentos em terrenos e edifícios, depósitos e certificados de depósito, 

créditos sobre os tomadores de seguro e outros investimentos 

Número de
participantes dos PPA

Enquadramento
legislativo dos PPA

Distribuição geográfica
dos investimentos dos

PPR/E (seguros de vida
e fundos de pensões)
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Quadro 7.8 Evolução do número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPA 

Ano Indicador

Número de participantes 47.748 2.429 50.177
Taxa de crescimento -27,3% -15,1% -26,7%
Quota de mercado 95,2% 4,8% 100,0%

Número de participantes 32.222 2.080 34.302
Taxa de crescimento -32,5% -14,4% -31,6%
Quota de mercado 93,9% 6,1% 100,0%

Número de participantes 24.990 1.908 26.898
Taxa de crescimento -22,4% -8,3% -21,6%
Quota de mercado 92,9% 7,1% 100,0%

Número de participantes 54.027 2.665 56.692
Taxa de crescimento -18,3% -9,2% -17,9%
Quota de mercado 94,9% 5,1% 100,0%

Número de participantes 22.703 629 23.327
Taxa de crescimento 10,6% 6,0% 10,3%
Quota de mercado 1,2% 1,2% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
Nota: a média e o desvio padrão são calculados para o período 2002-2007

Fundos de investimento * Fundos de pensões Total

Desvio Padrão

2005

2006

2007

Média

 
 

De forma consistente com o decréscimo verificado ao nível do número de 
participantes,  também os montantes investidos sofreram uma diminuição, na 
ordem dos 12%.  

 

Quadro 7.9 Evolução dos montantes investidos dos PPA por tipo de veículo de financiamento 

milhões de euros

Ano Indicador Fundos de investimento * Fundos de pensões Total

Montante 404,2 16,9 421,1
Taxa de crescimento -2,8% 0,2% -2,7%
Quota de mercado 96,0% 4,0% 100,0%

Montante 408,5 19,6 428,1
Taxa de crescimento 1,1% 15,7% 1,7%
Quota de mercado 95,4% 4,6% 100,0%

Montante 356,2 19,5 375,7
Taxa de crescimento -12,8% -0,7% -12,3%
Quota de mercado 94,8% 5,2% 100,0%

Montante 388,2 17,1 405,3
Taxa de crescimento -2,8% 5,1% -2,5%
Quota de mercado 95,9% 4,1% 100,0%

Montante 28,3 2,2 29,0
Taxa de crescimento 12,2% 8,9% 12,0%
Quota de mercado 0,5% 0,5% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
Nota: a média e o desvio padrão são calculados para o período 2002-2007

Média

Desvio Padrão

2005

2006

2007

 
 

Verifica-se, do mesmo modo, um elevado grau de concentração ao nível das 
entidades gestoras dos PPA constituídos sob a forma de fundos de pensões, dado 
que apenas quatro  concorrem no mercado, e cerca de 87% do valor total é 
controlado por uma única empresa. Importa ainda referir que o grau de 
concentração tem vindo a aumentar ao longo dos anos, registando-se igualmente 
uma tendência para a redução do número de entidades gestoras activas no 
mercado. 
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Quadro 7.10 Montante dos fundos de pensões PPA – Ranking das entidades gestoras 

2006 2007 2006 2007
1.º 1.º Futuro 82,9% 87,1%
2.º 2.º AXA Vida 11,9% 8,0%
4.º 3.º Real Vida 4,2% 4,1%
3.º 4.º ESAF 1,0% 0,9%

100,0% 100,0%

Entidade gestora
Posicionamento Montantes geridos

 
 

No que respeita aos PPA constituídos sob a forma de fundos de investimento o 
grau de concentração é bastante inferior, atendendo desde logo a um maior 
número de sociedades gestoras e à ausência de um domínio claro do mercado por 
parte de um número reduzido de players. 

 

Quadro 7.11 Montante dos fundos de investimento PPA – Ranking das sociedades gestoras 

2006 2007 2006 2007
1.º 1.º Millennium BCP - G.F.I. 32,0% 33,1%
2.º 2.º Caixagest 23,5% 22,1%
4.º 3.º Santander Gestão Activos 13,1% 14,1%
3.º 4.º BPI Gestão de Activos 15,0% 13,4%
5.º 5.º Barclays Fundos 9,1% 10,0%
6.º 6.º ESAF - F.I.M. 5,4% 5,2%
7.º 7.º Banif Gestão de Activos 0,5% 0,7%
9.º 8.º Crédito Agrícola Gest 0,5% 0,7%
8.º 9.º Finivalor 0,5% 0,4%
10.º 10.º Gerfundos 0,4% 0,3%

98,7% 98,6%

Posicionamento Montantes geridos
Entidade gestora

Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 
Patrimónios  

 

O Índice de Gini sintetiza a informação constante nos quadros anteriores, 
permitindo mais facilmente identificar o agravamento no grau de concentração ao 
nível das entidades gestoras de fundos de pensões PPA. A aparente redução do 
grau de concentração observada em 2005 resulta da diminuição do número de 
entidades a operar no mercado. As curvas de Lorenz possibilitam a comparação do 
grau de concentração entre os dois veículos de financiamento em análise. 

 

Quadro 7.12 Índice de Gini das entidades gestoras e sociedades gestoras de PPA 

Ano Sociedades gestoras de fundos de 
investimento PPA*

Entidades gestoras de fundos de 
pensões PPA

2004 - 0,828
2005 - 0,810
2006 0,623 0,845
2007 0,618 0,875

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Índice de Gini
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Gráfico 7.4 Curva de Lorenz – Concentração no mercado de PPA 
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A estrutura de investimento dos PPA é, necessariamente, condicionada pela 
legislação aplicável a este tipo de produtos. Em particular, destaca-se a exigência 
de uma aplicação mínima de 75% do valor global do fundo em acções e títulos de 
participação cotados em bolsa de valores nacionais e em unidades de participação 
de fundos de investimento mobiliário cujo património seja constituído por um 
mínimo de 50% de acções cotadas em bolsa de valores nacional, devendo a 
rubrica de acções e títulos de participação com as referidas características 
representar, no mínimo, dois terços do valor total das duas rubricas. 

O quadro seguinte mostra que o investimento directo em acções e títulos de 
participação tem sido fortemente privilegiado, representando, em 2007, a quase 
totalidade da carteira (99,3%). 

 

Gráfico 7.5 Estrutura da carteira de investimento dos PPA 
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Efectuando uma análise por veículo de financiamento, verifica-se que não existem, 
entre estes, diferenças significativas, sendo em ambos os casos privilegiado o 
investimento directo e, por isso, pouco expressivo o peso das unidades de 
participação em fundos de investimento.   

 

Quadro 7.13 Estrutura da carteira de investimentos dos PPA por tipo de veículo de 
financiamento 

milhões de euros Montante % Montante %
Acções e títulos de participação 353,9 99,1% 19,0 97,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 0,8 0,2% 0,0 0,0%
Outros activos 2,3 0,7% 0,5 2,5%
Total 357,0 100,0% 19,5 100,0%

Fundos de investimento * Fundos de pensões

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios  
 

Relativamente à distribuição geográfica, a maioria dos investimentos dos PPA 
constituídos sob a forma de fundos de pensões encontra-se canalizada para títulos 
nacionais, mais uma vez em percentagem influenciada pela regulamentação, 
existindo uma componente residual investida em títulos originários de outros 
países da UE. 

A presente análise exclui os outros activos incluídos na carteira de investimentos 
considerada, excepto as obrigações, que, no entanto, não foram incluídas no 
quadro por apresentarem um valor nulo. 
 

Quadro 7.14 Distribuição geográfica dos investimentos dos PPA – Fundos de pensões 

Acções Total
América do Norte 1,2% 1,2%
Portugal 90,3% 90,3%
UE27 2,3% 2,3%
Outros e sem informação 6,2% 6,2%
Total 100,0% 100,0%  
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8. ESTUDOS ESPECÍFICOS 
A. Análise da Produtividade do Sector Segurador 
 
1. Enquadramento 
 

O conceito de produtividade pode ser definido, em termos económicos, como o 
resultado da divisão da produção obtida numa unidade de tempo (hora/dia/ano) por 
um dos factores empregues na produção (capital, trabalho, etc.), traduzindo a 
eficiência na utilização dos recursos produtivos. Assim sendo, quanto maiores 
forem os resultados obtidos para determinados recursos utilizados, ou menor a 
quantidade de recursos utilizados para determinados resultados obtidos, maior a 
produtividade. O objectivo da avaliação da produtividade é o de identificar os 
factores que a influenciam de forma mais acentuada, de modo a permitir uma 
acção que conduza à optimização dos recursos disponíveis. 

Por norma, associam-se aos ganhos de produtividade melhorias na qualidade de 
vida das populações, já que eles se traduzem em menores custos de produção dos 
bens e serviços, tornando-os mais acessíveis à generalidade das pessoas. 

Na economia portuguesa, os ganhos de produtividade têm sido menos expressivos 
do que o desejável, em particular depois do ano 2000, período em que se tem 
assistido a uma evolução pouco significativa deste indicador, com o índice 
PIB/hora de trabalho a registar taxas de crescimento anuais sempre inferiores a 
1,2%, conforme se pode verificar no quadro e no gráfico que a seguir se 
apresentam. 

 

Quadro A.1 PIB por hora de trabalho, Índice (2000=100) 

Portugal Japão EUA Zona Euro EU15
1986 63,5 66,6 81,4
1987 65,2 68,9 81,9
1988 68,5 72,8 82,8
1989 70,7 76,4 83,4
1990 69,7 80,5 84,8
1991 77 82,9 85,8
1992 81,2 84,2 88,6
1993 81 86,7 88,9
1994 82,5 87,9 89,7
1995 83,9 90,2 89,8 91,9 91,4
1996 87,9 91,9 92 93 92,6
1997 91,9 94 93,5 95,1 94,6
1998 94,5 94,4 95,3 96,1 95,8
1999 95,7 97,2 97,7 97,5 97,3
2000 100 100 100 100 100
2001 100 101,7 102 101,2 101,1
2002 100,3 104,1 105 102,4 102,6
2003 101,5 105,9 108,2 103 103,7
2004 101,9 109,3 110,9 104,1 105,1
2005 103,1 111,7 112,6 105,2 106,3
2006 103,3 113,1 113,7 106,8 108,1  

Fonte: OECD Productivity Database (consultado em Julho 2008) 
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Gráfico A.1 Evolução do índice PIB/hora de trabalho em Portugal (2000=100) 
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 Fonte: OECD Productivity Database (consultado em Julho 2008) 

 

No contexto internacional, a situação da economia portuguesa afigura-se 
complexa, uma vez que o nosso país não só tem vindo a evoluir de forma pouco 
positiva face ao resto do Mundo, como apresenta índices de produtividade 
inferiores à média dos restantes países da OCDE. Caso se mantenham os níveis 
de crescimento registados nos últimos anos, tal irá, a prazo, traduzir-se num ainda 
maior agravamento da actual situação.  

 

Gráfico A.2 PIB por hora trabalhada em 2006 (EUA = 100) 
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No que respeita ao sector segurador, pelas suas características específicas, a 
produtividade do trabalho representa um elemento com impacto potencial 
significativo ao nível dos resultados das empresas. Esta situação resulta não 
apenas do peso que as despesas com pessoal assumem nas estruturas de custos, 
mas também pelo facto de ser um elemento relativamente controlável, 
contrariamente ao que sucede com algumas das rubricas com maior impacto na 
conta técnica, em que a empresa assume os riscos transferidos do mercado 
(nomeadamente, os custos com sinistros). A produtividade dos trabalhadores pode 
ser promovida, por exemplo, através da implementação de políticas de formação e 
valorização dos recursos humanos, que contribuam para que estes atinjam níveis 
de desempenho superiores. 

Um outro factor, frequentemente apontado como o principal gerador de ganhos de 
produtividade no sector segurador (e no financeiro em geral), é o investimento em 
tecnologia, dados os enormes volumes de informação que têm de ser geridos e as 
crescentes pressões competitivas impostas pelo mercado. Sobre este tema, 
encontra-se disponível uma grande quantidade de informação acerca dos 
benefícios da implementação das novas tecnologias, nomeadamente em termos de 
automatização das tarefas, tratamento da informação, comunicação e troca de 
dados, que posteriormente se poderão traduzir em melhorias em aspectos como a 
gestão e retenção de clientes, gestão de riscos, contenção de custos, controlo do 
branqueamento de capitais, redução do risco operacional, entre outros.  

No entanto, esta posição não é consensual, sendo possível identificar uma linha de 
pensamento defensora do chamado “paradoxo da produtividade”, que foi 
inicialmente introduzido pelo Nobel da Economia, Robert M. Solow, ao afirmar que 
“vemos computadores por todo o lado, mas não o seu efeito nas estatísticas”. Esta 
corrente defende que a maior parte dos investimentos em tecnologias são 
improdutivos, e não trazem qualquer acréscimo significativo de produtividade. Um 
dos mais reconhecidos defensores desta teoria é o americano Paul Strassman, 
que inclusivamente tem já algum trabalho realizado com empresas de seguros 
nacionais, embora os resultados não tenham sido tornados públicos. Segundo 
Strassman, muito do investimento em tecnologia não se traduz em qualquer valor 
acrescentado para as empresas. Na prática, os resultados destes investimentos 
são incorrectamente avaliados, já que muitos dos custos que geram permanecem 
ocultos e não são considerados na análise. 

Um estudo realizado recentemente24, direccionado para a realidade canadiana, 
acerca dos principais factores por detrás do aumento de produtividade do sector 
segurador, vem, em parte, sustentar esta teoria, ao apontar como principais 
responsáveis pelos ganhos de produtividade as economias de escala decorrentes 
da concentração do mercado, com os investimentos em tecnologias a surgir, no 
entanto, no segundo lugar. Para além disso, o autor salienta o facto de que a taxa 
de crescimento da produtividade diminui à medida que se consideram empresas de 
maior dimensão, o que poderá indiciar que, nas empresas maiores, para além de 
escassearem as oportunidades de obtenção de ganhos de escala significativos, 
terá sido atingido um limiar tecnológico em que as fontes de rápido crescimento da 
produtividade já foram esgotadas. 

 

Neste estudo, começará por realizar-se uma avaliação do comportamento das 
empresas de seguros nacionais, relativamente à evolução dos seus índices de 
produtividade. Numa segunda fase, procurar-se-ão identificar as principais causas 
subjacentes a essa evolução, tomando como ponto de partida as diversas linhas 
de pensamento anteriormente identificadas. 

 

                                                           

 
24 Harchaoui, Tarek M., « Measuring the Productivity of the Insurance Business at the Firm 

Level”, Prices Division Statistics Canada, June 2006 

Produtividade no
sector segurador



 

 

 

 

 

 
240

2. A produtividade no sector segurador português 
 

Para avaliar a evolução da produtividade no sector segurador nacional, procedeu-
se à recolha de um conjunto de informação estatística, para o período 1999-2007, 
relativa às empresas de seguros a operar no mercado português e sujeitas à 
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (ISP).  

Essa recolha inicial foi posteriormente complementada por um conjunto de 
questões colocadas directamente àquelas empresas de seguros, tendo sido a 
participação destas fundamental para a concretização deste estudo25.  

 

As principais variáveis consideradas nesta análise são: 

− prémios brutos emitidos (seguro directo e resseguro aceite); 

− número médio de trabalhadores no activo em Portugal; 

− custos gerais de exploração líquidos de resseguro; 

− massa salarial excluindo custos com pensões; 

− gastos com informatização (definidos como o somatório dos valores 
investidos pelas empresas em tecnologias de informação, incluindo 
hardware, software, parametrização e manutenção de sistemas, etc.); 

− gastos com formação dos trabalhadores. 

 

O sector segurador caracterizou-se, no período considerado, por um elevado 
incremento da produção, medida pelo volume de prémios brutos emitidos (seguro 
directo e resseguro aceite), com uma taxa média anual de crescimento (composta) 
de cerca de 10%. Merece especial destaque a evolução registada em 2005, ano 
em que se verificou uma variação positiva superior a 30%, embora esta se tenha 
essencialmente devido a factos extraordinários que afectaram sobretudo o ramo 
Vida (entrada em vigor da Directiva Europeia da Poupança), pelo que o movimento 
não teve sustentabilidade nos anos seguintes. Este comportamento traduziu-se 
numa mais do que duplicação da produção no conjunto do período em análise, 
conforme se pode observar no gráfico que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
25 Os dados relativos aos investimentos em formação (custos e número de horas) e 

informatização utilizados neste estudo referem-se apenas às empresas que participaram 
num inquérito levado a cabo pelo ISP no 1.º trimestre de 2007, para o qual foi obtida a 
colaboração de um conjunto de empresas representativas de mais de 99% do mercado 
português, considerando o valor dos prémios brutos emitidos de seguro directo em 2006. 
Por este motivo, as análises efectuadas sobre estas três variáveis encontram-se limitadas 
ao período entre 1999 e 2006. 
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Gráfico A.3 Prémios brutos emitidos – Total do sector segurador 
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Esta evolução deveras positiva deveu-se, sobretudo, ao crescimento acentuado da 
produção do ramo Vida (o volume de prémios brutos emitidos mais do que 
quadruplicou no período 1997-2007), dada a relativa estagnação dos ramos Não 
Vida, especialmente nos últimos quatro anos. 

No mesmo período assistiu-se no sector segurador nacional a uma redução de 
efectivos, que se traduziu numa diminuição acumulada de mais de 2.500 postos de 
trabalho. 

 

Gráfico A.4 Evolução do número médio de trabalhadores – Total do sector segurador 
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Como se pode verificar pela análise do gráfico, o número médio de trabalhadores 
ao serviço das empresas de seguros registou uma tendência de redução ao longo 
do período em análise, contrariada apenas por um ligeiro aumento em 2001 
(2,6%). Depois de uma aparente estagnação, em 2005, ano em que o número 
médio de trabalhadores se manteve praticamente inalterado, os dados relativos 
aos anos 2006 e 2007 permitem constatar que o movimento descendente do 
número de colaboradores do sector segurador se mantém. 
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Paralelamente a este esforço de racionalização na utilização dos recursos 
humanos, observou-se igualmente alguma contenção ao nível de outros gastos, 
tais como os de exploração26 e a massa salarial, que evoluíram a taxas reduzidas, 
não muito superiores ao nível da inflação observada. 

 

Gráfico A.5 Evolução dos custos de exploração líquidos – Total do sector segurador 
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Gráfico A.6 Evolução da massa salarial – Total do sector segurador 
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Perante este cenário, caracterizado em simultâneo por um forte aumento da 
produção e uma acentuada redução do número de efectivos das empresas de 
seguros, será expectável que se observem elevados ganhos de produtividade no 
período considerado. 

Efectivamente, considerando como indicador de medida da produtividade a relação 
entre os prémios brutos emitidos (seguro directo e resseguro aceite) e o número 

                                                           

 
26 Custos de aquisição, custos de aquisição diferidos, custos administrativos e comissões de 

participação nos resultados de resseguro cedido. 
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médio de trabalhadores, verifica-se que no total das empresas a produção média 
por trabalhador aumentou 160,4% entre 1999 e 2007. Desagregando este valor, 
constata-se que as empresas mistas registaram um crescimento de 127%, nas que 
exploram os ramos Não Vida este foi de 100%, e a produtividade das ligadas ao 
ramo Vida registou uma evolução de 174,2%, que neste último caso se traduz 
numa taxa de crescimento (composta) de 13,4% ao ano. 

É de salientar que este acréscimo de produtividade resulta essencialmente do 
comportamento do ramo Vida, o qual é fortemente influenciado pelo modelo de 
distribuição concentrado no canal bancário. 

Embora se possa pensar que o incremento na produtividade se justifica, 
exclusivamente, pela redução operada ao nível do número de efectivos, tal não se 
verifica, uma vez que, mesmo considerando a manutenção do número médio de 
trabalhadores aos níveis observados em 1999, se registaria um incremento de 
109,1% na produção total por trabalhador, entre 1999 e 2007. Um factor que 
poderá ter contribuído para esta evolução são os processos de fusão e 
reestruturação operados durante o período considerado, os quais, para além de 
eventuais reduções ao nível dos quadros de pessoal, dão origem à reorganização 
de processos internos, que podem permitir uma melhoria da produtividade das 
empresas. 

O gráfico que se segue traduz a evolução deste indicador de produtividade, para o 
período em análise. 

 

Gráfico A.7 Evolução do rácio prémios brutos emitidos / Número médio trabalhadores 
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Este acentuado crescimento dos níveis de produtividade no sector segurador 
nacional permitiu, inclusivamente, uma melhoria significativa da posição do país no 
seio da União Europeia, mostrando uma tendência contrária à observada para a 
economia portuguesa. Efectivamente, Portugal apresenta actualmente para este 
indicador níveis superiores às médias da UE25 e mesmo dos países que 
constituem a Zona Euro, numa clara inversão face à situação verificada no início 
do período considerado.  
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Gráfico A.8 Evolução da produção por trabalhador – Comparação internacional 
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 Fonte: CEA, Insurance in figures (2006) 

 

Da análise dos gráficos anteriores resulta igualmente a constatação da enorme 
diferença existente entre as empresas que exploram exclusivamente o ramo Vida, 
por contraponto com as mistas e as que exploram os ramos Não Vida, sendo de 
salientar que os dois primeiros tipos de empresas referidas apresentam os maiores 
volumes de produção e as mais elevadas taxas de crescimento do volume de 
prémios. Com efeito, ao longo de todo o período considerado, a produção por 
trabalhador nas operadoras do ramo Vida foi consistentemente superior à 
verificada em qualquer um dos outros grupos. 

Esta melhoria do nível de produtividade do sector segurador português pode 
igualmente ser observada através da análise das relações entre os gastos de 
exploração líquidos, a massa salarial e os prémios brutos emitidos. De facto, fruto 
das reduzidas taxas de crescimento das duas primeiras variáveis, e das elevadas 
taxas de variação ao nível da produção, constata-se que os pesos dos custos de 
exploração líquidos e da massa salarial nos prémios brutos emitidos se têm vindo a 
reduzir de forma significativa.  

Uma vez mais, merece especial destaque o comportamento do ramo Vida. 

 

Gráfico A.9 Evolução do rácio custos de exploração líquidos / Prémios brutos emitidos 
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Gráfico A.10 Evolução do rácio massa salarial / Prémios brutos emitidos 
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Esta diferença acentuada entre as empresas que exploram exclusivamente o ramo 
Vida e as restantes entidades do mercado, observada em todos os indicadores 
considerados, pode ser explicada pelas diferentes naturezas do negócio do ramo 
Vida face aos ramos Não Vida, nomeadamente em termos do número e valor 
médio, maturidade e permanência dos contratos, número de sinistros, etc. Outro 
factor que poderá justificar tal disparidade, pelo menos parcialmente, são as 
diferentes estratégias assumidas ao nível dos canais de distribuição, uma vez que 
um número significativo das empresas do ramo Vida se enquadra em grupos 
financeiros, sendo os seus produtos maioritariamente colocados através dos 
balcões de bancos. Desta forma, torna-se possível atingir elevados níveis de 
produção mantendo estruturas humanas e de custos relativamente reduzidas. 
Importa aqui salientar a tendência crescente observada, nos últimos anos, de 
exploração por parte dos operadores dos ramos Não Vida de novos canais de 
distribuição (telefone e on-line), que poderão contribuir para a melhoria dos 
indicadores de produtividade observados neste conjunto de ramos. 

 

3. Possíveis causas explicativas da evolução da 
produtividade do sector segurador 

Tomando como ponto de partida o enquadramento efectuado no início deste 
estudo, diversas causas explicativas se afiguram como susceptíveis de justificar a 
evolução extremamente favorável do nível da produtividade do sector segurador 
português, no período em análise. 

Uma primeira justificação poderá ser um incremento na concentração do mercado 
segurador, com a consequente exploração de economias de escala que permitem 
a optimização dos recursos utilizados pelos operadores. 

Analisando os indicadores de concentração das empresas nacionais, ao longo do 
período considerado, tomando como medida a quota de mercado do ramo Vida e 
ramos Não Vida detida pelas 3 e 5 maiores (Rácio de concentração – RC), 
verifica-se que, embora elevado, o nível de concentração do mercado nacional 
sofreu uma redução no período considerado, quer no ramo Vida, quer nos ramos 
Não Vida. 

Assim sendo, as melhorias observadas ao nível da produtividade dificilmente 
poderão ser explicadas por incrementos no nível de concentração do mercado, 
com a exploração dos ganhos de escala que daí poderiam advir. 
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Gráfico A.11 Evolução dos níveis de concentração do sector segurador – Produção de seguro 
directo 
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Uma segunda explicação possível para o aumento dos níveis de produtividade das 
empresas seguradoras nacionais, especialmente no que respeita à produtividade 
do trabalho27, é a melhoria do grau de especialização dos trabalhadores, como 
resultado de uma melhor alocação dos recursos em resultado de processos de 
reestruturação e das políticas de formação implementadas. 

Como se pode observar no gráfico seguinte, o investimento em formação, 
ignorando o efeito da redução do número de trabalhadores, registou uma evolução 
bastante favorável, uma vez que, em termos agregados, o número total de horas 
de formação ministradas aumentou 42,3% no período em análise. 

 

Gráfico A.12 Evolução do número de horas de formação 
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27 Que, como vimos anteriormente, não parece ser explicada na totalidade pela redução do 

número de colaboradores das empresas de seguros. 

Formação dos
colaboradores
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Efectuando uma análise por trabalhador, e tomando dessa forma em consideração 
o impacto que a redução do número de efectivos anteriormente identificada poderá 
ter na análise efectuada ao gráfico precedente, regista-se um aumento de cerca de 
40% (correspondendo a cerca de 7 horas de formação anual). 

 

Gráfico A.13 Evolução do número de horas de formação / Número médio trabalhadores 
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Tendo em conta a evolução observada no número de horas de formação por 
trabalhador no sector segurador nacional, não pode deixar de destacar-se o facto 
de que a carga de formação ministrada aos colaboradores excede largamente os 
requisitos mínimos legais, de acordo com a legislação em vigor em Portugal28. Se, 
em 2006, tivesse sido proporcionada aos colaboradores das empresas de seguros 
a carga horária de formação mínima exigível, tal cenário teria correspondido a um 
total de 37.867 horas de formação, ou 3,5 horas/trabalhador, sendo o valor 
efectivamente observado quase sete vezes superior. 

Importa ainda salientar a evolução positiva que estes indicadores têm vindo a 
apresentar no período em análise, apesar do decréscimo observado ao nível do 
número de efectivos, o que evidencia claramente a aposta das empresas do sector 
na garantia de adequados níveis de formação aos seus colaboradores. Esta aposta 
poderá ser plenamente justificada, considerando o carácter eminentemente técnico 
e especializado das funções desempenhadas pela generalidade dos colaboradores 
dos operadores do sector segurador, pelo que a aposta em elevadas cargas de 
formação constitui um factor crítico para o sucesso das empresas de seguros 
nacionais. 

Em linha com o aumento do número de horas de formação ministradas aos 
trabalhadores, em valor absoluto, no período considerado, é de referir que também 
o custo da formação aumentou de forma significativa, a uma taxa média 
(composta) de cerca de 8,1% ao ano no período em análise, um valor 
substancialmente superior ao da taxa média de inflação registada. 

Em termos agregados, os gastos com formação sofreram um acréscimo de 72,8% 
no período, o que poderá indiciar que, para além de serem proporcionadas mais 
horas de formação aos trabalhadores, se terá apostado numa formação de nível 
técnico superior, o que acarreta necessariamente custos por hora mais elevados (o 

                                                           

 
28 Considerando os requisitos previstos nos n.os 2 e 4 do art.º 125.º da Lei n.º 99/2003, de 27 

de Agosto (Código do Trabalho). 
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custo por hora de formação registou uma subida superior a 21% no período em 
análise).  

 

Gráfico A.14 Evolução dos gastos com formação 
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O último factor explicativo da evolução da produtividade que se irá analisar é o 
efeito dos investimentos em tecnologias de informação sobre a produtividade. De 
facto, e tal como se referiu anteriormente, este é frequentemente apontado como 
um dos factores que mais pode contribuir para o incremento nos níveis de 
produtividade das empresas (apesar de se encontrarem também teorias 
contrárias). 

Analisando a evolução dos montantes investidos pelas empresas de seguros em 
novas tecnologias, durante o período em análise, verifica-se que estes 
aumentaram de forma muito significativa, num total de 173,8%. 

 

Gráfico A.15 Evolução dos gastos com informatização 
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Efectuando uma análise do montante investido por trabalhador, conclui-se que o 
incremento foi ainda maior, totalizando um incremento acumulado de 236% no 

Investimento em
informatização
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período considerado, sendo o padrão de crescimento desta variável bastante 
similar ao observado para o valor total investido. 

 

Gráfico A.16 Evolução dos gastos com informatização / Número médio trabalhadores 
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Efectivamente, o investimento em informatização surge como um dos factores que 
parece contribuir para o incremento registado na produtividade do sector segurador 
nacional. Ao longo do período considerado, o montante investido por cada milhar 
de euros de prémios brutos emitidos registou uma variação positiva de 45%.  

A redução nas taxas de crescimento do investimento em informatização poderá ser 
explicada pelo facto de terem já sido efectuados os principais investimentos de 
reestruturação de processos e sistemas, tendo-se entretanto atingido um nível de 
desenvolvimento tecnológico em que uma parte significativa dos recursos são 
direccionados para acções de manutenção e actualização, que serão por norma 
menos onerosas. 

  

Gráfico A.17 Evolução dos gastos com informatização / Prémios brutos emitidos 
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4. Conclusões 
 

Nos últimos anos assistiu-se a uma evolução muito positiva dos índices de 
produtividade do sector segurador português.  

Esta melhoria do grau de eficiência, potenciada pelo elevado nível de crescimento 
da produção observado no mesmo período, pode ser parcialmente justificada por 
uma correcção em baixa do número de colaboradores das empresas de seguros, 
que por si só deu origem ao incremento dos índices de produtividade do trabalho. 
Por outro lado, este acréscimo de produtividade resulta essencialmente do 
comportamento do ramo Vida, o qual é fortemente influenciado pelo modelo de 
distribuição concentrado no canal bancário. 

No entanto, outros factores parecem ter igualmente contribuído para este 
comportamento excepcional, nomeadamente: 

- a formação ministrada aos trabalhadores, que aumentou significativamente em 
termos de número de horas por trabalhador e por ano, situando-se num patamar 
bastante elevado, com expressivas cargas anuais de formação. O tipo de acções 
desenvolvidas parece igualmente ter sido alvo de alterações, passando a privilegiar 
um tipo de formação mais especializada e de nível técnico superior, o que poderá 
igualmente ter contribuído para um incremento nos níveis de produtividade; e 

- os maciços investimentos em tecnologias de informação, realizados pelas 
empresas de seguros, poderão ter igualmente desempenhado um importante 
papel, ao permitir a optimização dos processos, reduzindo o tempo e o número de 
trabalhadores necessários para a realização das tarefas. 

A exploração de ganhos de escala, que se traduziriam num aumento nos índices 
de concentração do mercado, não parece ser um dos factores por detrás dos 
incrementos observados ao nível da produtividade do sector, dada a redução dos 
graus de concentração observada quer no ramo Vida, quer nos ramos Não Vida, 
ao longo do período em análise. 

Em suma, pode concluir-se que o elevado nível de crescimento da produtividade 
apresentado pelo sector segurador nacional se traduziu numa variação bastante 
positiva dos índices de eficiência e competitividade das empresas e terá 
contribuído de forma decisiva para a melhoria dos indicadores de rendibilidade que 
se tem observado nos últimos exercícios. 

Dado o elevado nível que, entretanto, foi atingido, comparativamente com a média 
europeia, será expectável assumir que tais ritmos de evolução dificilmente poderão 
ser mantidos no futuro, sendo natural que se assista a um abrandamento no 
crescimento dos indicadores de produtividade. No entanto, considera-se que a 
evolução registada no passado recente deverá ter desempenhado um papel 
fundamental na melhoria dos níveis de competitividade das empresas nacionais, 
contribuindo decisivamente para a sua capacidade de transposição dos desafios 
que, necessariamente, irão enfrentar no futuro. 
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B. Cobertura do risco sísmico em Portugal 
 

1. Recolha de elementos junto do mercado 
Portugal encontra-se exposto a diversos tipos de catástrofes, sendo que, das 
provocadas por causas naturais, o risco sísmico é o que suscita maior 
preocupação. 

Esta especial atenção resulta não apenas do elevado potencial destrutivo 
associado aos eventos sísmicos, mas, também, da circunstância de todo o 
território nacional estar sujeito à sua ocorrência (embora com níveis de exposição 
diferenciados), agravada pela existência de um parque habitacional que, embora 
se tenha vindo a rejuvenescer, manifesta ainda uma proporção algo significativa de 
edifícios antigos. 

Neste âmbito, são de realçar os trabalhos em curso no sentido da criação de um 
fundo para cobertura do risco sísmico, tendo o ISP procedido à recolha de um 
conjunto de elementos relativos a apólices de “Incêndio e Elementos da Natureza” 
e “Multirriscos”. 

Esta recolha veio a concretizar-se na Circular n.º 14/2007, de 6 de Dezembro, 
através da qual foi solicitada ao mercado diversa informação acerca das 
condições, abrangência e objecto seguro das apólices, da existência de cobertura 
contra fenómenos sísmicos, dos capitais seguros e dos prémios.  

Com base na informação recolhida, procedeu-se à actualização do estudo “A 
cobertura do risco sísmico em Portugal” publicado no Relatório do Sector 
Segurador e Fundos de Pensões do ano 2002. O estudo encontra-se estruturado 
em três pontos: no primeiro são apresentados os resultados da informação 
recolhida na referida Circular, no segundo é analisada a evolução dos capitais 
seguros retidos e da provisão para desvios de sinistralidade e, finalmente, no 
terceiro ponto são expostas as principais conclusões.  

De uma forma geral, a informação recebida apresentou um nível de qualidade 
bastante aceitável, tendo presente o elevado volume de informação. Ainda assim, 
verificaram-se algumas deficiências, especialmente no que diz respeito à 
distribuição dos capitais seguros pelos tipos de objecto seguro, ao ano de 
construção e ao código postal dos imóveis. A maioria das deficiências encontradas 
foram alvo de correcção, não comprometendo, no entanto, a validade global dos 
resultados. 

No estudo participaram 23 empresas de seguros a actuar em regime de 
estabelecimento, das quais 20 com sede em Portugal e 3 sucursais de operadores 
sediados na UE, o que representa cerca de 95,9% dos prémios brutos emitidos em 
2007 de apólices de incêndio e multirriscos, e 82,1% do número de participantes a 
operar nestes segmentos. Saliente-se, no que respeita ao universo das entidades 
com sede em Portugal, que o estudo abrange aproximadamente a totalidade dos 
prémios brutos emitidos e 95% dos participantes dos referidos segmentos. 
Conclui-se, assim, que a amostra do estudo é bastante representativa do mercado. 

 

2. Resultados do Estudo 
Os resultados do estudo efectuado são apresentados em quatro secções: na 
primeira são incluídos os resultados globais por objecto seguro (paredes/ 
conteúdos), na segunda os por ano de construção dos fogos seguros, na terceira 
será analisado o nível de concentração de mercado da cobertura contra 
fenómenos sísmicos e, finalmente, na última secção estuda-se a estrutura de 
mercado no tocante à tarifação da referida cobertura. 

O critério de zonagem do território utilizado no estudo é o proposto pela 
Associação Portuguesa de Seguradores, doravante denominado simplesmente por 
“zonas APS”. Este critério divide o território nacional em 5 zonas, A, B, C, D e E, 
por ordem decrescente em termos de vulnerabilidade ao risco sísmico, conforme 
apresentado na figura seguinte. 

Circular n.º 14/2007,
de 6 de Dezembro

Representatividade da
amostra

Critério de zonagem
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Figura B.1 Zonas APS – Portugal Continental 

 
 

2.1 Resultados globais por objecto seguro 
Tendo em consideração o volume e a profundidade da informação recolhida, serão 
em primeiro lugar apresentados os resultados agregados, procedendo-se em 
seguida à sua análise detalhada nos quadros subsequentes. 

 

Quadro 2B.1 Prémios e capitais seguros 

milhões de euros

Objecto seguro Zona APS Prémios Capitais Prémios da cobertura 
de fenómenos sísmicos Capitais totais

A 33,87 32.317,26 8,11 14.289,26
B 82,65 85.480,78 13,88 29.936,63
C 84,96 90.035,15 5,97 25.981,30
D 77,23 85.430,94 4,35 20.812,72
E 13,91 13.444,95 0,40 1.807,18

Total 292,62 306.709,07 32,72 92.827,09
A 12,31 6.663,37 0,67 2.287,91
B 36,26 22.142,41 1,40 5.655,43
C 42,36 24.303,60 0,63 4.689,27
D 46,02 24.997,39 0,35 2.659,57
E 7,34 3.644,32 0,02 210,07

Total 144,28 81.751,09 3,08 15.502,24
A 46,18 38.980,63 8,79 16.577,17
B 118,91 107.623,19 15,28 35.592,06
C 127,31 114.338,75 6,60 30.670,57
D 123,25 110.428,33 4,70 23.472,29
E 21,25 17.089,26 0,43 2.017,24

Total 436,91 388.460,17 35,80 108.329,33

Total

Apólices totais Apólices com cobertura de fenómenos sísmicos

Paredes

Conteúdos
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Importa frisar que o capital seguro apresentado para as apólices com cobertura de 
fenómenos sísmicos se trata do capital total da apólice, e não do respeitante 
somente à cobertura de fenómenos sísmicos. Contudo, estas grandezas não 
deverão diferir significativamente, especialmente no caso do objecto seguro 
paredes. 

 

Quadro 3B.2 Número de fogos seguros 

A B C D E Total
Com cobertura de fenómenos sísmicos 78.637 161.002 169.144 123.352 14.951 547.086
Sem cobertura de fenómenos sísmicos 221.980 717.924 836.239 940.709 175.316 2.892.168
Total 300.617 878.926 1.005.383 1.064.061 190.267 3.439.254

Paredes 149.904 455.748 456.728 431.830 63.141 1.557.351
Conteúdos 62.286 245.720 269.333 359.370 42.159 978.868
Ambos 88.427 177.458 279.322 272.861 84.967 903.035
Total 300.617 878.926 1.005.383 1.064.061 190.267 3.439.254

Incêndio 17.304 81.556 69.439 78.172 13.183 259.654
Multirriscos 283.313 797.370 935.944 985.889 177.084 3.179.600
Total 300.617 878.926 1.005.383 1.064.061 190.267 3.439.254

Comércio inserido em edíficio de hab. 44.674 130.338 149.049 145.249 23.992 493.302
Habitação 255.943 748.588 856.334 918.812 166.275 2.945.952
Total 300.617 878.926 1.005.383 1.064.061 190.267 3.439.254

Fogo Múltiplo 44.674 130.338 149.049 145.249 23.992 493.302
Fogo Único 255.943 748.588 856.334 918.812 166.275 2.945.952
Total 300.617 878.926 1.005.383 1.064.061 190.267 3.439.254

Paredes 38.092 97.213 104.816 82.812 9.534 332.467
Conteúdos 9.060 25.223 19.791 15.676 1.234 70.984
Ambos 31.485 38.566 44.537 24.864 4.183 143.635
Total 78.637 161.002 169.144 123.352 14.951 547.086

Comércio inserido em edíficio de hab. 10.008 20.061 18.370 11.993 1.513 61.945
Habitação 68.629 140.941 150.774 111.359 13.438 485.141
Total 78.637 161.002 169.144 123.352 14.951 547.086
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Note-se que o número efectivo de fogos seguros poderá ser um pouco superior 
devido ao critério de preenchimento dos dados reportados pelas empresas de 
seguros. Com efeito, alguns operadores não conseguiram submeter os dados por 
fogo, no caso de apólices com fogos múltiplos. Em virtude da maioria dos contratos 
respeitarem a fogos únicos, considera-se que o possível efeito na análise não será 
significativo. 

Os capitais seguros em incêndio e multirriscos ascendem a 388 mil milhões de 
euros (239% do PIB português em 2007), estimando-se que cerca de 65 a 70% do 
parque habitacional nacional possua uma apólice de seguros de incêndio e/ou 
multiriscos. Em termos de objecto seguro, verifica-se que os capitais da cobertura 
paredes ascendem a 307 mil milhões de euros, enquanto que os dedicados a 
conteúdos ascendem a 82 mil milhões de euros.  

Os capitais seguros encontram-se fundamentalmente concentrados nas zonas B, 
C, e D. Considerando as zonas A e B, aquelas a que corresponde um maior nível 
de risco sísmico, estes ascendem a 147 mil milhões de euros. 
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Gráfico 18B.1 Capitais seguros totais 
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Relativamente ao capital total de apólices com cobertura de fenómenos sísmicos, 
o mesmo totaliza 108 mil milhões, cerca de 28% do total seguro, sendo que 93 mil 
milhões de euros respeitam a paredes e o restante a conteúdos. Conforme se pode 
observar no gráfico seguinte, a zona B é aquela em que os capitais assumem 
maior dimensão, seguido das C e D.  

Constata-se, como seria de esperar, que o peso relativo dos capitais totais da zona 
A é superior nas apólices com cobertura de fenómenos sísmicos do que no 
universo dos contratos totais. Os capitais seguros relativos a esta cobertura das 
zonas A e B totalizam 52 mil milhões de euros, cerca de 35% do total seguro. 

 

Gráfico 19B.2 Capital seguro total de apólices com cobertura de fenómenos sísmicos por zona 
APS 

A
B

C
D

E

Conteúdos

Paredes

Total

16,6

35,6

30,7

23,5

2,0

14,3

29,9

26,0

20,8

1,8

2,3 5,7

4,7
2,7

0,2

0
5

10
15

20

25

30

35

40

M
il m

ilh
õe

s 
de

 e
ur

os

 
 

Capitais totais de
apólices com cobertura
de fenómenos sísmicos



 

 

 

 

 

 
255

Os prémios brutos emitidos totais recolhidos no estudo perfazem 437 milhões de 
euros, sendo que os objectos seguros paredes e conteúdos totalizam 293 e 144 
milhões de euros, respectivamente. A maioria destes dizem respeito às zonas C, D 
e B, por esta ordem.  

Os prémios relativos a fenómenos sísmicos ascendem a 35,8 milhões de euros, 
cerca de 8% do total, embora esta cobertura represente cerca de 28% dos capitais 
seguros e 16% do número total de fogos. 

A distribuição dos prémios brutos emitidos desta cobertura segue, como seria 
expectável, um padrão distinto do universo integral das apólices. A maioria destes 
encontram-se concentrados nas zonas B (15,3 milhões de euros) e A (8,8 milhões 
de euros). O peso percentual dos prémios do objecto seguro paredes é superior ao 
peso dos capitais seguros correspondentes. 

 

Gráfico 20B.3 Prémios brutos emitidos da cobertura de fenómenos sísmicos 
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Analisando os fogos com cobertura de fenómenos sísmicos constata-se que os 
mesmos representam apenas 15,9% dos fogos seguros totais, embora 
correspondendo a 28% dos capitais. Apesar de, em termos absolutos, o maior 
número destes estar concentrado nas zonas B, C e D, em termos relativos é a A 
aquela que apresenta a maior proporção com esta cobertura, com cerca de 26,2%. 
Este valor, ainda que reduzido, evidencia uma maior protecção contra estes 
eventos na área onde a sua ocorrência é mais provável.  

Verifica-se que, em termos relativos, o peso de fogos com esta cobertura é 
consonante com o nível de risco de cada zona, tanto em termos agregados como 
por objecto seguro. Como seria de esperar, nos contratos com objecto seguro 
paredes a proporção com a referida cobertura é superior, representando 19,4% 
das apólices, e atingindo 29,2% e 21,4% nas A e B, respectivamente. 
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Gráfico 21B.4 Distribuição dos fogos habitacionais com cobertura de fenómenos sísmicos por 
zona APS 
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No universo total dos fogos seguros, 46% possuem cobertura para o objecto 
paredes, 28% para conteúdos e 26% para ambos. Paredes é aquele que apresenta 
maior peso em todas as zonas, com excepção da E, onde a protecção para ambos 
representa uma maior proporção. O peso do objecto paredes, conjugado com o da 
protecção contra ambos, é sensivelmente homogéneo em todas as zonas com 
excepção da D, onde o mesmo (66%) é inferior à média (72%). 

 

Gráfico 22B.5 Distribuição percentual dos fogos habitacionais por objecto seguro 
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Analisando somente os contratos com cobertura de fenómenos sísmicos, constata-
se que o peso das apólices com cobertura do objecto paredes ou de ambos é 
determinante em todas as zonas representando, em termos globais, 87% do total. 
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O capital médio das apólices com cobertura de fenómenos sísmicos é de 198 
milhares de euros. Como expectável, o capital seguro do objecto paredes é 
claramente superior ao de conteúdos, quer globalmente, quer por zona sísmica, 
sendo que aquelas em que esta diferença apresenta maior amplitude são 
precisamente as de maior risco sísmico. Efectuando a comparação com o universo 
total das apólices, observa-se que o capital médio seguro daquelas com cobertura 
de fenómenos sísmicos é superior, quer em termos totais, quer por zona e por 
objecto seguro (sendo esta diferença menos acentuada relativamente a 
conteúdos).  

 

Gráfico 23B.6 Capital médio de apólices com cobertura de fenómenos sísmicos 
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No que concerne à análise do prémio de fenómenos sísmicos, e em linha com o 
esperado, este é claramente superior nas zonas de maior risco sísmico, atingindo 
291 euros na A e 287 na B, sendo o prémio médio global de 267 euros. A principal 
componente do prémio total, em todas as zonas, é o prémio do objecto seguro 
paredes, sendo, tal como para os capitais seguros, nas de maior risco sísmico que 
a amplitude entre ambos é máxima. A distribuição do prémio total tende a seguir o 
padrão, anteriormente referido, das apólices, mas com uma menor amplitude de 
prémios entre as áreas de maior e menor risco sísmico, bem como entre objectos 
seguros.   

 

Gráfico 24B.7 Prémio médio da cobertura de fenómenos sísmicos 
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Analisando apenas as apólices com cobertura de fenómenos sísmicos, verifica-se 
que a taxa de prémio, definida como o quociente entre o valor dos prémios da 
cobertura de fenómenos sísmicos e o capital seguro das apólices com esta 
cobertura29 é de 0,033%. Esta taxa segue um comportamento consonante com o 
nível de risco de cada zona, sendo sistematicamente superior no objecto seguro 
paredes. 

 

Gráfico 25B.8 Taxa de prémio da cobertura de fenómenos sísmicos 
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No que respeita ao peso do prémio da cobertura de fenómenos sísmicos no total 
das apólices com esta cobertura, o mesmo representa 24,5% em termos globais, 
chegando aos 38,4% e 33,1% nas zonas A e B, respectivamente.  

Da análise do gráfico seguinte parece sobressair uma relação directa entre o valor 
do prémio médio da cobertura de fenómenos sísmicos e o peso que o mesmo 
representa no total, para ambos os objectos seguros. Tal parece evidenciar a 
efectiva percepção do perfil de risco das zonas sísmicas, havendo uma maior 
procura e um preço mais elevado nas regiões onde o risco é superior. Do gráfico 
parece igualmente resultar que a percentagem de apólices com esta cobertura na 
zona B é, de alguma forma, inferior ao que seria de esperar perante o seu risco, 
especialmente quando comparada com a C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
29 Em termos exactos o denominador deveria ser o capital seguro da cobertura de 

fenómenos sísmicos, valor não disponível no estudo. Porém, como referido anteriormente, 
estima-se que o efeito distorcedor desta situação não seja significativo, pelo menos para o 
objecto seguro paredes.   
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Gráfico 26B.9 Prémio médio vs. peso do prémio médio e percentagem de apólices com cobertura 
sísmica 
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No gráfico seguinte é efectuada a comparação entre o prémio médio da cobertura 
de fenómenos sísmicos e o capital seguro das apólices com esta cobertura, com 
indicação da percentagem de apólices que a possuem (área dos círculos). Verifica-
se que não existe uma relação linear entre as variáveis, uma vez que o capital 
seguro depende fundamentalmente do valor dos imóveis, enquanto o valor do 
prémio depende, para além do valor do imóvel, do nível de risco da zona em que o 
mesmo está localizado. A não linearidade é visível no reduzido coeficiente da 
regressão linear, sendo que um ajustamento polinomial de ordem 2 se ajusta 
bastante melhor aos dados. Constata-se que é nas zonas de maior risco, A e B, 
que existe um maior número de apólices e onde os capitais seguros e os prémios 
são mais elevados.    

 

Gráfico 27B.10 Prémio médio vs. capital médio e percentagem de apólices com cobertura sísmica 
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2.2 Resultados globais por ano de construção 
 

Quadro 4B.3 Número de fogos e capitais seguros por ano de construção 

< 1755 1755 - 1959 1960 - 1984 >= 1985 Não Disponível Total
A 402 16.005 33.708 179.421 71.081 300.617
B 2.547 75.722 163.113 410.312 227.232 878.926
C 2.244 53.325 132.619 572.419 244.776 1.005.383
D 1.449 58.898 139.799 610.304 253.611 1.064.061
E 169 10.535 23.403 107.538 48.622 190.267

Total 6.811 214.485 492.642 1.879.994 845.322 3.439.254

milhões de euros
A 19,81 1.314,70 4.074,27 26.701,41 6.870,46 38.980,63
B 125,83 8.311,72 20.226,09 57.309,76 21.649,80 107.623,19
C 107,96 4.744,32 14.258,52 70.800,80 24.427,15 114.338,75
D 67,30 5.042,98 13.031,32 68.380,12 23.906,59 110.428,33
E 15,51 695,07 1.872,44 10.611,36 3.894,88 17.089,26

Total 336,41 20.108,79 53.462,65 233.803,45 80.748,88 388.460,17
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O gráfico seguinte permite analisar o número de fogos por ano de construção e por 
zona sísmica, verificando-se que em todas elas a maioria destes foi construída 
posteriormente a 1984 (extremidade mais saliente das figuras geométricas), 
seguindo-se o período 1960-1984 (não considerando aqueles para os quais esta 
informação não se encontra disponível). Destaque-se que, em média, as empresas 
de seguros não possuíam informação sobre o ano de construção ou a mesma não 
era fiável para 25% dos imóveis em carteira. A distribuição do número de fogos por 
ano de construção é bastante idêntica nas regiões C, D e E, sendo a B aquela que 
apresenta o padrão mais atípico face ao universo global, já que apenas 47% dos 
imóveis foram construídos após 1984, ao passo que a média nacional é de 55%. 
Por outro lado, é nesta região que a percentagem de edifícios construídos no 
período anterior a 1960 é mais significativa (9% vs. 6% de média nacional). A zona 
A destaca-se por ser aquela em que a percentagem de imóveis construídos após 
1984 (60%) atinge os valores mais expressivos.  

 

Gráfico 28B.11 Número de fogos por ano de construção 
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A distribuição dos capitais seguros totais por ano de construção e zona APS é 
muito semelhante à distribuição do número de fogos, salientando-se que em 
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termos percentuais os capitais seguros de imóveis construídos após 1984 
representam 62% do total, e que a percentagem sem informação disponível (ou 
não fiável) do capital seguro por ano de construção é de 21%. Conclui-se que, de 
um modo global, a maioria dos fogos e capitais seguros diz respeito a imóveis cuja 
técnicas de construção garantem, à partida, um grau de protecção superior em 
caso da ocorrência de um sismo de grande intensidade. 

 

Gráfico 29B.12 Capitais seguros por ano de construção 
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A distribuição dos capitais seguros médios por ano de construção e zona APS é 
bastante distinta das duas distribuições anteriores, sendo as diferenças entre os 
períodos considerados bastante mais esbatidas. Ainda assim, os valores médios 
mais elevados dizem respeito a imóveis construídos posteriormente a 1984 nas 
zonas A (149 milhares euros) e B  (140 milhares euros). Destaque-se que, em 
termos agregados, o capital seguro médio de edifícios construídos entre 1755 e 
1960 é de 94 milhares de euros, não sendo significativamente inferior ao dos 
construídos em períodos posteriores (109 milhares de euros para o período 1960-
1984 e 124 milhares de euros relativamente ao posterior a 1984). 
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Gráfico 30B.13 Capitais seguros médios por ano de construção 
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2.3 Nível de concentração 
Analisando o nível de concentração de mercado da cobertura contra fenómenos 
sísmicos, tomando como unidade de medida os prémios brutos emitidos desta 
cobertura, conclui-se que o mesmo apresenta um nível de concentração 
moderado, inferior à generalidade das linhas de negócio Não Vida. Tal é bem 
patente no quadro subsequente, através dos índices de Gini, que apresenta o valor 
de 0,467, e de Hirschman-Herfindah, que regista 0,076, 1,8 vezes superior ao 
mínimo teórico (0,043). A zona com o maior nível de concentração é a E. 

 

Quadro 5B.4 Medidas de concentração – cobertura contra fenómenos sísmicos 

Zona índice de 
Gini H.H. Min. H.H. H.H. Vs.  Min

A 0,494 0,086 0,043 2,0
B 0,485 0,079 0,043 1,8
C 0,479 0,083 0,043 1,9
D 0,480 0,085 0,043 2,0
E 0,520 0,110 0,043 2,5

Total 0,467 0,076 0,043 1,8

H.H. - Índice de Hirshman-Herfindahl  
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Gráfico 31B.14 Curva de Lorenz – Cobertura contra fenómenos sísmicos 
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2.4 Tarifação – estrutura de mercado 
Analisando a distribuição do prémio médio por objecto seguro, sem levar em 
consideração a distribuição por zona geográfica, verifica-se que o relativo a 
conteúdos apresenta uma maior concentração em termos absolutos, pese o seu 
desvio padrão, medido em percentagem da média simples (75%), ser superior ao 
registado para o objecto paredes (52%). O prémio médio para a cobertura de 
paredes situa-se entre 46 e 106 euros, considerando um nível de confiança de 
50%.  

 

Gráfico 32B.15 Distribuição do prémio médio da cobertura de fenómenos sísmicos 
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Efectuando a comparação, para o objecto seguro paredes, entre o prémio médio 
da cobertura de fenómenos sísmicos e o capital seguro das apólices com esta 
cobertura, para cada empresa de seguros, parece existir uma relação mais linear 
entre estas variáveis do que para o agregado paredes e conteúdos, 
correspondendo, grosso modo, prémios médios mais elevados a capitais seguros 
médios mais elevados. Em virtude de se tratar de valores globais, e dado o facto 
de não parecer existir nenhuma tendência marcada ao nível dos outliers, existem 
indícios de que as estruturas da carteira e tarifária por zona sísmica não diferem 
significativamente entre as empresas de seguros.   

 

Gráfico 33B.16 Paredes: prémio médio da cobertura sísmica vs. capital seguro total de apólices 
com cobertura sísmica 
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A situação para o objecto seguro conteúdos parece ser semelhante à do objecto 
paredes, em termos de relação prémio médio vs. capital seguro médio (apesar do 
coeficiente da regressão linear ser inferior), notando-se apenas uma maior 
concentração em níveis de capitais médios seguros mais reduzidos. 

 

Gráfico 34B.17 Conteúdos: prémio médio da cobertura sísmica vs. capital seguro total de apólices 
com cobertura sísmica 
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Analisando os dados por zona sísmica, constata-se que tende a existir uma relação 
linear mais forte nas zonas de maior risco, assim como uma maior amplitude entre 
o prémio mínimo e máximo nessas mesmas zonas.  

Uma vez que o declive da recta de regressão nos dá, de certa forma, o montante 
de capital seguro que uma unidade de prémio permite adquirir, quanto menos 
inclinado for o declive maior será o montante médio. As zonas A e B são aquelas 
em que este corresponderá a valores mais elevados. 

 

3. Evolução da provisão para desvios de sinistralidade 
Seguidamente, apresenta-se a evolução dos capitais seguros retidos e da provisão 
para desvios de sinistralidade. É importante salientar que a informação constante 
neste ponto não diz respeito à recolhida na Circular n.º 14/2007, de 6 de 
Dezembro, tendo ao invés sido obtida a partir do reporte estatístico anual enviado 
ao Instituto de Seguros de Portugal, referente a 31 de Dezembro de 2007. Deste 
modo, o universo é distinto não abrangendo as sucursais de empresas de seguros 
com sede na UE. Também o critério de zonagem é diferente, tendo-se considerado 
o estabelecido no mapa anexo à Norma n.º 19/94-R, de 6 de Dezembro, do 
Instituto de Seguros de Portugal. Este critério divide o território nacional em 4 
zonas, denominadas daqui em diante por “zonas ISP” I, II,III e IV, por ordem 
decrescente em termos de vulnerabilidade ao risco sísmico, conforme apresentado 
na figura seguinte. 

 

Figura B.2 Zonas ISP – Portugal Continental 

 
 

Considerando a desagregação das diversas apólices existentes em 2007 pelos 
vários escalões de capital seguro, sem dedução do resseguro, verifica-se que a 
esmagadora maioria se situa nos de 75 a 187,5 milhares de euros e até 75 mil 
euros, com 47% e 35% do número total de contratos, respectivamente, sendo que 
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o de 187,5 a 375 milhares de euros representa 11%. Estas proporções têm-se 
mantido relativamente estáveis nos últimos 3 anos. 

 

Gráfico 35B.18 Número de apólices por escalão de capitais seguros em 2007, sem dedução de 
resseguro 
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Considerando os efeitos de redução de risco por via do resseguro, constata-se que 
o escalão até 75 milhares de euros passa a apresentar uma relevância mais 
acentuada, subindo cerca de 5 pontos percentuais, por diminuição 
fundamentalmente do peso das classes de capital mais elevadas. Após dedução 
do resseguro, apenas aproximadamente 3% das apólices aportam à carteira das 
empresas de seguro riscos de dimensão superior a 187,5 milhares de euros. 

 

Gráfico 36B.19 Número de apólices por escalão de capitais seguros em 2007, com dedução de 
resseguro 
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A análise do montante dos capitais seguros por escalão permite verificar que o 
relativo a mais de 7.500 milhares euros representa cerca de 39% dos capitais 
seguros totais, enquanto que os relativos ao escalão de até 75 milhares de euros 
representam somente 6% do total. 

 

Gráfico 37B.20  Capitais seguros por escalões em 2007, sem dedução de resseguro 
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A eficácia das técnicas de repartição de risco por via do resseguro é ilustrada na 
distribuição apresentada no gráfico seguinte: a predominância dos capitais 
agregados para os escalões mais baixos é muito mais evidente, correspondendo 
17% a riscos inferiores a 75 milhares de euros e 39% a riscos situados entre 
aquele montante e 187,5 milhares de euros, passando o escalão de mais de 7.500 
milhares euros a representar somente 5%. 

 

Gráfico 38B.21 Capitais seguros por escalões em 2007, com dedução de resseguro 
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A provisão para desvios de sinistralidade destina-se a fazer face a níveis de 
sinistralidade excepcionalmente elevados, que se possa verificar nos ramos de 
seguro em que, pela sua natureza, se preveja que existam maiores oscilações. 
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A existência desta provisão assenta, assim, na ideia de que naqueles ramos o 
equilíbrio técnico não se atinge no decurso de um único exercício, mas num 
período mais longo. Se a empresa de seguros não puder dispor dos excedentes 
obtidos nos anos mais favoráveis, poderia não ter meios para regularizar os 
sinistros em anos desfavoráveis. 

Assim, a provisão deverá ser constituída nos ramos de seguro onde podem existir 
flutuações anuais de sinistralidade muito significativas, como é o caso dos seguros 
de crédito, caução e colheitas e, ainda, das coberturas de fenómenos sísmicos e 
de risco atómico (resseguro aceite), para os quais a sua constituição é, 
actualmente, obrigatória. 

Em termos globais, a provisão para desvios de sinistralidade, em 2007, totalizava 
40,2 milhões de euros, um valor 1,8 vezes superior ao registado em 2004, embora 
com taxas de crescimento anuais distintas, particularmente em 2006, em que 
atingiu o valor mais elevado (33%) do período em análise. 

 

Gráfico 39B.22 Provisão para desvios de sinistralidade por zona ISP 
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Analisando a taxa de crescimento anual por zona ISP, verifica-se que a mesma 
possui ritmos diferenciados de dotação, sendo que as zonas I e II apresentam 
sistematicamente cadências de variação superiores. 

Analisando a evolução da proporção da provisão constituída nos capitais seguros 
retidos ao longo do tempo, constata-se um crescimento moderado até 2007, ano 
em que o mesmo sofreu um maior acréscimo, decorrente do menor incremento 
daqueles capitais. O valor mais alto verificado, cerca de 0,043% em 2007, revela-
se reduzido face ao limite de 75% que determina, nos termos regulamentares, o 
fim da fase de dotação da provisão para desvios de sinistralidade. 
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Gráfico 40B.23 Provisões para desvios de sinistralidade em percentagem dos capitais seguros 
retidos 
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4. Conclusões 
A realização do presente estudo, a partir de uma amostra representando a quase 
totalidade do mercado, permitiu extrair um conjunto de conclusões bastante 
importante. 

Em primeiro lugar, importa referir que os capitais seguros de apólices de incêndio e 
multirriscos, não obstante incidirem sobre sensivelmente 65 a 70% do parque 
habitacional nacional, totalizam um montante bastante expressivo, cerca 239% do 
PIB português em 2007. Em termos de objecto seguro, verifica-se que os capitais 
da cobertura paredes representam 79% dos capitais seguros. 

O capital total de apólices com cobertura de fenómenos sísmicos totaliza 108 mil 
milhões de euros, sendo que 93 mil milhões respeitam ao objecto seguro paredes 
e 15 mil milhões a conteúdos. A zona APS B é aquela onde os capitais assumem 
maior dimensão, seguido da zonas C e D. 

A análise dos fogos com esta cobertura permite constatar que os mesmos 
representam apenas 15,9% do total. Apesar de, em termos absolutos, o maior 
número de fogos estar concentrado nas zonas APS B,C e D, em termos relativos é 
a A que apresenta a maior proporção com cobertura de fenómenos sísmicos 
(26,2%), um valor, ainda assim, reduzido.  

O prémio médio de fenómenos sísmicos é claramente superior nas zonas de maior 
risco sísmico, atingindo 291 euros na zona A e 287 na B. A taxa de prémio segue 
um comportamento consonante com o nível de risco de cada região, sendo 
sistematicamente superior no objecto seguro paredes. No que respeita ao peso do 
prémio da cobertura de fenómenos sísmicos no valor total das apólices com esta 
cobertura, o mesmo representa 24,5% em termos globais, chegando aos 38,4% e 
33,1% nas zonas A e B, respectivamente. 

Pode igualmente concluir-se que, de um modo global, pelo ano de construção, a 
maioria dos fogos e capitais seguros diz respeito a imóveis cuja técnica de 
construção garante à partida um grau de protecção superior em caso da ocorrência 
de um sismo de grande intensidade. 
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Relativamente ao nível de concentração do mercado da cobertura contra 
fenómenos sísmicos, o mesmo apresenta-se moderado e inferior à generalidade 
das linhas de negócio Não Vida. 

Finalmente, no tocante à provisão para desvios de sinistralidade, a esmagadora 
maioria do seu montante encontra-se afecta à zona ISP I (37,9 milhões de euros, 
representando cerca de 94% do total), a que apresenta maior risco sísmico. 
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C. Comercialização de seguros obrigatórios  
 

1. Enquadramento 
 

1.1 Conceito e funções do seguro obrigatório 
Em Portugal, o número de seguros obrigatórios, i.e., os instituídos por fonte legal 
ou regulamentar, como condição de acesso ou exercício de uma profissão ou 
actividade, é bastante significativo. Só nos últimos dois anos (2006 e 2007) foram 
objecto de iniciativas legislativas cerca de 16 seguros obrigatórios, número que 
equivale a quase 15% do conjunto (112) seleccionado para efeitos do presente 
estudo. 

Analisado o universo de seguros obrigatórios que integraram este exercício, 
verifica-se que os actos normativos Lei e/ou Decreto-Lei, eventualmente 
complementados por Portaria, prevalecem como fonte da obrigatoriedade de 
segurar. Em minoria, surgem os criados por fonte regulamentar. No caso particular 
do seguro de responsabilidade civil automóvel, este encontra-se actualmente 
harmonizado no plano comunitário.  

De assinalar o facto de predominarem, no ordenamento jurídico interno, os seguros 
obrigatórios de responsabilidade civil. Como se verá, a preponderância destes 
seguros tem reflexos na delimitação do conjunto de seguros que compõem este 
estudo (90, dos 112 examinados).  

No que concerne ao grau de regulamentação, é de referir que esta, quando 
existente, pode ser caracterizada por diferentes níveis de densificação. 
Considerando igual universo, a heterogeneidade de situações é notória. Se quanto 
a alguns seguros (a saber, automóvel ou caçador) a regulamentação se encontra 
fortemente consolidada em apólice uniforme, quanto a outros esta pode apenas 
estabelecer o capital mínimo (cite-se, por exemplo, o relativo aos prestadores de 
serviços de assistência em escala). 

Na perspectiva da(s) finalidade(s) visada(s) apura-se ser comum, desde logo, o 
objectivo de assegurar a transferência do risco, decorrente do exercício de uma 
profissão ou actividade, para uma empresa de seguros que, face à ocorrência de 
um dano na esfera do segurado ou de um terceiro lesado, estará em condições de 
o ressarcir.  

Certos seguros obrigatórios podem inclusive estar associados a processos de 
licenciamento ou equiparados, implicando a emissão de alvarás, licenças ou outros 
títulos de autorização, como nos seguros relativos às empresas privadas de 
segurança ou às entidades concessionárias das actividades de produção, 
transporte, distribuição e comercialização de electricidade.  

Os seguros incluídos no presente estudo podem ser repartidos entre acidentes 
pessoais e responsabilidade civil. Enquanto nos de acidentes pessoais prevalece a 
protecção do próprio segurado em função de um especial ónus que recai sobre o 
tomador do seguro, nos de responsabilidade civil prosseguem-se fins de protecção 
do terceiro lesado. 

Determinando uma obrigação de segurar, é pois lógico questionar quais as 
sanções aplicáveis perante a não celebração de um contrato de seguro obrigatório. 
Em abstracto, as sanções podem assumir uma natureza civil, penal/contra-
ordenacional ou administrativa/disciplinar, a aplicar isolada ou cumulativamente. 
Um tipo de sanção administrativa foi anteriormente mencionado a propósito dos 
seguros integrados em processos de licenciamento ou de natureza semelhante. No 
que tange o seguro das empresas privadas de segurança, constitui contra-
ordenação, inter alia, o incumprimento do dever especial de fazer prova da 
existência e manutenção dos seguros exigidos, junto das autoridades 
competentes. 
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A introdução da obrigação de segurar, orientada por princípios de natureza política 
e/ou social e justificada pela necessidade de evitar os efeitos adversos da selecção 
de riscos, colide, contudo, com o princípio da liberdade contratual, tendo impacto 
tanto na esfera do tomador do seguro como na do segurador.  

Este exercício tem como principal desafio contribuir para uma avaliação da 
resposta do mercado segurador na comercialização do segmento de seguros 
obrigatórios, procurando coligir elementos que permitam fundamentar futuras 
decisões de estatuição da obrigatoriedade de segurar, em função da necessidade 
de equilibrar preocupações de prossecução de interesse público e o princípio da 
autonomia privada. 

 

1.2 Breve caracterização do estudo 
Através da publicação da Circular n.º 2/2008, de 27 de Março30, foi divulgado um 
questionário dirigido ao mercado segurador, com vista a aferir do grau de 
comercialização de seguros obrigatórios e, deste modo, obter informação sobre as 
respectivas condições de comercialização (questionário), por forma a melhor 
avaliar e contribuir para a ponderação do teor de futuras intervenções legislativas 
ou regulamentares nesta área.  

A finalidade do exercício visava a recolha de dados de modo a permitir, após 
tratamento agregado, traçar um quadro o mais fiel e objectivo possível da realidade 
actual do mercado. Note-se que, durante o tratamento das respostas, foram ainda 
solicitados pedidos de esclarecimento adicionais, como instrumento complementar 
de análise, o que se revelou fundamental para o presente estudo.  

No que concerne ao objecto do questionário, este incidiu sobre um conjunto de 
seguros obrigatórios de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, 
seleccionados a partir da compilação periodicamente actualizada no sítio da 
Internet do ISP31.  

Os seguros que integram este estudo encontram-se assinalados no quadro 
constante do Anexo, com a identificação dos ramos/modalidades/grupos a que 
correspondem32.  
No entanto, constatando-se que Produção electricidade ondas e Estabelecimentos 
de culturas marinhas foram somente criados em 2008, e para uma maior coerência 
com o período de referência adoptado, optou-se pela sua exclusão no contexto do 
presente estudo.  

No que respeita ao âmbito subjectivo, participaram neste exercício, desde que 
autorizadas para a exploração do(s) ramo(s) acidentes, na modalidade acidentes 
pessoais e/ou responsabilidade civil de veículos terrestres a motor, 
responsabilidade civil de aeronaves, responsabilidade civil de embarcações 
marítimas, lacustres e fluviais e/ou responsabilidade civil geral, as empresas de 
seguros com sede social em Portugal, bem como as sucursais em Portugal das 
entidades sediadas noutro Estado Membro da União Europeia e as sucursais em 
Portugal de operadores com sede social fora do território da União Europeia. 

Ponderado o período de referência na delimitação do universo de empresas de 
seguros e sucursais, não foram consideradas quatro, constituídas nos últimos dois 
anos (duas no último trimestre de 2007 e as restantes no primeiro trimestre de 
2008). 

                                                           

 
30 A Circular n.º 2/2008, de 27 de Março e os respectivos anexos podem ser consultados em: 

http://www.isp.pt/winlib/cgi/winlibprx.exe?lang=&skey=&thes0=1124&cap=9&pesq=8&ckthe
s=on&ckbo=on&doc=17124.  

31 A lista actualizada de seguros obrigatórios pode ser encontrada em: 
http://www.isp.pt/NR/exeres/121FAB2D-E3DB-4517-A4E1-1F63774D8DFC.htm. 

32 Os seguros obrigatórios do ramo responsabilidade civil geral foram divididos em 5 grupos. 

Circular n.º 2/2008, de
27 de Março
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Quadro 6C.1 Empresas de seguros e sucursais 

Empresas de 
Seguros

Sucursais Total

ACIDENTES PESSOAIS 24 16 40

RESPONSABILIDADE CIVIL
Veículos Terrestres a 
Motor

20 5 25

Aeronaves 11 4 15

Embarcações Marítimas, 
Lacustres e Fluviais

15 4 19

Geral 17 10 27

Número de Empresas de seguros autorizadas

 
 

Do ponto de vista global, é importante destacar que o nível de participação no 
exercício foi bastante significativo. Com efeito, a ausência de resposta apenas se 
verificou, em acidentes pessoais, por parte de cinco sucursais e, relativamente aos 
universos correspondentes aos diversos ramos/ modalidades/ grupos de 
responsabilidade civil, quanto a uma sucursal. 

Não é intenção deste estudo, como se poderá constatar pela leitura dos resultados 
obtidos, proceder à avaliação individual de cada empresa de seguros no contexto 
da comercialização de seguros obrigatórios, mas sim analisar, no seu todo, as 
respostas singulares às questões colocadas, a fim de extrair eventuais tendências 
susceptíveis de caracterizar o mercado segurador nacional relativamente a essa 
comercialização. 

Quanto à composição do exercício, refira-se que os dois documentos submetidos 
para preenchimento conjugavam-se para a obtenção de dados de natureza 
distinta. Assim, numa primeira parte foi solicitada a resposta a três questões, para 
cada um dos seguros obrigatórios seleccionados e que haviam sido previamente 
divididos em três secções33.  

− Questão 1.1. A empresa de seguros comercializa este seguro 
obrigatório?; 

− Questão 1.2. Quais as exclusões previstas pela empresa de seguros nas 
condições gerais da apólice relativa a este seguro obrigatório?;  

− Questão 1.3. Caso a empresa de seguros não comercialize o seguro 
obrigatório, indique a(s) razão(-ões) pela(s) qual(-ais) não o faz. 

Simultaneamente, numa segunda parte complementar, foi disponibilizado um 
ficheiro que contemplava três anexos (correspondentes às secções mencionadas), 
destinados à recolha de elementos quantitativos por cada um dos seguros 
obrigatórios objecto do questionário, a saber, número de contratos em vigor em 
31.12.2007, montante global de prémios cobrados em 2007 e montante global dos 
capitais seguros a 31.12.2007. 

                                                           

 
33 Seguros de Acidentes Pessoais, Seguros de Responsabilidade Civil e Seguro de ramo não 

determinado por lei, que englobavam, respectivamente, 21, 90 e 1 seguros obrigatórios. 
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1.3 Pressupostos metodológicos gerais 
No tratamento das respostas das empresas de seguros ao questionário, atendeu-
se aos seguintes pressupostos metodológicos: 

− A insuficiência/ ausência dos dados quantitativos ao nível de 
granularidade solicitado impossibilitou a sua inclusão no presente estudo, 
pelo que, com o intuito de garantir a fiabilidade dos resultados, serão 
apenas considerados os dados qualitativos fornecidos; 

− Os 112 seguros obrigatórios estudados foram, por imperativos de ordem 
prática, agrupados por ramos/ modalidades/ grupos. Tendo em 
consideração o elevado número de seguros do ramo responsabilidade 
civil geral, estes foram ainda divididos em 5 grupos, de molde a facilitar a 
respectiva análise; 

− A divisão dos seguros obrigatórios do ramo responsabilidade civil geral, 
por grupos, foi efectuada de acordo com critérios latos de afinidade das 
actividades abrangidas pelos seguros em apreço. Assim, em termos 
gerais, o grupo I abrange  profissões/ actividades de prestação de 
serviços jurídicos, financeiros e/ou de intermediação, o grupo II 
corresponde às entidades concessionárias de exploração, abastecimento, 
gestão, transporte e/ou armazenamento de energia (eléctrica, eólica, das 
ondas...), combustíveis, gás e água, o grupo III respeita às actividades de 
prestação de serviços gerais nas áreas da saúde, lazer e desporto 
enquanto o grupo IV abrange actividades que envolvam risco de 
segurança física (nomeadamente, pela utilização de armas) e/ou 
ambiental (a título de exemplo, utilização de radiações ionizantes), e o 
grupo V refere-se a actividades de larga escala, em particular no âmbito 
da construção civil e dos serviços aéreos e portuários. 

− Dada a natureza dos riscos passíveis de serem cobertos pelos seguros 
Trabalho aéreo e Transporte transfronteiriço de resíduos perigosos, 
optou-se por os incluir, respectivamente, nos ramos responsabilidade civil 
aeronaves e responsabilidade civil geral, e responsabilidade civil 
aeronaves, responsabilidade civil embarcações e responsabilidade civil 
veículos terrestres a motor; 

− No que concerne ao seguro Dador de órgãos, tecidos e células, o carácter 
insuficiente dos dados fornecidos inviabilizou o respectivo tratamento, não 
obstante a sua integração na selecção inicial de seguros objecto do 
estudo. 

 

2. Resultados do estudo 
 
2.1 Grau de comercialização 
 
2.1.1 Considerações iniciais 
Como já foi referido, no âmbito da questão 1.1. do questionário, procurou aferir-se 
o grau de comercialização dos seguros obrigatórios em análise. 

De salientar que, face à impossibilidade de obter resposta de algumas empresas 
de seguros, foi criada a categoria não responde, de forma a agregar a referida 
informação e a não prejudicar o tratamento final de respostas. 
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2.1.2 Grau de comercialização por ramo, modalidade e 
por seguro 

 

Gráfico 41C.1 Modalidade acidentes pessoais 

Universo : 40 seguradoras autorizadas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aluno

Aprendiz

At leta de alta competição

Bolseiro de invest igação

Bombeiro municipal ou voluntário

Crianças e jovens acolhidos

Dador de sangue

Dirigente associat ivo voluntário

Ent idades gestoras CAO's

Ent idades campos de férias

Entidades provas desport ivas

Entidades férias desport ivas

Entidades instalações desport ivas

Estudantes universitários e do politécnico

Forcado

Formando

M embros de órgãos autárquicos

Prestadores de serviços de mergulho

Seguro desport ivo

Tripulante embarcação de pesca

Voluntário

Sim Não Não responde

 
 

Como pode ser observado no gráfico anterior, a maioria das empresas não 
comercializa os seguros integrados na modalidade acidentes pessoais. 

No entanto, existem variações significativas entre o grau de comercialização dos 
diferentes seguros. Neste sentido, devem ser mencionados o Seguro desportivo, 
com uma percentagem de comercialização de 37,5%, e os seguros Aluno, 
Entidades instalações desportivas e Formando, com uma percentagem de 
comercialização de 35%. 

De referir, igualmente, que a percentagem de entidades que não respondeu a esta 
questão foi de 12,5%, pelo que o peso desta variável deve ser tido em 
consideração na interpretação dos resultados.  

Quanto aos seguros menos comercializados da modalidade acidentes pessoais, 
são de referir o seguro Prestadores de serviços de mergulho, disponibilizado por 
apenas 5% das empresas, e os seguros Dador de sangue e Estudantes 
universitários e do politécnico, comercializados por 7,5% das empresas. De realçar 
que o seguro Prestadores de serviços de mergulho se insere nos seguros 
obrigatórios introduzidos em 2007, pelo que o seu fraco grau de comercialização 
se pode encontrar, em parte, influenciado pela sua recente introdução. 
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Gráfico 42C.2 Ramo RC aeronaves 

Universo: 15 seguradoras autorizadas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Trabalho aéreo

Transporte aéreo

Transporte aéreo passageiros não comercial

Transporte aéreo não regular

Transporte aéreo mercadorias perigosas

Transporte transfronteiriço de resíduos perigosos

Ultraleves e aeronaves de voo livre

Sim Não Não responde

 
 

No que concerne ao ramo responsabilidade civil aeronaves, deve referir-se que a 
percentagem de empresas a comercializar os seguros nele inseridos é bastante 
reduzida. De facto, a percentagem mais elevada de empresas que comercializa 
seguros pertencentes a este ramo é de 20%, referente aos seguros Transporte 
aéreo passageiros não comercial e Transporte aéreo não regular. 

De referir, igualmente, que os produtos Transporte aéreo mercadorias perigosas e 
Transporte transfronteiriço resíduos perigosos não são comercializados por 
qualquer empresa de seguros, sendo por isso alvo de análise posterior no ponto 
2.3.4. O facto de a percentagem de empresas a comercializar seguros 
contemplados no ramo de responsabilidade civil aeronaves ser bastante reduzida, 
deve ser analisado à luz da especificidade dos riscos em causa, podendo este 
valor ser interpretado quer em função de uma maior concentração de mercado, 
quer face à eventual ausência de procura. 

Contudo, estas hipóteses de análise não podem ser assumidas como conclusivas, 
na medida em que, dado o fraco grau de disponibilização de dados quantitativos, 
as duas variáveis não puderam ser contrapostas. 

 

Gráfico 43C.3 Ramo RC embarcações 

Universo : 19 seguradoras autorizadas
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Actividade marítimo-turística

Embarcações de recreio

Operadores marítimo-turísticos

Transporte transfronteiriço de
resíduos perigosos

Sim Não Não responde
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No tocante aos seguros do ramo responsabilidade civil embarcações, verifica-se 
uma inversão da tendência anteriormente descrita, constatando-se que a maioria 
de empresas comercializa os seguros Actividade marítimo-turística e Embarcações 
de recreio, com uma percentagem de 52,6% e 78,9%, respectivamente. Em 
relação ao seguro Operadores marítimo-turísticos, constata-se que metade dos 
operadores refere a sua comercialização (47,4%, face a igual percentagem de não 
comercialização). 

 

Gráfico 44C.4 Ramo RC veículos terrestres a motor 

Universo: 25 seguradoras autorizadas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Transporte colectivo de crianças

Automóvel

Empresas caminho de ferro

Entidades comboios turísticos

Entidades transporte pessoas por
cabo

Entidades fontes radioactivas
seladas

Transporte transfronteiriço de
resíduos perigosos

Sim Não Não responde
 

 

Como pode ser observado no gráfico em apreço, no ramo responsabilidade civil 
veículos terrestres a motor, apenas o seguro Automóvel é comercializado pela 
larga maioria das empresas (aproximadamente, 84%), sendo que, para os 
restantes produtos, o grau de comercialização varia entre os 4% (Empresas 
caminho de ferro) e os 16% (Entidades comboios turísticos). 
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Gráfico 45C.5 Ramo RC geral – grupo I 

Universo: 27 seguradoras autorizadas
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Mediação de seguros ou de resseguros

Agências de câmbios

Auditores independentes

Bens locação financeira

Consultores para investimento

Entidades certificadoras de assinaturas digitais

Mediação imobiliária 

Mediador de jogos sociais do Estado

Notários

Peritos avaliadores de imóveis dos FII

Prestamista

Revisores oficiais de contas 

Sociedades de advogados

Solicitadores

Técnicos oficiais de contas

Sim Não Não responde
 

 

Analisando os dados relativos aos seguros incluídos no grupo I do ramo 
responsabilidade civil geral constata-se que apenas os seguros Mediação de 
seguros ou de resseguros e Mediação imobiliária são comercializados pela maioria 
das empresas autorizadas, apresentando uma percentagem de comercialização de 
59,3% e 51,9%, respectivamente. 

Por sua vez, no que respeita aos seguros Consultores para investimento e 
Notários, verifica-se uma ausência total de comercialização, facto que, como já foi 
referido, será tratado posteriormente.  

O grau de comercialização dos restantes produtos varia entre os 7,4% (Entidades 
certificadoras de assinaturas digitais) e os 40,7% (Sociedades de Advogados). 
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Gráfico 46C.6 Ramo RC geral – grupo II 

Universo: 27 seguradoras autorizadas
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Entidades act ividades electricidade

Ent idades actividades gás natural

Ent idades água, ef luentes, resíduos sólidos

Ent idades água consumo público

Ent idades efluentes

Entidades resíduos sólidos urbanos

Ent idades armazenagem e distribuição gás

Ent idades instalações combustíveis

Ent idades inspectoras gás

Ent idades instaladoras e montadoras gás

Ent idades actividades petróleo

Entidades " kits"  de conversão GPL

Ent idades comercialiazação e transporte gás natural

Exploração distribuição gás natural

Produtores de electricidade energia eólica

Distribuição combustíveis gasosos de gás 

Sim Não Não responde

 
 

Como se pode verificar no gráfico anterior, mantém-se uma tendência maioritária 
de não comercialização dos seguros obrigatórios em apreço, pelos operadores 
autorizados. De facto, com a excepção do seguro Entidades instaladoras e 
montadoras gás, explorado por cerca de 63% das empresas, os restantes seguros 
apresentam um grau de comercialização entre os 7,4% (Entidades resíduos sólidos 
urbanos) e os 40,7% (Entidades armazenagem e distribuição gás).  

 

Gráfico 47C.7 Ramo RC geral– grupo III 

Universo: 27 seguradoras autorizadas
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Prof issionais de terapêut icas não convencionais

Promotor de ensaios clínicos

Unidades privadas de diálise

Unidades privadas de saúde

Sim Não Não responde
 



 

 

 

 

 

 
280

 

Relativamente aos seguros do grupo III do ramo responsabilidade civil geral, é de 
realçar que os seguros Agências de viagens e turismo, Detenção de animais 
perigosos, Empresas de animação turística, Entidades espaços de jogo e recreio e 
Entidades instalações desportivas balizas são comercializados pela maioria das 
empresas, sendo os restantes seguros por menos de metade das mesmas. De 
referir que o seguro Dispositivos médicos não é disponibilizado por qualquer uma 
das empresas autorizadas a explorar o ramo responsabilidade civil geral. 

 

Gráfico 48C.8 Ramo RC geral – grupo IV 

Universo: 27 seguradoras autorizadas
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Caçador

Centros de inspecção automóvel

Direcção efect iva radiação ionizante

Empresas privadas de segurança
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Ent idades fontes radioact ivas seladas
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Guarda-nocturno

Serviços de aplicação de produtos f itofarmacêut icos

Armeiro, carreiras e campos de t iro

Uso e porte de armas

Sim Não Não responde

 
 

Com base nos dados apresentados no gráfico anterior verifica-se que apenas os 
seguros Caçador e Entidades instalações combustíveis são comercializados por 
mais de metade das empresas (cerca de 66,7% e 63%, respectivamente), sendo o 
grau de comercialização dos restantes bastante reduzido, variando entre os 3,7% 
(Entidades EPI e Guarda-nocturno) e os 37% (Empresas privadas de segurança). 
Saliente-se, por último, que o seguro Direcção efectiva radiação ionizante não é 
disponibilizado por nenhuma das empresas em causa. 
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Gráfico 49C.9 Ramo RC geral – grupo V 

Universo: 27 seguradoras autorizadas
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Organismos avaliação embarcações de recreio

Organismos avaliação componentes de segurança

Operadores portuários

Organismos transporte de mercadorias perigosas

Prestadores serviços assistência em escala

Trabalho aéreo

Sim Não Não responde

 
 

No que respeita aos dados relativos ao grupo V é de realçar que o peso da não 
comercialização é maioritário em relação à totalidade dos seguros em análise.  

Neste âmbito, identifica-se o seguro Entidades manutenção e inspecção de 
ascensores, com maior percentagem relativa de comercialização (40,7%), em 
contraposição ao seguro Entidades materiais de construção, disponibilizado por 
apenas 1 empresa (3,7%). Por seu turno, relativamente aos seguros Organismos 
avaliação embarcações de recreio, Organismos avaliação componentes de 
segurança e Organismos transporte de mercadorias perigosas, verifica-se uma 
total ausência de comercialização. 

 

2.1.3 Grau de comercialização por número de seguros 
obrigatórios comercializados  

No contexto da análise do grau de comercialização é possível apresentar os 
resultados obtidos, para cada um dos ramos/ modalidades/ grupos, atribuindo 
especial enfoque ao número de seguros obrigatórios comercializados. 

Desta forma, com excepção do gráfico relativo ao Ramo responsabilidade civil 
embarcações (em que a opção pela utilização de diferente formato de 
apresentação é justificada pela especificidade dos dados recolhidos), para aferir do 
referido grau, foram criadas três classes, pelas quais se dividiu o número total de 
seguros obrigatórios que compõem cada um dos ramos/ modalidades/ grupos. 
Assim, a leitura dos gráficos seguintes permitirá ilustrar a percentagem de 
empresas autorizadas para a exploração dos respectivos ramos/ modalidades/ 
grupos que comercializa determinado número de seguros (por classe). 
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Contudo, reitera-se que alguns ramos/ modalidades/ grupos integram, nos seus 
universos, seguros obrigatórios que não são disponibilizados por qualquer empresa 
de seguros34. 

 

Gráfico 50C.10 Modalidade acidentes pessoais e ramo RC aeronaves            
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Gráfico 51C.11  Ramos RC embarcações e RC veículos terrestres a motor 
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34 O que acontece apenas em responsabilidade civil, registando-se nos oito ramos/ grupos 

considerados um total de dez seguros obrigatórios não comercializados por qualquer 
empresa.  



 

 

 

 

 

 
283

Gráfico 52C.12 Ramos RC geral - grupo I e RC geral – grupo II 

Universo: 15 seguros e
 27 empresas de seguros autorizadas
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Gráfico 53C.13  Ramos RC geral - grupo III e RC geral – grupo IV 

Universo: 16 seguros e 
27 empresas de seguros autorizadas
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Gráfico 54C.14 Ramo RC geral  – grupo V 

Universo: 13 seguros e 
27 empresas de seguros autorizadas
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Da análise dos gráficos anteriores retira-se que, na quase totalidade dos 
ramos/modalidades/grupos (oito em nove), as empresas de seguros comercializam 
a classe equivalente ao menor número de seguros obrigatórios, em percentagem 
superior a 50%. A título exemplificativo, destaque-se o ramo responsabilidade civil 
geral – grupo V, onde 81% das entidades disponibilizam somente entre 0 e 4 
seguros, no universo de 13 seguros. Ainda que se atente no caso em que a 
percentagem é mais baixa, o que sucede no ramo responsabilidade civil geral – 
grupo III, comprova-se que mais de metade das empresas (em concreto, 52%) 
comercializa um número de seguros obrigatórios compreendido em igual intervalo. 

De facto, a percentagem média de operadores que comercializa um menor número 
de seguros obrigatórios, englobando todos os ramos/modalidades/grupos, é de 
66%, valor que se localiza nos 71%, se for excluído o ramo responsabilidade civil 
embarcações, na medida em que, conforme se referiu, critérios distintos dos 
demais ramos/modalidades/grupos presidiram à organização e apresentação dos 
respectivos dados. 

Numa perspectiva inversa, verifica-se que em acidentes pessoais 25% das 
empresas disponibiliza seguros obrigatórios em quantidade que se insere na 
classe relativa ao maior número de seguros. Todavia, parece dever-se igualmente 
conjugar esta percentagem com o facto da modalidade em apreço integrar o maior 
universo, circunstância que poderá ajudar a explicar um intervalo potencial mais 
alargado no que toca a esta última classe (10 ou mais de 10 seguros, num total de 
21). 

Em responsabilidade civil a análise global dos diversos ramos/grupos revela um 
contraste ainda mais evidente. Desde logo, na medida em que é clara a distância 
entre as duas percentagens mais elevadas de empresas que disponibilizam um 
maior número de seguros obrigatórios, atingidas nos vários ramos/grupos, refira-se 
que apenas num único ramo se situa em 42% (ramo responsabilidade civil 
embarcações), sucedendo-lhe 15%, nos grupos I e III do ramo responsabilidade 
civil geral. Acresce que tal percentagem equivale a 0% nos grupos IV e V, o que se 
traduz no facto de nenhuma empresa comercializar pelo menos 10 no universo de, 
respectivamente, 14 e 13 seguros obrigatórios. 

Em suma, constata-se que a média da percentagem da disponibilização mais 
elevada de um maior número de seguros obrigatórios no conjunto de oito 
ramos/grupos em responsabilidade civil é de, aproximadamente, 13%. 

Complementando a análise efectuada no número anterior, também do ponto de 
vista do número de seguros obrigatórios, podem extrair-se indícios que apontam 
para um grau  pouco significativo de comercialização destes seguros no âmbito do 
mercado segurador.  

No entanto, na interpretação dos resultados obtidos inerentes à percentagem de 
comercialização de seguros obrigatórios em cada ramo/ grupo/ modalidade convirá 
ter presente o conjunto bastante alargado de motivações que podem suportar um 
nível reduzido de disponibilização, como seja a adopção de uma estratégia 
comercial de maior especialização por parte de algumas empresas de seguros. 

 

2.2 Exclusões identificadas 
 
2.2.1 Considerações iniciais 
A questão 1.2. do questionário procurou aferir, em função do ramo/ modalidade/ 
grupo em que os diferentes seguros obrigatórios se encontram inseridos, as 
exclusões mais comuns associadas à respectiva comercialização. 

De realçar que as exclusões listadas na referida questão, diferenciadas para 
acidentes pessoais e responsabilidade civil, foram seleccionadas com base na 
análise das apólices comercializadas, pelo seu carácter mais frequente. De referir, 
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igualmente, que se destacaram as de âmbito mais abrangente, na medida em que 
são comuns às condições gerais das apólices de mais do que um seguro do 
mesmo ramo/ modalidade/ grupo, sendo previstas por mais do que uma empresa 
de seguros. 

Adicionalmente, incluiu-se a rubrica outras, de forma a possibilitar a identificação 
de exclusões não listadas, específicas da política da empresa em causa ou do 
seguro em apreço. Na medida em que as outras exclusões podem desempenhar 
um papel significativo na comercialização de determinados seguros obrigatórios, 
estas serão analisadas, com mais detalhe, no ponto 2.2.3. 

Importa, ainda, destacar que o número de exclusões listadas para acidentes 
pessoais e responsabilidade civil difere significativamente. De facto, incluindo a 
rubrica outras, contam-se, respectivamente, 48 nos seguros da modalidade 
acidentes pessoais e 21 nos do ramo responsabilidade civil. 

Atendendo ao objecto geral do estudo, determinou-se, para efeitos do tratamento 
da questão 1.2., desconsiderar os seguros cujas exclusões se encontrem 
regulamentadas, ou em relação aos quais exista uma apólice uniforme. De facto, 
na medida em que se procuram avaliar as exclusões identificadas pelas empresas 
de seguros, bem como o seu número previsto para os seguros obrigatórios em 
causa, uma eventual inclusão desses seguros poderia influenciar negativamente a 
fiabilidade dos resultados. 

No que diz respeito ao tratamento gráfico das exclusões adoptadas, cumpre referir 
que na leitura dos gráficos seguintes se deve atender ao critério de construção das 
classes, considerando que todas abrangem o mesmo intervalo. De assinalar, que o 
valor correspondente ao limite superior da classe deve ser interpretado de forma 
exclusiva, ou seja, deve ser integrado na análise da seguinte.  

 

2.2.2 Caracterização das exclusões previstas 
 

Gráfico 55C.15 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro de acidentes pessoais 
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Como pode ser verificado no gráfico anterior, a maioria das entidades que 
respondeu afirmativamente à questão 1.1. inclui nos seguros de acidentes 
pessoais 40 ou mais exclusões, por seguro obrigatório. 

No entanto, existem diferenças ao nível dos seguros individuais que merecem ser 
exploradas. Assim, destacam-se os seguros Dador de sangue e Forcado, nos 
quais a totalidade das empresas que comercializam os seguros em causa 
prevêem, nas condições gerais das respectivas apólices, mais de 40 exclusões, 
verificando-se que para ambos os seguros a média é de cerca de 43. 

Inversamente, destaca-se o seguro Entidades provas desportivas, onde a 
percentagem de empresas que identificam 40 ou mais exclusões é menor (58,3%), 
sendo a média, neste caso, de aproximadamente 35. 

Todavia, deve ser realçado que, apesar da menor percentagem de empresas a 
comercializar seguros cujas condições gerais das apólices prevêem 40 ou mais 
exclusões, a média não é, no seguro Entidades provas desportivas, a mais 
reduzida. Neste sentido, destaca-se o seguro Entidades férias desportivas, com 
uma média de 33 exclusões, ainda que 66,7% das empresas se insiram na 
categoria de 40 ou mais. 

A análise agregada destes valores permite, portanto, avaliar a variação do número 
de exclusões adoptadas pelas diferentes empresas de seguros, sendo possível 
concluir que ainda que uma elevada percentagem de empresas preveja nas 
condições gerais das suas apólices um grande número, existem empresas cujas 
condições gerais incluem um número consideravelmente mais reduzido de 
exclusões, contrabalançando, assim, o peso das anteriores. 

Analisando qualitativamente as situações em apreço, é de referir que a exclusão 
da “acção ou omissão da pessoa segura sob efeito do álcool ou bebida alcoólica 
que determine grau de alcoolemia superior ao legalmente permitido e/ou uso de 
estupefacientes fora da prescrição médica, ou quando incapaz de controlar os seus 
actos” é prevista por todas as empresas de seguros, nas condições gerais das 
suas apólices, em relação à quase totalidade dos seguros obrigatórios incluídos 
em acidentes pessoais (com a excepção dos seguros Aluno, Atleta de alta 
competição, Membros de órgãos autárquicos e Seguro desportivo). Com um maior 
relevo, destaca-se igualmente a exclusão do “suicídio ou tentativa de suicídio”, 
adoptada pela totalidade das empresas de seguros, para a grande maioria dos 
seguros obrigatórios de acidentes pessoais, com excepção dos seguros Atleta de 
alta competição, Entidades instalações desportivas, Formando, Membros de 
órgãos autárquicos e Seguro desportivo, onde esta é prevista por 75% a 93% das 
empresas. 
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Gráfico 56C.16 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil aeronaves 
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No que se refere aos seguros obrigatórios que se inserem no ramo 
responsabilidade civil aeronaves, ressalva-se que os resultados devem ser 
interpretados à luz do reduzido número de empresas que os comercializa. Assim 
sendo, não obstante a apresentação dos valores em percentagem, deve atender-
se ao facto de na quase totalidade dos casos corresponderem, em termos 
absolutos, a apenas 2 ou 3 empresas. 

Ainda assim, refira-se que neste ramo a classe onde as empresas de seguros 
maioritariamente se inserem é a de 10-15 exclusões, correspondendo, no seguro 
Ultraleves e aeronaves de voo livre, àquela onde se integra a totalidade das 
empresas que comercializam este seguro obrigatório. Por seu turno, nos seguros 
Trabalho aéreo e Transporte aéreo metade das empresas encontra-se abrangida 
pelo intervalo 10-15 exclusões, ao passo que as restantes se inserem na classe de 
mais de 15 (inclusive). A média mais reduzida por seguro é, neste ramo, de 14 
exclusões (seguro Ultraleves e aeronaves de voo livre). Por sua vez, a média mais 
elevada situa-se nas 17, no seguro Trabalho aéreo. Tal como referido 
anteriormente, a média de exclusões por seguro, aliada à representação gráfica 
por classes, ilustra a diferença na distribuição real por empresa de seguros. 

No que toca à análise qualitativa das exclusões previstas, é de assinalar que uma 
grande parte destas (6) são previstas por 100% das empresas, em relação à 
totalidade dos seguros obrigatórios incluídos no ramo responsabilidade civil 
aeronaves, não sendo as restantes previstas por nenhuma empresa (3), ou por um 
número pouco significativo de empresas (12). 
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Gráfico 57C.17 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil embarcações 
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Do ramo responsabilidade civil embarcações salienta-se o facto de apenas o 
seguro Actividade marítimo-turística poder ser analisado com propriedade, na 
medida em que entre os seguros comercializados é o único cujas exclusões não se 
encontram regulamentadas. Verifica-se, neste caso, uma distribuição mais 
equitativa das empresas de seguros pelas diferentes classes. Assim, cerca de 40% 
das empresas são abrangidas pelo intervalo 10-15 exclusões, enquanto 30% se 
insere na classe 5-10 ou 15 ou mais, respectivamente. As restantes 10% inserem-
se na classe 0-5. 

 

Gráfico 58C.18 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil veículos terrestres a motor 
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Como se pode constatar pela análise do gráfico anterior, alguns seguros do ramo 
responsabilidade civil veículos terrestres a motor foram desconsiderados por 
disporem de apólices uniformes ou apresentarem as exclusões regulamentadas, 
ou ainda, como será analisado mais em detalhe, por preverem as mesmas que as 
identificadas para o seguro automóvel. Para efeitos de interpretação dos resultados 
apresentados, convirá salvaguardar o facto de os seguros obrigatórios assinalados 
serem comercializados por um reduzido número de empresas (de 2 a 4), sendo o 
seguro Empresas caminho de ferro comercializado por uma única entidade. 

No seguro Entidades comboios turísticos, metade das empresas prevêem entre 0-5 
exclusões (exclusive), e as demais 15 ou mais. Em relação ao seguro Entidades 
transporte pessoas por cabo, assinale-se que a totalidade dos operadores é 
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abrangida pela classe 10-15 exclusões (exclusive). Por sua vez, 33,3% das 
empresas que comercializam o seguro Entidades fontes radioactivas seladas 
inserem-se, respectivamente, nos intervalos 5-10, 10-15, e 15 ou mais exclusões, 
tendo, por conseguinte, uma distribuição mais heterogénea. De destacar, porém, 
que existem diferenças significativas quanto à média por seguro obrigatório. Mais 
especificamente, o seguro Entidades comboios turísticos apresenta a média mais 
reduzida, 9,5 exclusões, tendo o seguro Entidades fontes radioactivas seladas uma 
média de 13,3. 

 

Gráfico 59C.19 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil geral - grupo I 
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Conforme se tem vindo a verificar, ao contrário dos seguros de acidentes pessoais, 
onde a clara maioria das empresas previa, nas suas apólices, 40 ou mais 
exclusões por cada seguro obrigatório (das 48 listadas), no ramo responsabilidade 
civil existem diferenças consideráveis. Reforça-se que uma correcta interpretação 
dos valores apresentados deve não só atender à especificidade do seguro em 
análise, mas também ao peso e relevância das outras exclusões.  

Como é visível no gráfico anterior, verifica-se, nos seguros Bens locação 
financeira, Sociedades de advogados e Técnicos oficiais de contas, que uma clara 
maioria de entidades prevê 15 ou mais exclusões, constatando-se uma distribuição 
mais equitativa entre as diferentes classes, nos seguros Organismos avaliação 
embarcações de recreio e Solicitadores. Mencione-se que, apesar dos seguros 
Notários e Solicitadores apresentarem as médias mais baixas (9,3 e 10,1, 
respectivamente), uma elevada percentagem de empresas assinalou a rubrica 
outras exclusões (70% e 75%, respectivamente). Estas duas variáveis devem, por 
isso, ser analisadas conjuntamente. 
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Gráfico 60C.20 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil geral – grupo II 
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Salienta-se, em relação aos seguros Entidades água, efluentes, resíduos sólidos, 
Entidades resíduos sólidos urbanos e Produtores de electricidade energia eólica 
inseridos no ramo responsabilidade civil – grupo II, que todas as empresas que 
comercializam os referidos seguros obrigatórios adoptam, nas condições gerais 
das suas apólices, 15 ou mais exclusões. Por sua vez, a classe 10-15 é maioritária 
nos seguros Entidades armazenagem e distribuição gás e Entidades inspectoras 
gás. Neste caso, 50% dos operadores prevê apenas entre 0-5 exclusões 
(exclusive), no que concerne ao seguro Empresas actividades electricidade, sendo 
que 25% das empresas indicam, respectivamente, 10-15 ou 15 ou mais. No que 
respeita ao seguro Entidades actividades petróleo, metade das entidades estão 
abrangidas pela classe 0-5 exclusões, enquanto as restantes integram de 10 a 15. 

Para os seguros inseridos neste ramo, a média de exclusões por seguro 
obrigatório varia entre aproximadamente 8 (Entidades actividades electricidade e 
Entidades actividades petróleo) e 17 (Produtores de electricidade energia eólica). 
Mais uma vez se denota, por um lado, a grande heterogeneidade na distribuição 
das empresas por número de exclusões previstas por seguro e, por outro, a 
elevada volatilidade da média por seguro do mesmo ramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
291

Gráfico 61C.21 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil geral – grupo III 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Actividade termal

Centros de bronzeamento artif icial

Clínicas e consultórios dentários

Entidades recintos diversões aquáticas

Entidades espaços de jogo e recreio

Entidades recintos de espectáculos 

Laboratórios privados

Prof issionais de terapêuticas não convencionais

Promotor de ensaios clínicos

Unidades privadas de diálise

Unidades privadas de saúde

0-5 exclusões 5-10 exclusões 10-15 exclusões Mais de 15 exclusões

 
 

No ramo responsabilidade civil geral – grupo III, com excepção dos seguros 
Centros de bronzeamento artificial, Profissionais de terapêuticas não-
convencionais e Promotor de ensaios clínicos, constata-se que a maioria das 
empresas se insere na classe relativa a mais de 15. Verifica-se novamente uma 
elevada variação na média de exclusões por seguro, encontrando-se previstas, em 
média, apenas cerca de 7 para o seguro Centros de bronzeamento artificial, ao 
passo que o seguro Unidades privadas de saúde totaliza uma média de 17. 

 

Gráfico 62C.22 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil geral –  grupo IV 
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Para efeitos de análise dos resultados apresentados no gráfico anterior, mencione-
se que os seguros Entidades EPI e Guarda-nocturno são disponibilizados por 
apenas uma empresa de seguros. Salvaguardando esta especificidade, a 
distribuição das entidades é bastante diferenciada em relação aos restantes 
seguros. Assim, enquanto no seguro Entidades utilização radiações ionizantes a 
totalidade das empresas comercializa 15 ou mais exclusões e nos seguros Centros 
de inspecção automóvel e Empresas privadas de segurança esta classe assume 
uma clara preponderância, nos seguros Entidades aterros resíduos e Entidades 
fontes radioactivas seladas existe uma igual distribuição dos operadores pelas 
classes representadas. 

 

Gráfico 63C.23 Número de exclusões previstas, por empresa, por seguro do ramo 
responsabilidade civil geral – grupo V 
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Com base na análise dos dados apresentados, verifica-se que a totalidade das 
empresas prevê 15 ou mais exclusões para o seguro Entidades Aeródromos Civis 
Nacionais. Note-se, ainda, que a informação relativa ao seguro Entidades materiais 
de construção não será avaliada, na medida em que o mesmo é comercializado 
por apenas uma entidade. Em relação ao seguro Empreitadas de obras públicas, 
por seu turno, constata-se que a maioria dos operadores indica 15 ou mais 
exclusões. Porém, existe uma igual distribuição das empresas pelas classes 
assinaladas, em relação aos restantes seguros apresentados. 

Analisando qualitativamente as exclusões praticadas nos seguros obrigatórios que 
se inserem no ramo responsabilidade civil geral, realça-se que, para a quase 
totalidade dos seguros apresentados, agregados nos diversos grupos, são 
excluídos pela larga maioria das empresas os “danos causados a empregados, 
assalariados ou mandatários do segurado, quando resultem de acidente 
caracterizável como acidente de trabalho”. 

 

2.2.3 Análise de outras exclusões  
Conforme se aludiu, a análise material das outras exclusões, comummente 
referidas pelas empresas, em relação aos seguros de cada ramo, assume especial 
relevância. Deste modo, denota-se que foram unicamente assinaladas as referidas 
por mais do que uma entidade, em um ou mais seguros de cada ramo. 

Nos seguros de acidentes pessoais, sublinha-se as seguintes exclusões: 
“tratamentos em praias, termas, casas de repouso, e outros estabelecimentos 
similares”, “deslocações para efeitos de tratamentos médicos” e “deslocações de e 
para os locais de prática de actividades desportivas”. 
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Relativamente aos seguros do ramo responsabilidade civil embarcações, realça-se 
apenas as “despesas relacionadas com a remoção de destroços”. 

De assinalar que, quanto às exclusões relativas aos seguros do ramo 
responsabilidade civil veículos terrestres a motor, foram mencionadas as previstas 
na apólice uniforme do seguro automóvel. Deste modo, a título de exemplo, 
sublinham-se Transporte colectivo de crianças e Actividades risco para ambiente, 
relativamente aos quais, apesar de não estarem definidas exclusões 
regulamentadas, são aplicadas, por algumas empresas, as mesmas que as 
previstas para o seguro automóvel. 

No tocante a Notários e Sociedades de advogados, pertencentes ao ramo 
responsabilidade civil geral – grupo I, são de destacar as seguintes: “violação do 
sigilo profissional”, “atrasos nas prestações dos serviços solicitados ao segurado”, 
assim como “reclamação baseada na perda ou extravio de documentos dos 
clientes, bem como na perda dos ficheiros informáticos dos clientes”. 

Quanto aos seguros do ramo responsabilidade civil geral inseridos no grupo II 
apontam-se, relativamente a Entidades inspectoras gás, as seguintes exclusões: 
“danos resultantes de sinistros provocados por defeitos não críticos, quando os 
mesmos tenham sido objecto de relatório por parte do segurado e não tenham sido 
eliminados pelo proprietário ou entidade responsável pela manutenção das 
instalações, redes ou ramais de distribuição” e “danos ocorridos quando o sinistro 
tiver origem na falta de manutenção das instalações, redes ou ramais de 
distribuição objecto de inspecção”. As exclusões acima transcritas são, 
naturalmente, específicas do seguro em causa, pelo que não haviam sido listadas 
na questão 1.2. 

Em relação ao seguro Entidades armazenagem e distribuição gás, do mesmo 
ramo, justifica-se a exclusão dos “danos resultantes da adaptação de veículos 
ligeiros e pesados à utilização de GPL” pelo facto de este risco se encontrar 
coberto por outros seguros. 

Nos restantes seguros dos demais grupos do ramo responsabilidade civil geral 
regista-se a exclusão da “falta de cumprimento de medidas de segurança, normas 
e regulamentos aplicáveis à actividade”, a qual já havia sido prevista na listagem 
presente na questão 1.2., pelo que não deve ser duplamente contabilizada. 

 

2.2.4 Relação entre as exclusões e a cobertura dos 
seguros obrigatórios 

Com o intuito de avaliar, numa perspectiva qualitativa, a adequação das exclusões 
assinaladas pelas empresas de seguros à cobertura que os seguros obrigatórios 
se propõem garantir, quando individualmente considerados, procedeu-se à sua 
análise para 6 seguros diferentes. 

Estes seguros foram seleccionados com base em dois critérios: (i) a não 
regulamentação das respectivas exclusões em fonte legal ou normativa (ii) a 
relevância do grau de comercialização dos seguros. 

Pretendia-se aferir da susceptibilidade de as exclusões já constantes do 
questionário, bem como as outras que foram indicadas pelas empresas de 
seguros, poderem colocar em causa a cobertura legalmente prevista. 

Da análise daquelas que os operadores referiram constar das respectivas 
condições gerais das apólices pode concluir-se que, não obstante as apólices 
preverem um número significativo de exclusões, na maioria dos casos estas não 
atentam contra o âmbito da cobertura do seguro. 

Saliente-se, no entanto, que duas exclusões assinaladas por 4 entidades, no 
âmbito de um seguro de acidentes pessoais, são passíveis de privarem o seguro 
em termos de eficácia prática, quando interpretadas conjuntamente, na medida em 
que esvaziam a obrigação assumida pela empresa aquando da celebração do 
contrato. 
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Por seu turno, verificou-se, quanto a dois dos seguros do ramo responsabilidade 
civil analisados, terem sido indicadas duas exclusões cuja redacção não se afigura 
suficientemente clara e precisa, o que poderá comprometer a plena compreensão 
do seu âmbito de aplicação. 

 

2.3 Ausência de comercialização 
 

2.3.1 Considerações iniciais 
Na pergunta 1.3. do questionário solicitava-se às empresas de seguros, caso 
tivessem respondido negativamente à questão 1.1., que indicassem a razão ou 
razões pela(s) qual(-ais) não disponibilizavam os seguros obrigatórios em análise. 

Foram incluídas três possíveis justificações para a não comercialização, a saber: (i) 
o seguro não se inscreve na política comercial da empresa; (ii) o risco não se 
encontra suficientemente delimitado e (iii) dificuldade em contratar/inexistência de 
resseguro. As entidades podiam ainda especificar outras razões que, em concreto, 
motivassem esta situação. 

Como se poderá constatar pela análise dos gráficos que a seguir se apresentam, a 
razão referida em (i) é aquela que mais vezes é apontada pelos operadores como 
justificação para a não comercialização dos seguros obrigatórios.  

Poderá indagar-se se tal preponderância não se deverá a uma eventual 
sobrevalorização da resposta correspondente à não inclusão na política comercial, 
delegando, para segundo plano, as razões que lhe estão efectivamente 
subjacentes. 

 

2.3.2 Motivos da não comercialização 
O quadro seguinte ilustra as respostas das empresas de seguros à questão 1.3. do 
questionário, tendo os valores percentuais sido apurados pelo cálculo da média 
ponderada por ramo/ modalidade/ grupo. 

 

Quadro 7C.2 Motivos da não comercialização por ramo/modalidade 

Motivo para a não comercialização Acidentes 
Pessoais

RC 
Aeronaves

RC 
Embarcações

RC Veículos 
Terrestres a 

Motor

RC Geral - 
Grupo I

RC Geral - 
Grupo II

RC Geral - 
Grupo III

RC Geral - 
Grupo IV

RC Geral - 
Grupo V

Não se inscreve na política comercial da 
empresa 74,1% 73,5% 68,2% 72,1% 80,2% 76,6% 79,5% 76,5% 78,2%

O risco encontra-se insuficientemente 
delimitado 2,3% 3,9% 6,8% 9,1% 6,5% 7,2% 10,6% 8,0% 6,6%

Dificuldade em contratar/inexistência de 
resseguro 2,7% 21,6% 15,9% 11,7% 6,2% 9,6% 4,3% 9,9% 8,2%

Outras 20,9% 0,0% 9,1% 6,5% 7,1% 6,6% 5,6% 5,6% 6,6%

Não se indica a razão 0,0% 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Ramos/Modalidades

 
 

Da análise das razões indicadas pelas entidades para a não comercialização dos 
seguros obrigatórios, nesta secção divididos e analisados por ramos/ modalidades/ 
grupos, constata-se que a justificação não se inscreve na política comercial é 
claramente dominante, variando entre 68,2% no ramo responsabilidade civil 
embarcações e 80,2% no ramo responsabilidade civil geral – grupo I. 

Já as justificações o risco encontra-se insuficientemente delimitado e dificuldade 
em contratar/ inexistência de resseguro apresentam níveis de resposta menos 
significativos, verificando-se que esta última é, das três opções indicadas no 
questionário, a segunda mais referida. Com efeito, o motivo que se prende com o 
resseguro atinge uma maior percentagem em todos os ramos/modalidades/grupos, 
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com excepção dos grupos I e III do ramo responsabilidade civil geral, em que a 
explicação relativa à insuficiente delimitação do risco é preponderante. 

Atentando agora aos seguros individualmente considerados e tomando por 
referência o peso de cada justificação no total das respostas obtidas para cada 
seguro, denota-se que a razão não se inscreve na política comercial recolhe a 
totalidade das respostas nos seguros Automóvel (ressalve-se que apenas 2 
entidades responderam não comercializar este seguro) e Trabalho aéreo. 

Refira-se ainda que em nenhum dos 112 seguros obrigatórios analisados as 
fundamentações insuficiente delimitação do risco e dificuldade em contratar/ 
inexistência de resseguro receberam uma percentagem maioritária de respostas. 

Não obstante, e a título meramente exemplificativo, assinala-se que no seguro 
Empresas caminho de ferro o motivo atinente ao resseguro é referido por seis 
empresas de seguros. 

 

2.3.3 Outras razões mencionadas pelas empresas de 
seguros  

Conforme referido anteriormente, foi conferida às empresas de seguros a opção de 
identificarem outros motivos para efeitos de justificação da ausência de 
comercialização de seguros obrigatórios, além daqueles que haviam sido incluídos 
expressamente no questionário. 

Nesta fase, revestirá de toda a utilidade destacar aquelas razões que foram 
assinaladas em maior número. Porém, algumas explicações apresentadas não 
serão objecto de análise, em virtude do seu carácter particular e específico, que 
obsta ao respectivo tratamento objectivo. 

Desde logo, constata-se que a ausência de procura é o principal motivo apontado 
para a não comercialização. Muitos operadores referem que disponibilizariam o 
seguro obrigatório desde que houvesse solicitação por parte do mercado. Esta 
razão é nomeada nos seguintes ramos/ modalidades/ grupos: acidentes pessoais, 
responsabilidade civil veículos terrestres a motor e responsabilidade civil geral – 
grupos I a V.  

Em acidentes pessoais, a ausência de procura é indicada o maior número de 
vezes quanto ao seguro Dador de sangue. Por seu turno, no ramo 
responsabilidade civil veículos terrestres a motor, a falta de solicitação do mercado 
é citada para os seguros Empresas caminho de ferro e Entidades transporte  
pessoas por cabo. Finalmente, no que concerne ao conjunto dos 5 grupos que 
integram o ramo responsabilidade civil geral, salientam-se os seguros Actividade 
termal, Centros de bronzeamento artificial, Empresas actividades electricidade, 
Guarda-nocturno, Prestadores serviços assistência em escala, Serviços de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, Distribuição combustíveis gasosos de gás 
e Técnicos oficiais de contas, como aqueles onde o motivo em apreço é aduzido 
com maior frequência. 

Adicionalmente, cumpre sublinhar duas outras explicações que foram avançadas 
neste contexto. A primeira surge relacionada com a circunstância de várias 
destinatárias do questionário declararem que, do ponto de vista comercial, a 
configuração dos produtos que disponibilizam não correspondem integralmente 
aos seguros obrigatórios, nos termos em que se encontram definidos no plano 
legal e/ou regulamentar (por exemplo, o capital garantido é inferior àquele que 
decorre da legislação/regulamentação). Em segundo lugar, algumas entidades 
alegam que, não obstante não comercializarem determinados seguros obrigatórios 
no período de referência, planeiam vir a fazê-lo em breve ou não excluem a 
possibilidade de tal acontecer no futuro. 
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2.3.4 Seguros não comercializados 
Da análise das respostas dos operadores ao questionário conclui-se que há 13 
seguros obrigatórios em acidentes pessoais e responsabilidade civil que não são 
comercializados por nenhuma empresa de seguros. São eles Consultores para 
investimento, Direcção efectiva radiação ionizante, Dispositivos médicos, 
Entidades protecção radiações ionizantes, Entidades comercialização e transporte 
gás natural, Exploração distribuição gás natural, Notários, Organismos avaliação 
embarcações de recreio, Organismos avaliação componentes de segurança, 
Organismos transporte de mercadorias perigosas, Transporte aéreo mercadorias 
perigosas, Transporte transfronteiriço resíduos perigosos e Dador de órgãos, 
tecidos e células. 

Atendendo à relevância destes seguros obrigatórios, nomeadamente, para o 
exercício de profissões e actividades reguladas, importa examinar as justificações 
que foram dadas pelas empresas. 

Refira-se que, por terem sido instituídos apenas em 2007, coincidindo com o 
período de referência do presente exercício, Consultores para investimento, 
Entidades comercialização e transporte gás natural e Dador de órgãos, tecidos e 
células serão desconsiderados desta análise. 

O gráfico seguinte apresenta as razões referidas pelas entidades para fundamentar 
a não disponibilização dos seguros acima identificados. 

 

Gráfico 64C.24 Seguros não comercializados - razões 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Direcção efectiva radiação ionizante

Dispositivos médicos

Entidades protecção radiações
ionizantes

Exploração distribuição gás natural

Mediador de jogos sociais do Estado

Organismos avaliação embarcações de
recreio

Organismos avaliação componentes de
segurança

Organismos transporte de mercadorias
perigosas

Transporte aéreo mercadorias perigosas

Transporte transfronteiriço de resíduos
perigosos

Não se inscreve na política comercial da empresa O risco encontra-se insuficientemente delimitado
Dif iculdade em contratar/inexistência de resseguro Outras
Não responde

 
 

No que respeita aos seguros não comercializados por qualquer empresa de 
seguros, a política comercial corresponde também à justificação mais assinalada 
na pergunta 1.3. do questionário. 

Esta razão atinge uma maior percentagem de respostas no seguro Dispositivos 
médicos, com 82,8%, em oposição ao seguro Transporte transfronteiriço resíduos 
perigosos onde aquela é menos indicada (61,1%). Esta justificação é avançada, 
em média, por 72,7% das entidades. 
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Já o motivo atinente à insuficiente delimitação do risco é referido, em média, por 
10% dos operadores, sendo a percentagem mais elevada a correspondente a 
16,7%, no Transporte transfronteiriço resíduos perigosos, e as mais baixas a de 
0%, no Transporte aéreo mercadorias perigosas e 7,1%, em Organismos avaliação 
componentes de segurança. 

A justificação relativa à dificuldade em contratar/inexistência de resseguro, por sua 
vez, é mencionada, em média, por 13,4%. Esta razão é mais assinalada no 
Transporte aéreo mercadorias perigosas, com 31,3%, de empresas de seguros. 
Inversamente, é o seguro Dispositivos médicos que recolhe um menor número de 
respostas (3,5%). 

É assim possível concluir-se que, em média, a principal razão para a não 
disponibilização pelas empresas de seguros destes seguros obrigatórios é a que 
se prende com a sua política comercial, seguida pela dificuldade em contratar/ 
inexistência de resseguro e, em terceiro lugar, pela insuficiente delimitação do 
risco. 

Para finalizar, cumpre salientar que em relação a 4 destes 10 seguros obrigatórios 
houve entidades que invocaram a falta de solicitação pelo mercado como 
fundamento da não comercialização. Com efeito, no que diz respeito aos seguros 
Exploração distribuição gás natural, Organismos avaliação embarcações de recreio 
e Organismos avaliação componentes de segurança, um operador por cada seguro 
referiu a ausência de procura para justificar este facto. No que concerne o seguro 
Notários, esta razão foi apresentada por duas empresas de seguros. 

 

2.3.5 Impacto da regulamentação na comercialização de 
seguros obrigatórios 

No âmbito da questão 1.3., e atendendo unicamente à rubrica o risco encontra-se 
insuficientemente delimitado, procurou avaliar-se o impacto da regulamentação na 
comercialização de seguros obrigatórios.  

Na presente análise assumiu-se uma associação directa entre a insuficiente 
delimitação do risco e a eventual ausência ou insuficiência de regulamentação.  

De ressalvar, no entanto, que em determinados casos pode não ter sido feita 
semelhante associação entre delimitação do risco e regulamentação, por parte das 
empresas de seguros. 

Adicionalmente, importa assinalar que a mencionada rubrica tem, salvo raras 
excepções, um peso muito reduzido. Neste sentido, seleccionaram-se os seguros 
onde este motivo atinge, pelo menos, 10% do total das razões apontadas. 

De reforçar, igualmente, que o peso da rubrica não se insere na política comercial 
da empresa pode ter sido em parte sobreavaliado, devido ao seu carácter 
abrangente. 

Para além da verificação da regulamentação existente para os seguros 
mencionados, tenciona-se analisar, de forma mais específica e detalhada, os 
seguros não comercializados ou pouco comercializados, relativamente aos quais a 
percepção da insuficiente delimitação do risco, por parte das empresas, poderá ter 
maior impacto. 

Em relação aos seguros Projectos obras particulares, Empresas transitárias, 
Distribuição combustíveis gasosos de gás e Transporte transfronteiriço resíduos 
perigosos, verificou-se que, embora a insuficiente delimitação do risco tivesse 
atingido um peso igual ou superior a 10% no total dos motivos assinalados, tanto o 
capital mínimo como as exclusões encontram-se regulamentados. Acresce que o 
seguro Distribuição combustíveis gasosos de gás é objecto de regulamentação em 
apólice uniforme. Infere-se, também, que a insuficiente delimitação do risco não 
pode justificar-se, nestes casos, pela ausência ou insuficiência da regulamentação. 

Da análise dos 34 seguros retira-se que, para este efeito, 9 (Consultores para 
investimento, Direcção efectiva radiação ionizante, Dispositivos médicos, 
Entidades comercialização e transporte gás natural, Exploração distribuição gás 
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natural, Mediador de jogos sociais do Estado, Organismos avaliação embarcações 
de recreio, Organismos transporte de mercadorias perigosas e Transporte 
transfronteiriço de resíduos perigosos) não eram comercializados por nenhuma 
empresa. Ressalva-se, todavia, o seguro Transporte transfronteiriço resíduos 
perigosos, cujas exclusões e capital mínimo se encontram regulamentados.  

Os restantes seguros caracterizam-se pela ausência de regulamentação (apenas 
Exploração distribuição gás natural tem o capital mínimo definido), elegíveis como 
eventuais áreas prioritárias. 

Adicionalmente, examinaram-se também os seguros Entidades materiais de 
construção, Entidades EPI e Guarda-nocturno, comercializados por uma única 
empresa, tendo-se concluído que também estes ainda não foram alvo de 
regulamentação. 

Para os demais seguros não existem exclusões regulamentadas e apenas três 
(Entidades fontes radioactivas seladas, Sociedades de advogados e Solicitadores) 
têm os capitais mínimos definidos. 

Apesar do carácter oportuno da análise, os respectivos resultados não sustentam 
conclusões passíveis de generalização, devido à coexistência de uma 
multiplicidade de factores. 

 

3. Conclusões 
 
3.1 Síntese dos resultados obtidos 
Grau de Comercialização  

Analisado o grau de comercialização por ramo/ modalidade/ grupo e por seguro, 
constata-se que, com raras excepções, a quase totalidade dos seguros 
obrigatórios seleccionados não é comercializada pela maioria das entidades 
autorizadas. 

Por sua vez, se se atentar ao critério do número de seguros obrigatórios 
disponibilizados (em classes), por percentagem de empresas de seguros 
autorizadas por ramo/ modalidade/ grupo, verifica-se que uma maior percentagem 
de operadores se integra na classe do menor número, inferindo-se que a maior 
parte dos seguros obrigatórios é comercializada por uma minoria. 

Exclusões identificadas 

Dos elementos recolhidos quanto a acidentes pessoais, considerado o número de 
exclusões (em classes) por ramo/modalidade/grupo e por seguro, deduz-se que 
nos 21 seguros em análise a maioria das entidades prevê, nas condições gerais 
das respectivas apólices, 40 ou mais exclusões (no total, 48). Em responsabilidade 
civil, a heterogeneidade dos resultados obtidos não suporta a generalização de 
conclusões agregadas pelos diferentes ramos/grupos. 

A ponderação da média de exclusões por seguro obrigatório, em confronto com o 
seu número (em classes) por ramo/modalidade/grupo e seguro, permite melhor 
avaliar o grau de variação do número de exclusões previstas por cada empresa de 
seguros. 

Na perspectiva da relação entre as exclusões previstas e a cobertura dos seguros 
apreciados, é possível apurar, por amostragem, que as exclusões indicadas não 
revelam, em geral, contrariar o âmbito da cobertura legalmente definida para cada 
um dos seguros obrigatórios. Detectou-se, porém, um caso em que, num seguro 
de acidentes pessoais, a interpretação conjugada de duas exclusões pode ser 
susceptível de esvaziar o conteúdo da obrigação assumida pelo operador aquando 
da contratação do seguro. 
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Ausência de comercialização 

No âmbito dos motivos mencionados pelas empresas de seguros para a não 
comercialização de cada seguro obrigatório por ramo/ grupo/ modalidade destaca-
se a atinente à política comercial da empresa. Com efeito, a maioria refere esta 
razão quanto à totalidade dos seguros seleccionados. No entanto, convirá, a este 
propósito, admitir o impacto de uma eventual sobrevalorização desta justificação 
no conjunto dos resultados apurados.  

Do universo de seguros obrigatórios existem 13 que não são comercializados por 
qualquer entidade, predominando, uma vez mais, o fundamento não se inscreve na 
política comercial da empresa. 

Quando questionadas sobre outras razões possíveis para a não comercialização, 
para além das opções sugeridas, as empresas de seguros assinalaram, com maior 
frequência, a ausência de procura pelo mercado. Ora, ainda que se deva assimilar 
esta conclusão a apenas alguns dos seguros indicados neste estudo e ao 
respectivo universo específico, parece ser de reflectir na circunstância desses 
seguros obrigatórios não serem alegadamente comercializados por falta de 
procura. De facto, ponderadas as razões de ordem pública e interesse geral que 
subjazem à qualificação de determinados seguros como obrigatórios, a sua não 
comercialização por ausência de solicitação poderá implicar uma eventual 
frustração dos objectivos que se pretendiam alcançar. 

 

3.2 Apreciação 
No decurso do tratamento dos contributos enviados em resposta ao questionário, 
concluiu-se que o carácter insuficiente (ou mesmo a ausência) dos dados 
quantitativos ao nível de granularidade solicitado inviabilizou a respectiva análise e 
prejudicou o aprofundamento das conclusões apuradas.  

Algumas empresas de seguros transmitiram, nos contactos com o ISP, dificuldade 
na obtenção, a nível interno, das informações quantitativas que haviam sido 
solicitadas. Esta circunstância denota a especial necessidade da revisão da 
adequação dos mecanismos actualmente implementados no plano do controlo 
interno e gestão de riscos. 

Por seu turno, a apreciação dos dados qualitativos atesta, desde logo, que a 
insuficiente delimitação do risco não constitui, de acordo com as respostas 
recebidas, o principal motivo apontado para a não comercialização de seguros 
obrigatórios, por parte das empresas. Embora nos casos em que esta razão 
assume um peso igual ou superior a 10% no total das respostas se confirme a 
inexistência/insuficiência da regulamentação, são motivos de natureza comercial 
que prevalecem na fundamentação deste facto, deixando transparecer um 
comportamento conservador do mercado nacional face à transferência de 
determinadas tipologias de risco mais específicas. 

As conclusões preliminares do presente estudo expõem, por um lado, a relevância 
dos exercícios de avaliação de impacto previstos no contexto de better regulation 
e, por outro, a importância da realização de análises do tipo custo-benefício na 
criação de seguros obrigatórios.  

Com efeito, um mercado caracterizado pela existência de um elevado número de 
seguros obrigatórios, comercialmente pouco explorados pelas empresas de 
seguros, e associados à inexistência/insuficiência de regulamentação, sempre 
aconselhará a uma reflexão sobre as linhas orientadoras gerais de uma política 
regulatória neste âmbito. 

Neste contexto, o ISP aproveitará as conclusões vertidas neste exercício, a 
aprofundar, no desenvolvimento de futuras iniciativas que se enquadrem no âmbito 
das suas atribuições. 
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Anexo 

Número Seguros Nome abreviado Ramo/Modalidade/Grupo

(1.) Aluno Aluno Acidentes Pessoais

(2.) Aprendiz Aprendiz Acidentes Pessoais

(3.) Atleta de alta competição Atleta de alta competição Acidentes Pessoais

(4.) Bolseiro de investigação Bolseiro de investigação Acidentes Pessoais

(5.) Bombeiro municipal ou voluntário Bombeiro municipal ou voluntário Acidentes Pessoais

(6.) Crianças e jovens acolhidos Crianças e jovens acolhidos Acidentes Pessoais

(7.) Dador de sangue Dador de sangue Acidentes Pessoais

(8.) Dirigente associativo voluntário Dirigente associativo voluntário Acidentes Pessoais

(9.) Entidades gestoras dos centros de actividades ocupacionais Entidades gestoras CAO's Acidentes Pessoais

(10.) Entidades promotoras e organizadoras de campos de férias Entidades campos de férias Acidentes Pessoais

(11.) Entidades promotoras e organizadoras de provas desportivas Entidades provas desportivas Acidentes Pessoais

(12.) Entidades promotoras de férias desportivas Entidades férias desportivas Acidentes Pessoais

(13.) Entidades responsáveis por instalações desportivas Entidades instalações desportivas Acidentes Pessoais

(14.) Estudantes do ensino universitário e do ensino politécnico Estudantes universitários e do politécnico Acidentes Pessoais

(15.) Forcado Forcado Acidentes Pessoais

(16.) Formando Formando Acidentes Pessoais

(17.) Membros de órgãos autárquicos Membros de órgãos autárquicos Acidentes Pessoais

(18.) Prestadores de serviços de mergulho Prestadores de serviços de mergulho Acidentes Pessoais

(19.) Seguro desportivo Seguro desportivo Acidentes Pessoais

(20.) Tripulante a bordo de embarcação de pesca Tripulante embarcação de pesca Acidentes Pessoais

(21.) Voluntário Voluntário Acidentes Pessoais

(22.) Actividade de produção de electricidade a partir da energia das 
ondas

Produção electricidade ondas RC Geral - Grupo II

(23.) Actividade marítimo-turística Actividade marítimo-turística RC - Embarcações Marítimas, Lacustres e Fluviais

(24.) Actividade de mediação de seguros ou de resseguros Mediação de seguros ou de resseguros RC Geral - Grupo I

(25.) Actividade termal Actividade termal RC Geral - Grupo III

(26.) Actividade de transporte colectivo de crianças Transporte colectivo de crianças RC - Veículos Terrestres a Motor

(27.) Actividades que envolvam alto risco para o ambiente Actividades risco para ambiente RC Geral - Grupo IV

(28.) Agências de câmbios Agências de câmbios RC Geral - Grupo I

(29.) Agências de viagens e turismo Agências de viagens e turismo RC Geral - Grupo III

(30.) Auditores independentes Auditores independentes RC Geral - Grupo I

(31.) Automóvel Automóvel RC - Veículos Terrestres a Motor

(32.) Autores de projectos e industriais da construção civil, quanto a 
obras particulares

Projectos obras particulares RC Geral - Grupo V

(33.) Bens objecto de contratos de locação financeira Bens locação financeira RC Geral - Grupo I

(34.) Caçador Caçador RC Geral - Grupo IV

(35.) Centros de bronzeamento artificial Centros de bronzeamento artificial RC Geral - Grupo III

(36.) Centros de inspecção de veículos automóveis Centros de inspecção automóvel RC Geral - Grupo IV

(37.) Clínicas e consultórios dentários privados Clínicas e consultórios dentários RC Geral - Grupo III

(38.) Consultores para investimento Consultores para investimento RC Geral - Grupo I

(39.) Detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos Detenção de animais perigosos RC Geral - Grupo III

(40.) Detentor da direcção efectiva de instalações, equipamentos ou 
material produtor de radiação ionizantes ou não ionizantes

Direcção efectiva radiação ionizante RC Geral - Grupo IV

(41.) Dispositivos médicos Dispositivos médicos RC Geral - Grupo III

(42.) Embarcações de recreio Embarcações de recreio RC - Embarcações Marítimas, Lacustres e Fluviais

(43.) Empreitadas de obras públicas (quando o dono da obra o 
determine no caderno de encargos)

Empreitadas de obras públicas RC Geral - Grupo V

(44.) Empresas de animação turística Empresas de animação turística RC Geral - Grupo III

(45.) Empresas de estiva Empresas de estiva RC Geral - Grupo V  
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Número Seguros Nome abreviado Ramo/Modalidade/Grupo

(46.) Empresas de transporte por caminho de ferro e de gestão da 
infra-estrutura ferroviária

Empresas caminho de ferro RC - Veículos Terrestres a Motor

(47.) Empresas privadas de segurança Empresas privadas de segurança RC Geral - Grupo IV

(48.) Empresas transitárias Empresas transitárias RC Geral - Grupo V

(49.) Entidades certificadoras de assinaturas digitais Entidades certificadoras de assinaturas digitais RC Geral - Grupo I

(50.) Entidades concessionárias das actividades de produção, 
transporte, distribuição e comercialização de electricidade

Entidades actividades electricidade RC Geral - Grupo II

(51.)

Entidades concessionárias das actividades de transporte e 
armazenamento subterrâneo de gás natural e de recepção, 
armazenamento e regaseificação em terminais de gás natural 
liquefeito (GNL) e de distribuição de gás natural

Entidades actividades gás natural RC Geral - Grupo II

(52.)

Entidades concessionárias da exploração e gestão dos 
sistemas multi-municipais e municipais de captação, 
tratamento e abastecimento de água para consumo público, de 
recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e 
tratamento de resíduos sólidos

Entidades água, efluentes, resíduos sólidos RC Geral - Grupo II

(53.)
Entidades concessionárias da exploração e gestão dos 
sistemas multi-municipais de captação, tratamento e 
abastecimento de água para consumo público

Entidades água consumo público RC Geral - Grupo II

(54.)
Entidades concessionárias da exploração e gestão dos 
sistemas multi-municipais de recolha, tratamento e rejeição de 
efluentes

Entidades efluentes RC Geral - Grupo II

(55.)
Entidades concessionárias da exploração e gestão dos 
sistemas multi-municipais de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos

Entidades resíduos sólidos urbanos RC Geral - Grupo II

(56.) Entidades de certificação e inspecção da conformidade de 
materiais de construção

Entidades materiais de construção RC Geral - Grupo V

(57.) Entidades exploradoras da actividade de comboios turísticos Entidades comboios turísticos RC - Veículos Terrestres a Motor

(58.) Entidades exploradoras das armazenagens e das redes e 
ramais de distribuição de gás

Entidades armazenagem e distribuição gás RC Geral - Grupo II

(59.) Entidades exploradoras de instalações por cabo para o 
transporte de pessoas

Entidades transporte pessoas por cabo RC - Veículos Terrestres a Motor

(60.) Entidades exploradoras de recintos com diversões aquáticas Entidades recintos diversões aquáticas RC Geral - Grupo III

(61.) Entidades habilitadas à exploração de Aeródromos Civis 
Nacionais

Entidades Aeródromos Civis Nacionais RC Geral - Grupo V

(62.)

Entidades que projectem e executem instalações de 
armazenamento de produtos do petróleo e instalações de 
abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados 
do petróleo

Entidades instalações combustíveis RC Geral - Grupo II

(63.) Entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e 
instalações de gás

Entidades inspectoras gás RC Geral - Grupo II

(64.) Entidades instaladoras e montadoras de redes de gás Entidades instaladoras e montadoras gás RC Geral - Grupo II

(65.)
Entidades licenciadas para o exercício das actividades de 
armazenamento, transporte, distribuição, refinação e 
comercialização de petróleo bruto e de produtos de petróleo

Entidades actividades petróleo RC Geral - Grupo II

(66.) Entidades licenciadas para a instalação e/ou exploração de 
aterros destinados a resíduos

Entidades aterros resíduos RC Geral - Grupo IV

(67.) Entidades licenciadas para a posse, detenção, utilização ou 
transporte de fontes radioactivas seladas

Entidades fontes radioactivas seladas RC - Veículos Terrestres a Motor; RC Geral - Grupo IV

(68.) Entidades licenciadas para prestação de serviços na área da 
protecção contra radiações ionizantes

Entidades protecção radiações ionizantes RC Geral - Grupo IV

(69.) Entidades licenciadas para utilização, com fins de diagnóstico, 
terapêutica e de prevenção de radiações ionizantes

Entidades utilização radiações ionizantes RC Geral - Grupo IV

(70.) Entidades montadoras ou reparadoras de "kits" de conversão 
para veículos automóveis a GPL

Entidades "kits" de conversão GPL RC Geral - Grupo II

(71.) Entidades qualificadas para a realização de exames, controlos 
e ensaios dos equipamentos de protecção individual (EPI)

Entidades EPI RC Geral - Grupo IV

(72.)
Entidades responsáveis pelos espaços de jogo e recreio, 
respectivo equipamento e superfícies de impacte, destinados a 
crianças 

Entidades espaços de jogo e recreio RC Geral - Grupo III

(73.)

Entidades responsáveis por instalações desportivas de uso 
público que concebam, instalem e mantenham balizas de 
futebol, andebol, hóquei e polo aquático, equipamentos de 
basquetebol

Entidades instalações desportivas balizas RC Geral - Grupo III

(74.)
Entidades responsáveis pela manutenção e inspecção de 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes

Entidades manutenção e inspecção de ascensores RC Geral - Grupo V

(75.) Entidades responsáveis pela instalação e funcionamento dos 
recintos de espectáculos e de divertimentos públicos

Entidades recintos de espectáculos RC Geral - Grupo III

(76.) Entidades titulares de licença de comercialiazação e 
operadores de redes de transporte de gás natural

Entidades comercialiazação e transporte gás natural RC Geral - Grupo II

(77.) Exploração do terminal, do gasoduto e das redes de 
distribuição regional de gás natural

Exploração distribuição gás natural RC Geral - Grupo II

(78.) Guarda-nocturno Guarda-nocturno RC Geral - Grupo IV  
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Número Seguros Nome abreviado Ramo/Modalidade/Grupo

(79.) Laboratórios privados Laboratórios privados RC Geral - Grupo III

(80.) Mediação imobiliária Mediação imobiliária RC Geral - Grupo I

(81.) Mediador de jogos sociais do Estado Mediador de jogos sociais do Estado RC Geral - Grupo I

(82.) Notários Notários RC Geral - Grupo I

(83.) Organismos com intervenção nos procedimentos de avaliação 
da conformidade das embarcações de recreio

Organismos avaliação embarcações de recreio RC Geral - Grupo V

(84.)
Organismos com intervenção nos procedimentos de avaliação 
da conformidade das máquinas e dos componentes de 
segurança colocados no mercado isoladamente

Organismos avaliação componentes de segurança RC Geral - Grupo V

(85.) Operadores marítimo-turísticos Operadores marítimo-turísticos RC - Embarcações Marítimas, Lacustres e Fluviais

(86.) Operadores portuários Operadores portuários RC Geral - Grupo V

(87.)

Organismos autorizados a aplicar os processos de avaliação 
da conformidade na aprovação dos equipamentos sob pressão 
transportáveis destinados ao transporte de mercadorias 
perigosas por estrada e por caminho de ferro

Organismos transporte de mercadorias perigosas RC Geral - Grupo V

(88.) Peritos avaliadores de imóveis dos fundos de investimento 
imobiliário

Peritos avaliadores de imóveis dos FII RC Geral - Grupo I

(89.) Prestadores de serviços de assistência em escala Prestadores serviços assistência em escala RC Geral - Grupo V

(90.)
Prestação de serviços de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos por empresários individuais e por empresas 
de aplicação terrestre

Serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos RC Geral - Grupo IV

(91.) Prestamista Prestamista RC Geral - Grupo I

(92.)
Produtores de electricidade em instalações que utilizem a 
energia eólica ou que estejam localizadas em locais de livre 
acesso ao público

Produtores de electricidade energia eólica RC Geral - Grupo II

(93.) Profissionais de terapêuticas não convencionais Profissionais de terapêuticas não convencionais RC Geral - Grupo III

(94.) Promotor de ensaios clínicos Promotor de ensaios clínicos RC Geral - Grupo III

(95.) Redes internas ou ramais de distribuição de combustíveis 
gasosos de gás 

Distribuição combustíveis gasosos de gás RC Geral - Grupo II

(96.) Revisores oficiais de contas Revisores oficiais de contas RC Geral - Grupo I

(97.) Sociedades de advogados com responsabilidade limitada Sociedades de advogados RC Geral - Grupo I

(98.) Solicitadores Solicitadores RC Geral - Grupo I

(99.) Técnicos oficiais de contas Técnicos oficiais de contas RC Geral - Grupo I

(100.) Titulares de estabelecimentos de culturas marinhas em mar 
aberto

Estabelecimentos de culturas marinhas RC Geral - Grupo V

(101.) Titulares de licenças e alvarás para o exercício da actividade 
de armeiro e de gestão de carreiras e campos de tiro

Armeiro, carreiras e campos de tiro RC Geral - Grupo IV

(102.) Titulares de licenças para uso e porte de armas ou sua 
detenção

Uso e porte de armas RC Geral - Grupo IV

(103.)
Trabalho aéreo (compreende, entre outras, as actividades 
relacionadas com a agricultura, combate a incêndios e pára-
quedismo)

Trabalho aéreo RC - Aeronaves; RC Geral - Grupo V

(104.) Transporte aéreo Transporte aéreo RC - Aeronaves

(105.)
Transporte aéreo de passageiros nas operações não 
comerciais com aeronaves de MTOM igual ou inferior a 2700 
kg

Transporte aéreo passageiros não comercial RC - Aeronaves

(106.) Transporte aéreo não regular Transporte aéreo não regular RC - Aeronaves

(107.) Transporte de mercadorias perigosas por via aérea Transporte aéreo mercadorias perigosas RC - Aeronaves

(108.) Transporte transfronteiriço de resíduos perigosos Transporte transfronteiriço de resíduos perigosos RC - Veículos Terrestres a Motor; RC - Aeronaves; RC - 
Embarcações Marítimas, Lacustres e Fluviais

(109.) Ultraleves e aeronaves de voo livre Ultraleves e aeronaves de voo livre RC - Aeronaves

(110.) Unidades privadas de diálise Unidades privadas de diálise RC Geral - Grupo III

(111.) Unidades privadas de saúde Unidades privadas de saúde RC Geral - Grupo III

(112.) Dador de órgãos, tecidos e células Dador de órgãos, tecidos e células RC Geral - Grupo V  
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9. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ACTIVIDADE 
SEGURADORA E DE FUNDOS DE PENSÕES 
9.1. Linhas gerais 
 

9.1.1. Legislação e regulamentação 
Em 2007, a principal alteração legislativa nos sectores sob supervisão do Instituto 
de Seguros de Portugal ocorreu no domínio de um dos mais relevantes seguros 
obrigatórios previstos no ordenamento jurídico nacional: o seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. 

São ainda de assinalar os desenvolvimentos registados no âmbito dos fundos de 
pensões e da mediação de seguros. 

O ano em análise foi igualmente marcado pelo arranque da discussão da Proposta 
de Directiva Solvência II, debatida durante a Presidência Portuguesa da União 
Europeia. 

 

9.1.1.1.  Seguro obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel 

O Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, aprova o regime do sistema do 
seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, transpondo parcialmente 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento e do 
Conselho, de 11 de Maio (5.ª Directiva Automóvel), e revoga o Decreto-Lei n.º 
522/85, de 31 de Dezembro. 

Com a aprovação do Decreto-Lei em apreço procedeu-se, paralelamente, à 
incorporação no ordenamento jurídico nacional do disposto na 5.ª Directiva 
Automóvel e à actualização e consolidação, num único diploma, do regime até 
então vigente. 

Saliente-se, a título meramente exemplificativo, as seguintes alterações destinadas 
a dar cumprimento ao disposto na Directiva n.º 2005/14/CE: 

− Actualização progressiva do capital mínimo do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. O diploma prevê uma actualização 
faseada do capital mínimo, que deverá evoluir dos 600.000 euros então 
previstos para os 5.000.000 euros por danos corporais e 1.000.000 euros 
por danos materiais, até 1 de Junho de 2012. Está prevista uma primeira 
actualização a ocorrer em 1 de Dezembro de 2009 e uma segunda em 1 
de Junho de 2012, passando os montantes, a partir desta data, a ser 
revistos de cinco em cinco anos, sob proposta da Comissão Europeia, em 
função da evolução do índice europeu de preços ao consumidor. 

− Estabelecem-se ainda tectos máximos de indemnização por sinistro, 
mantendo-se a previsão de regimes especiais para os contratos relativos 
a transportes colectivos e a provas desportivas; 

− Extensão do âmbito de aplicação do “procedimento de oferta razoável” à 
generalidade dos sinistros regularizáveis ao abrigo do contrato de seguro 
de responsabilidade civil automóvel.  

− Não obstante o Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio, ter já previsto a 
aplicação deste procedimento, apenas com a entrada em vigor do 
Decreto-Lei n.º 291/2007, o “procedimento de oferta razoável” passou, de 
igual modo, a ser aplicável aos sinistros cuja regularização caiba ao 
Fundo de Garantia Automóvel (FGA) ou ao Gabinete Português de Carta 
Verde e, bem assim, aos sinistros que envolvam danos corporais; 
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− Responsabilidade do FGA pelo pagamento de indemnizações por danos 
materiais quando, sendo o responsável desconhecido, deva o Fundo 
satisfazer uma indemnização por danos corporais significativos.  

Para estes efeitos, considera-se como “danos corporais significativos” a lesão 
corporal que determine morte ou internamento hospitalar igual ou superior a sete 
dias, a incapacidade temporária absoluta por período igual ou superior a sessenta 
dias, ou incapacidade parcial permanente igual ou superior a 15%. 

No domínio das alterações não directamente decorrentes da transposição da 5.ª 
Directiva Automóvel, realçam-se, nomeadamente, as seguintes novidades 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 291/2007: 

− Responsabilidade do FGA pela satisfação de indemnizações por danos 
materiais quando, sendo o responsável desconhecido, o veículo causador 
do acidente tenha sido abandonado no local do sinistro, não beneficiando 
de seguro válido e eficaz, e a autoridade policial haja efectuado o 
respectivo auto de notícia, confirmando a presença do veículo no local do 
acidente; 

− Previsão de especiais deveres de transparência a respeitar pelas 
empresas de seguros relativamente aos artigos atinentes à franquia e aos 
fundamentos de direito de regresso, aquando da contratação de um 
seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel; 

− Existência de direito de regresso da empresa de seguros contra o 
condutor quando este, tendo causado o acidente, conduza com uma taxa 
de alcoolemia superior à legalmente admitida, ou acuse o consumo de 
estupefacientes ou outras drogas e produtos tóxicos; 

− Eliminação da obrigação de as empresas de seguros fiscalizarem o 
cumprimento do dever de realização da inspecção periódica obrigatória do 
veículo, tendo o Decreto-Lei n.º 291/2007 clarificado que os seguradores 
podem celebrar contratos relativos a veículos em incumprimento, 
perdendo, no entanto, o direito de regresso caso tal incumprimento seja 
anterior à aceitação do risco; 

− No domínio do regime da “perda total”, que havia já sido introduzido pelo 
Decreto-Lei n.º 83/2006, consagração da regra de a obrigação de 
indemnizar ser cumprida em dinheiro e não através da reparação do 
veículo quando, tratando-se de um veículo com mais de dois anos, se 
constate que o valor estimado para a reparação dos danos sofridos, 
adicionado do valor do salvado, ultrapassa 120% do valor venal do 
veículo. 

− Favorece-se, deste modo, a diminuição dos casos em que se considera 
existir “perda total”, ou seja, em que a regularização do sinistro se fará 
obrigatoriamente pelo pagamento de uma indemnização em dinheiro; 

− Atenuação dos termos da obrigatoriedade de emissão do certificado 
internacional de seguro (carta verde); 

− Exclusão do âmbito da garantia do FGA dos danos materiais causados 
aos incumpridores da obrigação de contratar um seguro de 
responsabilidade civil automóvel ou aos passageiros que, 
voluntariamente, se encontrem no veículo causador do acidente, sempre 
que o FGA prove que tinham conhecimento de que o veículo não estava 
seguro; 

− Limitação da responsabilidade do FGA quando o lesado beneficie da 
cobertura de um contrato de seguro de danos próprios, existindo, assim, 
uma entidade terceira susceptível de ser convocada para proceder ao 
ressarcimento das vítimas. 

Em face das modificações acima referidas, verifica-se que o novo regime do 
seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, introduzido pelo Decreto-
Lei n.º 291/2007, obedece a um conjunto de princípios orientadores, entre os quais 
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se destacam: (i) o reforço da protecção dos lesados de acidentes de viação; (ii) o 
incremento da eficácia do controlo do cumprimento da obrigação de segurar; e (iii) 
a consagração do FGA como instância de último recurso para efeitos do 
ressarcimento das vítimas de acidentes de circulação automóvel. 

Na sequência da aprovação do diploma em análise, o Instituto de Seguros de 
Portugal emitiu a Norma Regulamentar n.º 15/2007-R, de 25 de Outubro, que 
operacionaliza o regime de processamento e pagamento das contribuições 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 291/2007 
(i.e., contribuições para o FGA), e a Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de 
Dezembro, que regulamenta o regime de regularização de sinistros no âmbito do 
seguro automóvel, mediante a aprovação do modelo de impresso a utilizar para 
participação do sinistro e fixação da estrutura do registo pelas empresas de 
seguros dos prazos de regularização de sinistros, bem como a periodicidade e os 
moldes nos quais essa informação deve ser prestada à autoridade de supervisão. 

 

9.1.1.2. Fundos de pensões 
O Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio, alterou o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 
de Janeiro, que regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e 
das entidades gestoras de fundos de pensões e transpôs para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Junho, relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais. 

O Decreto-Lei n.º 180/2007 vem introduzir alterações pontuais no regime das duas 
novas estruturas de governação dos fundos de pensões criadas pelo Decreto-Lei 
n.º 12/2006, ou seja, a comissão de acompanhamento da realização do plano de 
pensões para os fundos fechados e o provedor dos participantes e beneficiários 
para os fundos abertos. 

Assim: 

− Prevê-se que, sempre que o plano de pensões resulte de negociação 
colectiva, os representantes dos participantes e beneficiários na comissão 
de acompanhamento sejam designados pelo sindicato subscritor da 
convenção colectiva ou, caso a convenção tenha sido subscrita por mais 
de um sindicato, pelos diferentes sindicatos nos termos entre si 
acordados, ou, na ausência de acordo, por eleição directa para esse 
efeito; 

− Explicita-se que as despesas da designação dos membros da comissão 
de acompanhamento e do respectivo funcionamento não podem ser 
imputadas ao fundo de pensões; 

− Consagra-se expressamente um preceito que habilita o Instituto de 
Seguros de Portugal a prever, por via regulamentar, as situações em que, 
mediante acordo entre o associado ou associados e os representantes 
dos participantes e beneficiários, pode ser constituída uma única 
comissão de acompanhamento para vários planos de pensões e/ou 
fundos de pensões. 

Em resultado da alteração do regime jurídico dos fundos de pensões operada pelo 
Decreto-Lei n.º 12/2006, tal como alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2007, o 
Instituto de Seguros de Portugal aprovou, em 2007, as duas primeiras normas 
regulamentares destinadas a actualizar e consolidar toda a regulamentação 
vigente no campo dos fundos de pensões. 

Com efeito, foi emitida a Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio, que 
regulamenta as matérias relativas às estruturas de governação dos fundos de 
pensões, e a Norma Regulamentar n.º 9/2007-R, de 28 de Junho, que prevê um 
conjunto de regras e princípios gerais relativos à política de investimento e 
composição e avaliação dos activos que compõem o património dos fundos de 
pensões. 
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No que diz respeito às estruturas de governação, refira-se, em primeiro lugar, que 
esta foi uma matéria objecto de evolução significativa face ao regime anterior. Com 
efeito, na senda das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, não só 
foram revistas as condições a preencher pelas estruturas de governação já 
existentes, privilegiando-se o reforço da sua qualificação e independência, como 
também foram estabelecidas as regras indispensáveis ao bom funcionamento das 
novas estruturas de governação (i.e., comissão de acompanhamento e provedor). 

Relativamente à Norma Regulamentar n.º 9/2007, cumpre ressaltar que esta 
integra todas as regras relativas aos investimentos dos fundos de pensões, 
incluindo as respeitantes à utilização de produtos derivados e operações de 
empréstimo e, bem assim, às regras de avaliação dos activos. Com a norma em 
apreço, são flexibilizadas as regras relativas aos investimentos dos fundos de 
pensões e reforçam-se os requisitos de transparência e responsabilização da 
gestão. Neste âmbito, é dada especial importância ao conteúdo do documento que 
corporiza a política de investimento, sendo igualmente reforçada a filosofia de 
orientação da gestão para os riscos a que as aplicações dos fundos de pensões se 
encontram expostas. 

 

9.1.1.3. Mediação de seguros 
O Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro, alterou o Decreto-Lei n.º 144/2006, 
de 31 de Julho, que procedeu a uma revisão global do regime jurídico de acesso e 
de exercício da actividade de mediação de seguros e resseguros e transpôs para a 
ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros. 

Pelo referido Decreto-Lei procedeu-se ao ajustamento de alguns aspectos pontuais 
do regime, de molde a conferir-lhe maior exequibilidade, em especial, quanto às 
actividades de comercialização de contratos de seguro agora incluídas no âmbito 
de aplicação do regime jurídico da mediação de seguros, em resultado da 
transposição da referida directiva. 

Saliente-se, neste sentido, a previsão da admissibilidade de o mediador de seguros 
ou de resseguros pessoa colectiva poder adoptar qualquer uma das formas 
jurídicas compatíveis com o exercício de actividades sujeitas à supervisão 
prudencial do Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
ou do Instituto de Seguros de Portugal. Considera-se, assim, que a forma jurídica 
que essas entidades revistam para efeitos do exercício de actividades sujeitas à 
supervisão de qualquer uma das três autoridades do sector financeiro é igualmente 
idónea e adequada ao acesso e exercício da actividade de mediação. 

Em segundo lugar, refira-se um conjunto de alterações cujo objectivo é o de 
flexibilizar o regime de exercício da actividade de mediação de seguros, 
preservando, sem embargo, os mesmos níveis de protecção dos interesses dos 
clientes. 

São exemplos deste tipo de alterações: 

- O alargamento da possibilidade de as pessoas directamente envolvidas 
na actividade de mediação exercerem funções em mais de um mediador, 
até ao limite de três, desde que estejam registados na mesma categoria e 
não promovam produtos concorrentes; 

- A consagração expressa da possibilidade de intervenção de mais de um 
mediador de seguros nas situações de co-seguro; 

- O afastamento da regra imperativa quanto à data de produção de efeitos 
da transmissão da carteira de seguros, passando a caber às partes a 
fixação dessa mesma data. 

Sublinhe-se, por fim, (i) a atribuição ao Instituto de Seguros de Portugal de 
habilitação legal para a definição, por norma regulamentar, das regras relativas a 
matérias que exigem um maior detalhe a nível operacional e (ii) o reconhecimento 
legal do recurso privilegiado às tecnologias de informação e à utilização de 
documentos electrónicos. 
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No seguimento da aprovação do Decreto-Lei n.º 144/2006 e do Decreto-Lei n.º 
359/2007, o Instituto de Seguros de Portugal emitiu, em 2007, a Norma 
Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de Dezembro, que procedeu, por um lado, a 
alguns ajustamentos pontuais à Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de 
Dezembro, por forma a reforçar a sua exequibilidade e, por outro, estabeleceu a 
percentagem aplicável e a respectiva base de incidência para efeitos da 
determinação do valor mínimo da garantia bancária ou do seguro-caução exigível 
ao corretor de seguros e ao mediador de resseguros e, bem assim, regulou os 
termos e procedimentos necessários ao respectivo accionamento. 

Por último, releve-se a aprovação da Norma Regulamentar n.º 18/2007-R, de 31 de 
Dezembro, que estabeleceu as condições mínimas a que deve obedecer o seguro 
obrigatório de responsabilidade civil dos mediadores de seguros, previsto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 17.º e na alínea c) do número 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei 
n.º 144/2006. 

 

9.1.1.4. Plano de Contas para as Empresas de 
Seguros  

Foram aprovadas em Abril de 2007 um conjunto de Normas Regulamentares que 
visaram  consubstanciar um novo regime contabilístico aplicável às empresas de 
seguros sujeitas à sua supervisão:   

- Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, que aprova o Plano de 
Contas para as Empresas de Seguros (PCES);  

- Norma Regulamentar n.º 5/2007-R, de 27 de Abril, que estabelece o novo 
regime de financiamento das responsabilidades com pensões das 
empresas de seguros;  

- Norma Regulamentar n.º 6/2007-R, de 27 de Abril, que estabelece o novo 
regime relativo à margem de solvência e ao fundo de garantia das 
empresas de seguros. 

Os grandes objectivos subjacentes a este novo regime são:  

- Dar um passo significativo no sentido da adopção das Normas 
Internacionais de Contabilidade (NIC); 

- Assumir a existência de um único regime contabilístico de base, a utilizar 
para efeitos de divulgação ao mercado e para efeitos prudenciais, com a 
consequente redução de custos para os operadores e aumento da 
comparabilidade da informação; 

- Incrementar o nível de prestação de informação das empresas de seguros 
sobre os riscos e a sua gestão. 

A introdução deste novo regime contabilístico implica o ajustamento do regime de 
financiamento aplicável às responsabilidades com planos de pensões assumidas 
pelas empresas de seguros relativamente aos seus trabalhadores, em função da 
adopção dos requisitos de reconhecimento e mensuração para efeitos 
contabilísticos estabelecidos na IAS 19, bem como o ajustamento na 
regulamentação aplicável à margem de solvência e ao fundo de garantia das 
empresas de seguros, de modo a que o regime prudencial aplicável não seja 
afectado com a introdução do novo regime contabilístico.   

Considerando as exigências de adaptação dos sistemas operacionais das 
empresas de seguros que tal alteração acarreta, e tendo presente o diferente 
estádio de evolução do processo de convergência para as NIC existente em cada 
empresa de seguros, o novo PCES será aplicado obrigatoriamente apenas a partir 
do exercício de 2008, podendo, no entanto, ser voluntariamente adoptado 
relativamente às contas do exercício de 2007. 
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A emissão destas Normas Regulamentares foi precedida de uma discussão 
alargada com os diversos intervenientes no mercado e de um processo de consulta 
pública. 

 

9.1.1.5. Solvência II 
O ano 2007 foi igualmente marcado por progressos assinaláveis ao nível do 
“Solvência II”, um projecto da iniciativa da Comissão Europeia que visa dar 
cumprimento a dois objectivos fundamentais: por um lado, a consolidação num 
documento único das diversas directivas sobre a actividade seguradora e 
resseguradora actualmente vigentes; por outro, a revisão do actual regime de 
solvência das empresas de seguros e de resseguros. 

Com efeito, a 10 de Julho de 2007, a Comissão adoptou a Proposta COM (2007) 
361 (Proposta de Directiva Solvência II). 

Contudo, a aprovação, já em momento posterior à apresentação da proposta da 
Comissão, (i) da Directiva n.º 2007/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de Setembro, que altera a Directiva n.º 92/49/CEE, do Conselho, e as 
Directivas n.os 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, no que se 
refere a normas processuais e critérios para a avaliação prudencial das aquisições 
e dos aumentos de participações em entidades do sector financeiro e (ii) do 
Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Junho de 2008, relativo à lei aplicável às obrigações contratuais, conduziu à 
actualização da Proposta de Directiva inicialmente divulgada. 

Assim, em  21 de Abril de 2008, a Comissão adoptou a Proposta COM (2008) 119 
final/2, que substituiu o documento apresentado a 10 de Julho de 2007. 

No âmbito do exercício de consolidação das 14 directivas sobre a actividade 
seguradora e resseguradora, e com excepção das modificações necessárias para 
a introdução do novo regime de solvência, a Proposta de Directiva não prevê 
alterações substantivas ao regime actualmente vigente. Foram, no entanto, 
introduzidas alterações não substantivas em muitas disposições das directivas 
existentes, com o intuito de melhorar a sua redacção e legibilidade. 

As novas disposições resultantes do Projecto Solvência II são, por seu turno, 
princípios que se baseiam na estrutura de quatro níveis da arquitectura dos 
serviços financeiros de Lamfalussy. Assim, a directiva de nível I estabelecerá 
apenas princípios gerais, que deverão, posteriormente, ser desenvolvidos pelas 
medidas de execução a implementar pela Comissão através da aprovação de 
directivas e/ou regulamentos de nível II. 

A Proposta de Directiva, no que respeita, em concreto, ao Projecto Solvência II, 
assenta em três pilares: 

- Pilar I: requisitos quantitativos aplicáveis às empresas de seguros (artigos 
74.º a 133.º da Proposta); 

- Pilar II: requisitos qualitativos e normas em matéria de supervisão (artigos 
27.º a 49.º da Proposta); e 

- Pilar III: reporte à supervisão e divulgação pública (artigos 50.º a 55.º da 
Proposta). 

Outra questão central no âmbito do Projecto Solvência II prende-se com a 
supervisão dos grupos de seguros (artigos 210.º a 268.º da Proposta). 

Para concluir, cumpre ainda realçar os importantes progressos verificados no 
dossier Solvência II durante a Presidência Portuguesa da União Europeia, que 
decorreu entre os meses de Junho e Dezembro de 2007. 

Neste contexto, assinalam-se, nomeadamente: 

- A discussão sobre o exercício de consolidação da larga maioria das 
disposições que transitam das directivas actualmente vigentes para a 
Proposta de Directiva; 
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- No que se refere aos artigos relativos aos Pilares II e III, a aceitação 
generalizada, pelo Grupo de Trabalho do Conselho de Serviços 
Financeiros para discussão da Proposta de Directiva Solvência II (Grupo 
de Trabalho), das propostas de alteração que haviam sido acordadas 
entre a Presidência e a Comissão Europeia; 

- O consenso alcançado entre a Presidência e a Comissão Europeia 
relativamente às propostas de alteração dos artigos sobre provisões 
técnicas e investimentos; 

- Discussão, em sede de Grupo de Trabalho, do group support regime, com 
base num documento elaborado pela Presidência, tendo o Ecofin 
manifestado a sua concordância com as conclusões do Grupo de 
Trabalho, na sua reunião de 4 de Dezembro. 

 

9.2. Listagem da legislação e regulamentação 
 

9.2.1. Legislação e regulamentação específicas ou 
exclusivas da actividade seguradora ou dos 
fundos de pensões 

 

9.2.1.1. Decretos-Lei 
Decreto-Lei n.º 31/2007, de 14 de Fevereiro 

Quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 183/88, de 24 de Maio, que estabelece o 
quadro legal do seguro de créditos, e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
295/2001, de 21 de Novembro, que regula o seguro de investimento directo 
português no estrangeiro, com garantia do Estado. 

Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio 

Altera o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, que regula a constituição e o 
funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de 
pensões. 

Decreto-Lei n.º 185/2007, de 10 de Maio 

Altera o Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de Abril, que cria o Fundo de Acidentes de 
Trabalho. 

Decreto-Lei n.º 188/2007, de 11 de Maio 

Altera o Decreto-Lei n.º 36/92, de 28 de Março, que estabelece o regime da 
consolidação de contas de algumas instituições financeiras, o Decreto-Lei n.º 
136/79, de 18 de Maio, que regulamenta a actividade das caixas económicas, e o 
Decreto-Lei n.º 147/94, de 25 de Maio, que regula as condições de acesso e de 
exercício da actividade seguradora e resseguradora. 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto 

Transpõe parcialmente para ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/14/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, que altera as Directivas n.os 
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE, do Conselho, e a Directiva 
2000/26/CE, relativas ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação 
de veículos automóveis («5.ª Directiva sobre o Seguro Automóvel»). 

Declaração de Rectificação n.º 96/2007, de 19 de Outubro  

Rectifica o Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto. 
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Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que estabelece o 
regime jurídico do acesso e do exercício da actividade de mediação de seguros ou 
de resseguros. 

Decreto-Lei n.º 384/2007, de 19 de Novembro 

Cria o dever de informação do segurador ao beneficiário dos contratos de seguros 
de vida, de acidentes pessoais e das operações de capitalização com beneficiário 
em caso de morte, bem como cria um registo central destes contratos de seguro e 
operações de capitalização. 

 

9.2.1.2. Portarias 
Portaria n.º 194/2007, de 8 de Fevereiro (II Série) 

Fixa as percentagens referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de Abril. 

Portaria n.º 1092/2007, de 18 de Dezembro (II Série) 

Fixa a taxa a ser paga pelas empresas de seguros a favor do Instituto de Seguros 
de Portugal. 

 

9.2.1.3. Outros 
Regulamento da CMVM n.º 8/2007, de 20 de Dezembro 

Comercialização de fundos de pensões abertos de adesão individual e de 
contratos de seguro ligados a fundos de investimento. 

 

9.2.1.4. Normas Regulamentares do Instituto de 
Seguros de Portugal 

Norma Regulamentar n.º 1/2007-R, de 18 de Janeiro 

Altera a Norma Regulamentar n.º 23/2002-R, de 5 de Dezembro, relativa à 
supervisão complementar das empresas de seguros com sede em Portugal 
integradas em grupos de seguros. 

Norma Regulamentar n.º 2/2007-R, de 18 de Janeiro 

Estabelece as condições mínimas a que deve obedecer o seguro obrigatório de 
responsabilidade civil das empresas transitárias. Revoga a apólice uniforme do 
seguro obrigatório de responsabilidade civil das empresas transitárias aprovada 
pela Norma Regulamentar n.º 23/95-R, de 20 de Outubro. 

Norma Regulamentar n.º 3/2007-R, de 27 de Abril 

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do 
Ramo Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 3.º trimestre 
de 2007. 

Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril 

Aprova o Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES). 

Norma Regulamentar n.º 5/2007-R, de 27 de Abril 

Regulamenta o ajustamento do regime de financiamento aplicável às 
responsabilidades com planos de pensões assumidas pelas empresas de seguros 
relativamente aos seus trabalhadores, em função da adopção dos requisitos de 
reconhecimento e mensuração para efeitos contabilísticos estabelecidos na IAS 
19. 
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Norma Regulamentar n.º 6/2007-R, de 27 de Abril 

Regulamenta a margem de solvência e o fundo de garantia das empresas de 
seguros, introduzindo o ajustamento necessário de modo a que o regime 
prudencial aplicável não seja afectado com a introdução, pela Norma 
Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, do novo regime contabilístico. 

Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de Maio 

Regulamenta as matérias relativas às estruturas de governação dos fundos de 
pensões. 

Norma Regulamentar n.º 8/2007-R, de 31 de Maio 

Altera a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, relativa à 
mediação de seguros. 

Norma Regulamentar n.º 9/2007-R, de 28 de Junho 

Estabelece um conjunto de regras e princípios gerais relativos à política de 
investimento e composição e avaliação dos activos que compõem o património dos 
fundos de pensões. 

Norma Regulamentar n.º 10/2007-R, de 05 de Julho 

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do 
Ramo Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 4.º trimestre 
de 2007. 

Norma Regulamentar n.º 11/2007-R, de 26 de Julho 

Actualiza o conteúdo do sistema de informação de pensões de acidentes de 
trabalho (incluindo os acidentes em serviço). 

Norma Regulamentar n.º 12/2007-R, de 26 de Julho 

Estabelece um conjunto de regras para efeitos de controlo das receitas do Fundo 
de Acidentes de Trabalho (FAT) e dos reembolsos por parte deste às empresas de 
seguros. 

Norma Regulamentar n.º 13/2007-R, de 26 de Julho 

Altera para 10 de Agosto de 2007 o prazo para transmissão ao Instituto de Seguros 
de Portugal dos elementos necessários para efeitos de inscrição oficiosa dos 
mediadores de seguros autorizados nos termos do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 
de Outubro. 

Norma Regulamentar n.º 14/2007-R, de 11 de Outubro 

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do 
Ramo Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 1.º trimestre 
de 2008. 

Norma Regulamentar n.º 15/2007-R, de 25 de Outubro 

Operacionaliza o regime de processamento e pagamento das contribuições 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 
21 de Agosto. 

Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro 

Regulamenta o regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro 
automóvel. 

Norma Regulamentar n.º 17/2007-R, de 31 de Dezembro 

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do 
ramo "Incêndio e elementos da natureza" com início ou vencimento no 2º trimestre 
de 2008. 

Norma Regulamentar n.º 18/2007-R, de 31 de Dezembro 
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Estabelece as condições mínimas do seguro obrigatório de responsabilidade civil 
dos mediadores de seguros. 

Norma Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de Dezembro 

Altera a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, que 
regulamenta o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que estabelece o regime 
jurídico do acesso e exercício da actividade de mediação de seguros. 

Norma Regulamentar n.º 20/2007-R, de 31 de Dezembro 

Altera a Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, que aprova o Plano de 
Contas para as Empresas de Seguros. 

 

9.2.1.5. Circulares do Instituto de Seguros de Portugal 
Circular n.º 1/2007, de 11 de Janeiro 

Corretores de seguros (inscrição). 

Circular n.º 2/2007, de 17 de Janeiro 

Presidente do júri de certificação dos actuários responsáveis de fundos de 
pensões. 

Circular n.º 4/2007, de 8 de Fevereiro 

Alteração de números de mediador. 

Circular n.º 5/2007, de 22 de Fevereiro 

Provas para a qualificação adequada de mediadores de seguros. 

Circular n.º 6/2007, de 14 de Março 

Comissão Técnica de apreciação dos cursos para a qualificação de mediadores. 

Circular n.º 7/2007, de 29 de Março 

Comunicação das remunerações pagas pelas empresas de seguros pela prestação 
de serviços de mediação de seguros. 

Circular n.º 8/2007, de 10 de Maio 

Provas para qualificação adequada de mediadores de seguros. 

Circular n.º 9/2007, de 12 de Julho 

Provas para obtenção da qualificação adequada ao exercício da actividade de 
mediação de seguros. 

Circular n.º 10/2007, de 19 de Julho 

Branqueamento de capitais. 

Circular n.º 11/2007, de 31 de Julho  

Medidas restritivas contra pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à 
rede Al-Qaida e aos Talibã. 

Circular n.º 12/2007, de 31 de Julho 

Medidas restritivas respeitantes ao Zimbabué. 

Circular n.º 13/2007, de 31 de Julho 

Medidas restritivas de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal Penal 
Internacional para a antiga Jugoslávia. 

Circular n.º 14/2007, de 6 de Dezembro 

Recolha de informação sobre risco de fenómenos sísmicos. 

Circular n.º 15/2007, de 20 de Dezembro 
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Estabelece a lista de mercados equiparados a mercados regulamentados para 
efeitos da aplicação do regime de composição dos activos dos fundos de pensões. 

 

9.2.2. Legislação e regulamentação não específicas ou 
exclusivas mas com incidência na actividade 
seguradora ou dos fundos de pensões 

 

9.2.2.1. Leis 
Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro 

Aprova as bases gerais do sistema de segurança social. 

Lei n.º 25/2007, de 18 de Julho 

Autoriza o Governo a adaptar o regime geral das contra-ordenações no âmbito da 
transposição das Directivas n.os 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril, 2006/73/CE, da Comissão, de 10 de Agosto, 
2004/109/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, e 
2007/14/CE, da Comissão, de 8 de Março, e a estabelecer limites ao exercício das 
actividades de consultoria para o investimento em instrumentos financeiros e de 
comercialização de bens ou serviços afectos ao investimento em bens corpóreos, 
bem como a adaptar o regime geral das contra-ordenações às especificidades 
desta última actividade. 

Lei n.º 31/2007,de 10 de Agosto 

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2008. 

No Capítulo I, 3.ª Opção, n.º 3, sob a epígrafe “Mais e melhor desporto, melhor 
qualidade de vida e melhor defesa do consumidor“, prevê para 2008 a publicação e 
entrada em vigor do novo diploma sobre regularização de sinistros cobertos pelo 
seguro automóvel. 

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro 

Aprova o Orçamento do Estado para 2008. 

No Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, altera os 
artigos 12.º, 53.º, 86.º, 127.º (Comunicação de encargos). No âmbito do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, foi concedida uma autorização 
legislativa ao Governo para estabelecer um regime transitório para o apuramento 
do lucro tributável aplicável às entidades que devam obrigatoriamente aplicar o 
Plano de Contas para as Empresas de Seguros, aprovado pela Norma 
Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, do Instituto de Seguros de Portugal. No 
artigo 115.º, prevê o limite máximo para a concessão de garantias pelo Estado e 
por outras pessoas colectivas de direito público. 

 

9.2.2.2. Decretos-Lei 
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio 

Define e regulamenta o regime jurídico de protecção nas eventualidades invalidez 
e velhice do regime geral de segurança social, designado por regime geral. 

Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro 

Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, e 
aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil. 

Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 25/2007, de 18 de Julho, 
altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o 
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Código dos Valores Mobiliários, o Código das Sociedades Comerciais, o regime 
jurídico das sociedades corretoras e financeiras de corretagem, o regime jurídico 
dos fundos de investimento imobiliário, o regime jurídico dos organismos de 
investimento colectivo, o Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho, o Decreto-Lei n.º 
94-B/98, de 17 de Abril, e o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros (DMIF), e as respectivas normas de execução constantes da Directiva 
n.º 2006/73/CE, da Comissão, de 10 de Agosto de 2006, que regula os requisitos 
em matéria de organização e as condições de exercício da actividade das 
empresas de investimento, bem como a Directiva n.º 2004/109/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, relativa à harmonização dos 
requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos 
emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado (Directiva da Transparência), e as respectivas normas de execução 
constantes da Directiva n.º 2007/14/CE, da Comissão, de 8 de Março de 2007. 

Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, estabelecendo 
a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações em todos os 
estabelecimentos onde se forneçam bens e se prestem serviços aos 
consumidores. 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro 

Aprova a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (Revisão 3). 

 

9.2.3. Legislação sobre seguros obrigatórios 
 

9.2.3.1. Leis 
Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro 

Aprova a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto. 

Nos artigos 42.º e 43.º, prevê a institucionalização de um sistema de seguro 
obrigatório dos agentes desportivos e das entidades que organizam provas ou 
manifestações desportivas ou exploram infra-estruturas desportivas abertas ao 
público. 

Lei n.º 22/2007, de 29 de Junho 

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/23/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, alterando a Lei n.º 12/93, 
de 22 de Abril, relativa à colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem 
humana. 

Prevê, no artigo 9.º, n.º 4, a obrigatoriedade de os hospitais celebrarem um 
contrato de seguro a favor do dador de tecidos ou órgãos e suportarem os 
respectivos encargos. 

Lei n.º 57/2007, de 31 de Agosto 

Autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de acesso e exercício das 
actividades de produção de energia eléctrica a partir da energia das ondas. 

Prevê, no artigo 2.º, n.º 2, alínea f), a existência de um seguro obrigatório de 
responsabilidade civil. 
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9.2.3.2. Decretos-Lei 
Decreto-Lei n.º 4/2007, de 8 de Janeiro 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/93, de 10 de Abril, que define os 
procedimentos a adoptar com vista a garantir que os produtos de construção se 
revelem adequados ao fim a que se destinam, de modo a que os empreendimentos 
em que venham a ser aplicados satisfaçam as exigências essenciais, que transpôs 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 89/106/CEE, do Conselho, de 21 de 
Dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados membros no que se 
refere aos produtos de construção. 

No Anexo IV, prevê a obrigatoriedade de os organismos notificados subscreverem 
um seguro de responsabilidade civil, se esta responsabilidade não for coberta pelo 
Estado. 

Decreto-Lei n.º 16/2007, de 22 de Janeiro 

Estabelece o regime jurídico aplicável ao mergulho amador. 

No artigo 12.º, prevê a obrigatoriedade de os prestadores de serviços de mergulho 
celebrarem um contrato de seguro que cubra os riscos de acidentes pessoais dos 
mergulhadores. 

Decreto-Lei n.º 74/2007, de 27 de Março 

Consagra o direito de acesso das pessoas com deficiência acompanhadas de cães 
de assistência a locais, transportes e estabelecimentos de acesso público, 
revogando o Decreto-Lei n.º 118/99, de 14 de Abril. 

Prevê, no artigo 7.º, a obrigatoriedade de a pessoa com deficiência contratar um 
seguro de responsabilidade civil por danos causados a terceiros por cães de 
assistência. 

Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de Maio 

Altera os Decretos-Lei n.os 69/2003, de 10 de Abril (republicando-o), e 194/2000, 
de 21 de Agosto, substituindo o regime de licenciamento prévio obrigatório dos 
estabelecimentos industriais de menor perigosidade, incluídos no regime 4, por um 
regime de declaração prévia ao exercício da actividade industrial. 

No artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, republicado pelo Decreto-Lei n.º 
183/2007, prevê-se que as entidades que exerçam actividades industriais que 
envolvam maior grau de risco potencial devem celebrar um contrato de seguro de 
responsabilidade civil que cubra os riscos decorrentes da sua actividade, nos 
termos a definir em diploma regulamentar específico. 

Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de Maio 

Fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis 
nacionais e estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e 
de facilitação a aplicar nessas infra-estruturas e procede à classificação 
operacional dos aeródromos civis nacionais para efeitos de ordenamento 
aeroportuário. 

No artigo 9.º, prevê como condição para a emissão do certificado de aeródromo a 
existência de um seguro de responsabilidade civil. 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio 

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. 

Prevê a prestação de caução ou a celebração de seguros-caução por diversas 
entidades, nomeadamente nos artigos 49.º, n.º 2; 62.º, n.º 5; 70.º, n.º 2 e 72.º, n.º 
2.  

Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de Junho  

Define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território 
continental. 
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No artigo 23.º, prevê-se a obrigatoriedade de os municípios celebrarem um seguro 
de acidentes pessoais a favor dos bombeiros profissionais e voluntários. 

Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de Junho 

Define o regime jurídico aplicável à constituição, organização, funcionamento e 
extinção dos corpos de bombeiros, no território continental. 

Nos artigos 14.º, n.º 3; 15.º, n.º 5 e 29.º, n.º 7, prevê-se a obrigatoriedade de os 
elementos do quadro de reserva, os elementos do quadro de honra e os infantes e 
cadetes beneficiarem de uma apólice especial de seguro de acidentes pessoais. 

Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, que 
regula o acesso e o exercício da actividade das agências de viagens e turismo. 

Prevê, nos artigos 41.º, 50 e 52.º, a obrigatoriedade de celebração de seguros de 
responsabilidade civil pelas agências de viagens e turismo e pelas instituições de 
economia social. 

Decreto-Lei n.º 283/2007, de 13 de Agosto 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 238/2004, de 18 de Dezembro, que 
estabelece o regime de utilização de aeronaves civis de voo livre e de ultraleves e 
os requisitos para a obtenção da licença de pilotagem das aeronaves ultraleves. 

No artigo 41.º, está prevista a obrigatoriedade de os proprietários dos ultraleves e 
os pilotos das aeronaves de voo livre e dos paramotores abrangidos pelo diploma 
possuírem um contrato de seguro que garanta a responsabilidade civil pelos danos 
causados a terceiros pela aeronave, salvo se o acidente se tiver ficado a dever a 
culpa exclusiva do lesado. 

Decreto-Lei n.º 289/2007, de 17 de Agosto 

Estabelece as condições e os requisitos de dispensa de carta de navegador de 
recreio para o aluguer de embarcações de recreio, na modalidade de aluguer sem 
tripulação, em águas interiores, no âmbito da actividade marítimo-turística, 
alterando o Regulamento da Actividade Marítimo-Turística (RAMT), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31 de Janeiro. 

No n.º 8 do Anexo IV, determina o capital mínimo obrigatório do seguro de 
responsabilidade civil previsto no artigo 26.º do RAMT. 

Decreto-Lei n.º 313/2007, de 17 de Setembro 

Aprova as bases da concessão de gestão, exploração e de utilização privativa do 
domínio público hídrico do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. 

Na Base XX prevê-se a obrigatoriedade de a concessionária celebrar um contrato 
de seguro de responsabilidade civil.  

Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de Outubro - No uso da autorização legislativa 
concedida pela Lei n.º 25/2007, de 18 de Julho, estabelece o regime jurídico 
aplicável às sociedades que têm por objecto exclusivo a prestação do serviço de 
consultoria para investimento em instrumentos financeiros e a recepção e 
transmissão de ordens por conta de outrem relativas àqueles, transpondo 
parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/39/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros («DMIF»). 

Prevê, no n.º 1 do artigo 7.º, o dever de a sociedade de consultoria para 
investimento satisfazer, no momento da sua constituição, pelo menos um dos 
seguintes requisitos patrimoniais: (i) um capital social inicial mínimo de 50.000 
euros, realizado à data da constituição da sociedade; (ii) um seguro de 
responsabilidade civil que abranja todo o território da União Europeia, ou qualquer 
outra garantia equivalente, que cubra as responsabilidades resultantes de 
negligência profissional, que represente, no mínimo, uma cobertura de 1.000.000 
euros por sinistro e, globalmente, 1.500.000 euros para todos os sinistros que 
ocorram durante um ano; e (iii) uma combinação de capital social inicial e de 
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seguro de responsabilidade civil numa forma que resulte num grau de protecção 
equivalente ao conferido por qualquer uma das hipóteses anteriores. 

Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro 

Estabelece o regime jurídico aplicável à produção de electricidade por intermédio 
de unidades de micro-produção. 

No artigo 6.º, prevê-se a obrigatoriedade de o produtor contratar um seguro de 
responsabilidade civil, caso as instalações utilizem a energia eólica ou estejam 
localizadas em locais de livre acesso ao público. 

Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro 

Atribui à “EP - Estradas de Portugal, S.A.” a concessão do financiamento, 
concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e 
alargamento da rede rodoviária nacional e aprova as bases da concessão. 

Na Base 70 prevê-se a obrigatoriedade de a concessionária assegurar a existência 
e manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma 
efectiva e completa cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das 
actividades integradas na concessão. 

Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro 

Altera o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro (republicando-o), que 
estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos de 
licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos do 
petróleo e postos de abastecimento de combustíveis, e o Decreto-Lei n.º 125/97, 
de 23 de Maio, que estabelece as disposições relativas ao projecto, à construção e 
à exploração das redes e ramais de distribuição alimentadas com gases 
combustíveis da terceira família, simplificando o respectivo licenciamento. 

No artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, republicado pelo Decreto-Lei n.º 
389/2007, prevê-se a obrigatoriedade de os projectistas, empreiteiros e 
responsáveis pela execução dos projectos celebrarem um seguro de 
responsabilidade civil que cubra os riscos da respectiva actividade, em montante a 
definir pela entidade licenciadora. 

Decreto-Lei n.º 392-A/2007, de 27 de Dezembro 

Aprova as bases da concessão do financiamento, concepção, projecto, construção, 
conservação, exploração e alargamento da concessão Douro Litoral. 

Na Base 70 prevê-se que a concessionária deve assegurar a existência e 
manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma 
efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das 
actividades integradas na concessão, emitidas por seguradoras aceitáveis pelo 
concedente. 

 

9.2.3.3. Portarias 
Portaria n.º 407-A/2007, de 11 de Abril 

Aprova os programa do concurso e o caderno de encargos para a concessão da 
exploração da actividade da SILOPOR, S. A., no porto de Lisboa, com gestão 
integrada dos terminais da Trafaria e do Beato, e a exploração do silo do interior de 
Vale Figueira, prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do referido Decreto-Lei n.º 
188/2001, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2003, de 12 de Fevereiro, 
como anexos I e II, os quais constituem parte integrante da portaria. 

No n.º 17 do Anexo II refere-se quais os seguros que deverão ser obrigatoriamente 
contratados pela concessionária. 

Portaria n.º 1340/2007, de 11 de Outubro 

Regulamenta o seguro obrigatório de acidentes pessoais dos mergulhadores, que 
vem previsto no Decreto-Lei n.º 16/2007, de 22 de Janeiro. 
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Portaria n.º 1364/2007, de 17 de Outubro 

Regulamenta o seguro obrigatório de responsabilidade civil para as empresas de 
aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos, que vem previsto no Decreto-Lei 
n.º 173/2005, de 21 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
187/2006, de 19 de Setembro. 

Portaria n.º 1473/2007, de 15 de Novembro 

Aprova a minuta base do contrato de concessão para a conservação e exploração 
das obras de aproveitamento hidroagrícola, cujo regime jurídico foi instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de Julho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de Abril. 

Na Base XXI, estabelece-se a obrigatoriedade de a responsabilidade civil da 
concessionária estar coberta por seguro. 

 

9.2.3.4. Decretos Legislativos Regionais 
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de Janeiro 

Estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira e 
procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 
de Julho, que aprova o regime jurídico de atribuição de comparticipações 
financeiras ao associativismo desportivo na Região Autónoma da Madeira. 

Prevê, no artigo 29.º, sob a epígrafe “seguro obrigatório”, a obrigatoriedade de as 
associações desportivas e multidesportivas, bem como as entidades públicas ou 
privadas organizadoras de actividades desportivas, garantirem a cobertura dos 
riscos que possam advir para os participantes, nos termos legalmente 
estabelecidos. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2007/A, de 13 de Março 

Estabelece as remunerações e as condições técnicas de ligação à rede pública da 
entidade concessionária do transporte e distribuição da energia eléctrica para a 
Região Autónoma dos Açores. 

Prevê, no artigo 7.º, a obrigatoriedade de o proprietário das instalações celebrar 
um seguro de responsabilidade civil que garanta os riscos decorrentes do exercício 
da sua actividade. 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/A, de 9 de Julho 

Aprova o regime jurídico da gestão sustentável dos recursos cinegéticos e os 
princípios reguladores da actividade cinegética e da administração da caça na 
Região Autónoma dos Açores. 

Prevê, no artigo 25.º, a obrigatoriedade de os caçadores celebrarem um seguro de 
responsabilidade civil por danos causados a terceiros. 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, de 19 de Julho 

Aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário. 

Estabelece o regime jurídico do seguro escolar na Região Autónoma dos Açores. 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2007/A, de 23 de Outubro  

Aprova o Regulamento da Actividade Marítimo-Turística dos Açores (RAMTA). 
Revoga o Decreto Legislativo Regional n.º 7/2000/A, de 17 de Abril. 

Prevê, no artigo 27.º, a obrigatoriedade de os operadores marítimo-turísticos 
efectuarem e a manterem válido um seguro de responsabilidade civil, o qual é 
regulamentado no Anexo ao diploma. 
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9.2.4. Enquadramento comunitário 
 

9.2.4.1. Geral 
Decisão 2007/482/CE, de 9 de Julho 

Relativa à aplicação da Directiva 72/166/CEE do Conselho no que se refere à 
fiscalização do seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de 
veículos automóveis. 

Proposta COM (2007) 361 - Solvência II  

Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao acesso à 
actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício, de 10 de Julho de 2007 - 
Solvência II  

Esta proposta de Directiva foi alterada já no decorrer do ano de 2008 pela COM 
(2008) 119 final/2, de 21 de Abril. 

Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Julho 

Relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II). 

Directiva 2007/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro 

Altera a Directiva 92/49/CEE do Conselho e as Directivas 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE no que se refere a normas processuais e 
critérios para a avaliação prudencial das aquisições e dos aumentos de 
participações em entidades do sector financeiro. 

Regulamento (CE) n.º 1347/2007, de 16 de Novembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1725/2002 que adopta certas normas internacionais 
de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no que diz respeito à IFRS 8. 

Regulamento (CE) n.º 1358/2007, de 21 de Novembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1725/2002, que adopta certas normas 
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à IFRS 8. 

 

9.2.4.2. Branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e medidas restritivas 

Regulamento (CE) n.º 14/2007 da Comissão, de 10 de Janeiro; Regulamento (CE) 
n.º 492/2007 da Comissão, de 3 de Maio; Regulamento (CE) n.º 507/2007 da 
Comissão, de 8 de Maio; Regulamento (CE) n.º 553/2007 da Comissão, de 22 de 
Maio; Regulamento (CE) n.º 639/2007 da Comissão, de 8 de Junho; Regulamento 
(CE) n.º 732/2007 da Comissão, de 26 de Junho; Regulamento (CE) n.º 760/2007 
da Comissão, de 29 de Junho; Regulamento (CE) n.º 844/2007 da Comissão, de 
17 de Julho; Regulamento (CE) n.º 859/2007 da Comissão, de 20 de Julho; 
Regulamento (CE) n.º 969/2007 da Comissão, de 17 de Agosto; Regulamento (CE) 
n.º 996/2007 da Comissão, de 28 de Agosto; Regulamento (CE) n.º 1025/2007 da 
Comissão, de 3 de Setembro; Regulamento (CE) n.º 1104/2007 da Comissão, de 
25 de Setembro; Regulamento (CE) n.º 1239/2007 da Comissão, de 23 de 
Outubro; Regulamento (CE) n.º 1291/2007 da Comissão, de 31 de Outubro; 
Regulamento (CE) n.º 1389/2007 da Comissão, de 26 de Novembro 

Alteram, respectivamente, pela 74.ª à 89.ª vez o Regulamento (CE) n.º 881/2002 
do Conselho, de 27 de Maio, que institui certas medidas restritivas específicas 
contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à rede 
Al-Qaida e aos talibã. 
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Regulamento (CE) n.º 201/2007 da Comissão, de 23 de Fevereiro; Regulamento 
(CE) n.º 400/2007 da Comissão, de 12 de Abril; Regulamento (CE) n.º 933/2007 da 
Comissão, de 3 de Agosto e Regulamento (CE) n.º 1096/2007 da Comissão, de 20 
de Setembro 

Alteram o Regulamento (CE) n.º 1183/2005 do Conselho, de 18 de Julho, que 
institui certas medidas restritivas contra as pessoas que actuem em violação do 
embargo ao armamento imposto à República Democrática do Congo. 

Regulamento (CE) n.º 236/2007 da Comissão, de 2 de Março; Regulamento (CE) 
n.º 412/2007 da Comissão, de 16 de Abril, e Regulamento (CE) n.º 777/2007 da 
Comissão, de 2 de Julho, que  

Alteram o Regulamento (CE) n.º 314/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro, 
relativo a certas medidas restritivas respeitantes ao Zimbabué. 

Regulamento (CE) n.º 329/2007 do Conselho, de 27 de Março 

Institui medidas restritivas contra a República Popular Democrática da Coreia. 

Regulamento (CE) n.º 423/2007 do Conselho, de 19 de Abril, alterado pelo 
Regulamento (CE) n.º 441/2007 da Comissão, de 20 de Abril, e pelo Regulamento 
(CE) n.º 618/2007 do Conselho, de 5 de Junho 

Impõem medidas restritivas contra o Irão. 

Regulamento (CE) n.º 631/2007 do Conselho, de 7 de Junho 

Altera o Regulamento (CE) n.º 147/2003, de 27 de Janeiro, relativo a certas 
medidas restritivas aplicáveis à Somália. 

Regulamento (CE) n.º 690/2007 da Comissão, de 19 de Junho 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1412/2006 do Conselho, de 25 de Setembro, 
relativo a certas medidas restritivas aplicáveis ao Líbano. 

Regulamento (CE) n.º 789/2007 da Comissão, de 4 de Julho 

Altera, pela décima primeira vez, o Regulamento (CE) n.º 1763/2004, de 11 de 
Outubro, que impõe determinadas medidas restritivas de apoio ao exercício 
efectivo do mandato do Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia. 

Regulamento (CE) n.º 866/2007 do Conselho, de 23 de Julho, e Regulamento (CE) 
n.º 719/2007 do Conselho, de 25 de Junho 

Alteram o Regulamento (CE) n.º 234/2004, relativo a certas medidas restritivas 
aplicáveis à Libéria. 

Regulamento (CE) n.º 970/2007 da Comissão, de 17 de Agosto 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1184/2005 do Conselho, de 18 de Julho, que institui 
certas medidas restritivas contra determinadas pessoas que entravam o processo 
de paz e violam o direito internacional no conflito na região de Darfur, no Sudão. 

Regulamento (CE) n.º 1462/2007 da Comissão, de 11 de Dezembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 872/2004 do Conselho, que impõe novas medidas 
restritivas contra a Libéria. 
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