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SUMÁRIO

O presente relatório procura descrever e analisar de modo fundamentado a
situação do mercado de seguros e de fundos de pensões em Portugal ao longo do
ano 2003, identificando tendências e buscando interpretações causais fiáveis para
as evoluções registadas, através do respectivo enquadramento, tanto no contexto
internacional como nacional.

Ao nível da conjuntura económica mundial, os desenvolvimentos observados ao
longo do ano 2003 qualificam-no como um ano de progressivo, mas também
sustentado, regresso à situação de normalidade – após os prolongados efeitos da
crise de 2001 –, com as taxas globais de crescimento do volume de comércio e do
PIB real a atingirem valores conformes aos respectivos níveis médios de longo
prazo. Este efeito de recomposição foi generalizado às principais áreas
económicas, assistindo-se à recuperação dos principais índices accionistas dos
mercados financeiros internacionais e a um aumento modesto das taxas de
rendibilidade da dívida pública de longo prazo. A generalidade das regiões
registou reduzidas taxas de inflação, explicáveis em função do moderado
crescimento da actividade económica e do excesso de capacidade produtiva ainda
disponível. Mantiveram-se, contudo, os desequilíbrios globais que já haviam
caracterizado os anos 2001 e 2002, ao nível do desemprego, dos défices
orçamentais e dos níveis de dívida pública.

Na área do euro registou-se um crescimento económico próximo de zero,
pontuado por casos de evoluções recessivas ou quase recessivas ao nível de alguns
Estados membros, entre os quais Portugal (que apresentou uma taxa de
crescimento real de -1,2%), cujas causas comuns estiveram associadas ao fraco
crescimento da procura interna, contracção do investimento ao nível da formação
bruta de capital fixo e forte moderação do consumo privado, a par com uma
moderada contracção do mercado de trabalho, um inexpressivo crescimento dos
salários reais e um aumento da taxa de desemprego.

Em Portugal, a moderação do consumo privado acompanhou de perto a redução
do rendimento disponível dos particulares, fazendo com que a respectiva taxa de
poupança se mantivesse estável em torno dos 12% do rendimento disponível.
Esse efeito – conjugado, nomeadamente, com a redução das taxas de juro do
crédito à habitação e com o alargamento do prazo dos empréstimos
correspondentes – permitiu globalmente reduzir a parcela da poupança afecta ao
pagamento das amortizações e juros relativos ao financiamento da aquisição de
casa própria, aumentando a capacidade líquida de financiamento das famílias de
3,5% para 3,7% do PIB. Por outro lado, em 2003 esse acréscimo de capacidade
líquida de financiamento veio a revelar-se providencial para sustentar o
crescimento do volume nominal (de cerca de 18%) dos prémios de seguro directo
e operações do ramo Vida, essencialmente vocacionados para a componente de
poupança de longo prazo, enquanto o crescimento da produção do conjunto dos
ramos Não Vida – mais ligada ao sector empresarial não financeiro e ao consumo
privado – se cifrava em cerca de 4,8%. Finalmente, a recuperação generalizada
dos mercados de capitais, aliada à redução do peso das despesas operacionais, a
um maior controlo da sinistralidade e a uma melhor adequação das tarifas ao risco
incorrido, vieram impulsionar a recuperação técnico-financeira e o nível de
solvência das empresas de seguros e de resseguros sob o controlo do Instituto de
Seguros de Portugal e aliviar o esforço de financiamento dos fundos de pensões.
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Em consequência, os resultados da maioria das empresas foram positivos em
todas as vertentes: Vida, Não Vida e fundos de pensões.

A composição do relatório integra sete capítulos que começam por estabelecer o
enquadramento macro-económico, nacional e internacional, relevante para a
explicação dos eventos e tendências mais marcantes no sector dos seguros e
fundos de pensões – desta vez mais ampliado em detalhe a fim de melhor
identificar a profundidade de futuros impactos e potenciais oportunidades –,
passando em seguida para a descrição e análise da estrutura e desempenho
técnico e financeiro do sector dos seguros e estendendo-se, finalmente, à
abordagem da actividade de gestão dos fundos de pensões e respectivas
características – em ambos os casos através de uma análise enriquecida ao nível
das comparações internacionais. Para facilitar a comparabilidade estrutural e
identificar as tendências comuns e específicas de cada um dos agregados, a
análise dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões e dos
produtos PPR/E e PPA aparece individualizada em capítulos próprios.

O processo de análise na especialidade apresenta-se desenvolvido num capítulo de
Estudos Específicos onde, desta vez, são abordadas as temáticas do controlo de
capital no mercado segurador português e da qualidade de crédito dos
investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões, sendo a análise
final dedicada à carga parafiscal no sector segurador português e respectivo papel
social.

Finalmente, o sétimo e último capítulo estabelece o enquadramento jurídico da
actividade seguradora e de fundos de pensões no ano em análise.
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SUMMARY

The present report seeks to describe and analyse the situation of the insurance and
pension funds’ market in Portugal over the year 2003, trying to identify the
relevant trends and obtain reliable causal interpretations for the observed market
evolutions by adequately placing them both into the national and the international
contexts.

The developments observed in the status of the world economy over the year
2003 qualify it as a year of progressive and sustained recovery of the normal levels
of economic performance - after the prolonged effects of the 2001 crisis - with the
global growth rates of the volume of trade and GDP reaching their long term
average levels. The effects of this restored economic strength were generalised to
all main economic areas and financial markets, leading to the recovery of the main
share indices and to a small increase of the long-term government bond yields.
Most regions of the globe experienced reduced rates of inflation, which may be
explained as a consequence of the moderate growth in economic activity and the
existence of some excess in available production capacity. In spite of the
improvements registered in the economic scenario, the global imbalances
observed in the previous two years regarding the high levels of unemployment,
budgetary deficits and public debt remained.

Economic recovery was sluggish in euro zone - its 2003 rate of economic growth
being close to zero - and there were several recessive or close to recessive cases
among Member States, including Portugal (which produced a GDP growth rate of
-1.2%). The common causes of such situations are related with low increases in
internal demand, investment contraction (at the level of Gross Formation of Fixed
Capital) and a strong moderation of private spending, combined with a mild
contraction in the labour market, a negligible growth in real wages and an
increase in the rate of unemployment.

In Portugal, the moderation of private spending dovetailed the decrease in the
available income of the individuals and led to a stabilisation of their global rate of
thrift at about 12% of the available income. That effect, combined with a
reduction in the banking sector loan rates for purchase of own house and with the
enlargement of their corresponding debt maturity periods - which decreased the
combined financial burden of interest and loan amortizations - led to an increase
in the net financing capacity of the families from 3.5% to 3.7% of GDP. Such
enhanced financial capacity was providential to the life assurance sector, which
was able to absorb it mainly through savings contracts, endowment policies and
unit-linked products, obtaining a nominal premium growth rate (net of
reinsurance) of about 18%. The premium growth rate in the Non Life business
was a lot more modest (about 4.8%), but that was largely to be expected - due to
the fact that those lines of business are a lot more linked to the non-financial
sector of the economy and to private spending, which were subject to a lot less
favourable economic conditions. Finally, the generalised recovery of the securities’
markets, allied with a decrease in the relative weight of operational expenses, a
better control of claims and with tariffs more adjusted to the risk exposures,
boosted the technical and financial recovery of the insurance and reinsurance
undertakings under the supervision of the Portuguese Supervisory Office and
increased their solvency levels. Broadly speaking, the above conditions also
contributed to substantially lighten the financing burden of the Portuguese
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Pension Plans, which resulted in a positive surplus situation for most insurance and
pension funds management companies.

The present report is composed of seven chapters. This time it starts by
establishing, in a much greater detail and depth, the relevant national and
international macroeconomic context, necessary for the understanding of the
main events, trends and opportunities in the insurance and pension funds’ sector
and, subsequently, provides a description and analysis (enhanced through
international comparison) of the structure and technical and financial
performance of the insurance sector, extending a similar assessment to the
pension funds’ characteristics and management. To facilitate structural
comparability and identify both the common and the specific trends of each of the
business aggregates, 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 Pension Plans).

The exercise of specialised analysis culminates in a chapter that breaches several
subjects, such as the control of capital in the Portuguese insurance market and the
credit quality of the investments made by Portuguese insurance undertakings and
pension funds, the final subject being dedicated to the issue of the taxes and
contributions levied upon the Portuguese insurance sector and their respective
social role.

The seventh and final chapter describes the juridical framework for the insurance
and pension funds’ sector laid down in the course of the year.



ENQUADRAMENTO
MACRO-ECONÓMICO1
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1.1 Evolução da conjuntura no mundo e na União Europeia

Ao nível da conjuntura económica mundial – e após a crise de 2001 – 2003 foi um
ano de recomposição das taxas de crescimento e de regresso à normalidade, com
o volume de comércio a crescer 4,5% (próximo da média histórica de 5,4% dos
últimos 25 anos) e o PIB real mundial a apresentar um acréscimo de 3,9% (face
aos 3,3% de média de longo prazo).

O fortalecimento da actividade ao longo do ano foi generalizado às principais
áreas económicas, assistindo-se à recuperação dos principais índices accionistas
dos mercados financeiros internacionais e a um aumento modesto das taxas de
rendibilidade da dívida pública de longo prazo. Contudo, genericamente,
mantiveram-se os desequilíbrios globais dos dois anos anteriores ao nível do
desemprego, dos défices orçamentais e dos níveis de dívida pública.

À semelhança do ocorrido em 2002, o comportamento da actividade económica
em 2003 foi bastante diferenciado por área geográfica, com as economias
asiáticas – à excepção do Japão – a revelarem robustíssimas taxas de crescimento
real do PIB (cerca de 7,8%, contra 6,5% no ano anterior), beneficiando de um
forte crescimento das exportações, enquanto a América Latina registava um
crescimento modesto (1,7%, contra os -0,1% de 2002) e o Japão e os países das
novas economias industrializadas da Ásia (Coreia, Hong-Kong, Taiwan e
Singapura) apresentavam taxas de crescimento saudáveis (2,6% e 3%,
respectivamente) e compatíveis com a dos próprios Estados Unidos da América
(3,1% em 2003 contra os anteriores 2,2%), contrastando com um crescimento
quase nulo da área do euro (0,4% em 2003, contra os 0,9% de 2002).

Deste contexto é particularmente pertinente destacar as acelerações de
crescimento da China (9,1% em 2003, contra 8% e 7,5% nos dois anos
anteriores) – fortemente apoiado no investimento – e da Índia (7,4% em 2003,
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Gráfico 1.1 Produto Interno Bruto e Comércio Mundiais

Comércio e produto
interno: perspectiva

plurianual

O cenário global
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contra os 4,7% e 4% de 2002 e 2001), sem perder de vista o caso da Rússia (com
crescimentos reais de 7,3%, 4,7% e 5,1%, respectivamente em 2003, 2002 e
2001), crescimentos esses que estão também ligados ao elevado crescimento das
exportações.

Em função da ampla dimensão das suas populações, as economias dos dois
primeiros países têm um peso significativo na economia mundial e as suas
actualmente fortes taxas de crescimento têm vindo a traduzir-se num aumento
exponencial da procura do petróleo e seus derivados.

A generalidade das regiões registou reduzidas taxas de inflação, apesar de esta se
ter mantido relativamente elevada na América Latina (onde cresceu de 8,7% para
10,6% devido ao disparo da inflação brasileira, de 8,4% para 14,8%) e na Rússia
(13,4%), face ao valor médio de 1,8% observado nas economias avançadas
(2,3% nos E.U.A., -0,3% no Japão, 2,1% na área do euro e 1,4% no Reino Unido
e nas novas economias industrializadas da Ásia), o que é explicável em função do
crescimento moderado da actividade económica e do excesso de capacidade
produtiva ainda disponível na generalidade das economias.

A descida da inflação não foi, contudo, generalizada em todos os tipos de bens.

Após a significativa diminuição do preço do petróleo em finais de 2001 (para
cerca de 20 USD/barril), este voltou a apresentar uma trajectória ascendente ao
longo de todo o ano de 2002 (influenciado pelas perturbações na oferta devido à
crise política na Venezuela e pelas perspectivas de uma intervenção militar no
Iraque, que se veio a materializar em 2003), tendo apresentado o mesmo preço de
fecho de ano em 2002 e 2003, ou seja, 30 USD/barril – apesar de, em média
anual, o preço médio do último ano ter sido cerca de 13,6% superior ao anterior –,
o que induziu uma nova aceleração dos preços dos bens energéticos ao nível do
consumidor.

Além do petróleo, várias outras matérias-primas sofreram também um
agravamento de preços, especialmente as industriais (com aumento médio anual
de 16,8%, em linha com a recuperação da procura associada ao fortalecimento da
actividade mundial) e as alimentares (com aumento médio anual de 10,3%).

Como já foi referido, ao longo de 2003 ocorreu um fortalecimento da actividade
económica nas principais economias mundiais. Paralelamente, assistiu-se a uma
diminuição generalizada da incerteza de curto prazo, quer no plano geopolítico
internacional, quer no tocante à rendibilidade sustentada das empresas
domésticas que, na sua generalidade, apresentaram lucros, o que motivou um
optimismo crescente por parte dos investidores, especialmente na segunda
metade do ano, e permitiu a recuperação dos índices accionistas.

Já no tocante ao mercado obrigacionista, a ausência de pressões inflacionistas e o
abrandamento da actividade económica na primeira metade do ano levaram as
principais autoridades monetárias a proceder a novas reduções nas taxas de
juro oficiais de curto prazo (entre 3 e 6 meses) – tendo atingido mínimos
históricos de 1% nos E.U.A. e de 2% na área do euro –, enquanto que a
manutenção dos desequilíbrios globais dos dois anos anteriores ao nível do
desemprego, dos défices orçamentais e dos níveis de dívida pública – associada à
volatilidade dos preços do petróleo e seus derivados – contribuíram para um
maior clima de incerteza quanto aos movimentos futuros das taxas de
rendibilidade das obrigações de médio e longo prazo.

Tendências inflacionistas

Mercados financeiros
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Nos mercados de dívida privada dos E.U.A. e da área do euro verificou-se,
em 2003, um pronunciado estreitamento dos diferenciais de rendibilidade
(spreads) face à dívida pública, fenómeno este que pode ter resultado de uma
percepção de menor nível de risco (por parte dos investidores), após os progressos
alcançados no ajustamento da situação financeira das empresas em reacção aos
grandes escândalos financeiros internacionais dos dois anos anteriores – esta
mesma hipótese poderia explicar a circunstância de, num contexto de taxas de
juro baixas, os investidores terem favorecido aplicações em activos de maior
risco (corporate bonds), que proporcionam maior rendibilidade no curto
prazo.

O dólar norte-americano prosseguiu, em 2003, a tendência de depreciação
iniciada em 2002, face às principais moedas internacionais. A valores de final
de exercício, o dólar dos E.U.A. tinha-se depreciado 18% face ao dólar
canadiano, 17% face ao euro e 10% face ao iene japonês e à libra esterlina,
tendo mantido o seu valor relativo apenas face à generalidade das moedas dos
seus principais parceiros comerciais da Ásia (cujas autoridades monetárias
intervieram nesse sentido, acumulando consideráveis reservas oficiais naquela
divisa).

Em média, as taxas de rendibilidade das obrigações de dívida pública de longo
prazo das principais economias registaram aumentos de amplitude variável ao
longo do exercício.

Em final de período, as taxas longas (a dez anos) registaram aumentos nos E.U.A.
(de 3,81% para 4,25%), no Reino Unido (4,37% para 4,80%) e no Japão (0,91%
para 1,37%), tendo-se mantido praticamente inalteradas na área do euro
(aumento de 4,26% para 4,33%).

A partir de Março de 2003 – e no contexto de uma evolução favorável dos lucros
das empresas (pós-reestruturação), bem como de um crescente optimismo por
parte dos investidores quanto às perspectivas de crescimento económico,
influenciadas pelos resultados da economia norte-americana – os principais
índices accionistas inverteram a tendência descendente evidenciada no decurso
dos três anos anteriores.

Em finais de 2003, o Nasdaq e o S&P 500 dos E.U.A. registavam ganhos de 50%
e 26%, respectivamente, face ao final de 2002. No mesmo período, o índice
japonês Nikkei 225 aumentou 24%, enquanto que na Europa o Dow Jones
Eurostoxx, da área do euro, e o FTSE 100 do Reino Unido cresciam 18% e 14%,
respectivamente.

Quer nos E.U.A. quer na área do euro, a subida do preço das acções foi
generalizada a todos os sectores económicos – sendo, contudo, mais
pronunciada nos segmentos de telecomunicações, media e tecnologia (TMG) e
indústria.

Em matéria de formação bruta de capital fixo, consumo público e privado,
emprego, rendimento disponível e poupança, as evoluções registadas nas
principais economias mundiais ao longo de 2003 foram bastante díspares, tal
como foram distintas as políticas macro-económicas implementadas, o que – pelo
potencial de oportunidades de investimento criadas e pelo seu futuro impacto na
área do euro – justifica uma análise diferenciada por zona geográfica.

Mercados obrigacionistas

Mercados de acções

Emprego, formação bruta
de capital fixo, consumo

público, consumo
privado, rendimento

disponível e poupança
dos particulares
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O crescimento do PIB dos E.U.A. em 2003, reflectiu, em grande medida, a
recuperação da formação bruta de capital fixo (com um crescimento de 4,4%
no ano em análise, contra os -3,7% e -3,2% dos dois anos anteriores) e um
contributo da procura externa líquida para uma evolução menos negativa, em
virtude da recuperação das exportações (que aumentaram cerca de 2% em
termos reais, apesar das importações terem crescido a um ritmo superior, na
ordem dos 4%). Por outro lado, o consumo privado registou um crescimento
de 3,1%, sendo de destacar o aumento da despesa em bens duradouros (7,4%)
– como foi o caso do investimento em habitação –, tendo-se mantido sustentada
a despesa das famílias em bens de consumo (aumento de 3,8%) e serviços
(aumento de 2%), bem como o nível do consumo público (3,3% em 2003
contra 3,8% em 2002). Em termos reais, o rendimento disponível das famílias
aumentou 2,6% em virtude das reduções de impostos ocorridas, mas
condicionado pela evolução moderada das remunerações. A diferença entre as
taxas de crescimento do consumo privado e do rendimento disponível das famílias
determinou um novo agravamento do nível de endividamento das mesmas,
apesar da respectiva riqueza líquida ter aumentado em virtude da recuperação dos
mercados accionistas. Neste contexto, e à semelhança dos dois anos anteriores, a
taxa de poupança das famílias em 2003 manteve-se num nível bastante baixo
(2,1% do rendimento disponível).

No mercado de trabalho, a criação de emprego apresentou-se fraca (ou
mesmo inexpressiva), tendo a taxa de desemprego sofrido um ligeiro
agravamento (de 5,8% em 2002 para 6% em 2003). As remunerações do
trabalho cresceram marginalmente acima da inflação, tendo-se obtido uma
redução de cerca de 1% no custo do trabalho por unidade produzida (o que
reflecte um aumento da produtividade em 4,4%). Esta evolução beneficiou de um
forte estímulo ao nível das políticas macro-económicas, incluindo uma
significativa redução de impostos e a manutenção das taxas de juro oficiais em
níveis historicamente baixos, num contexto de ausência de pressões
inflacionistas. 

No Japão – e embora seja ainda cedo para falar no final do último ciclo recessivo
da economia, que nos últimos sete anos apresentou por cinco vezes taxas de
crescimento quase nulas ou mesmo negativas – o ano 2003 foi o que se pode
considerar “um bom ano”, com o PIB a crescer 2,6% através de um processo de
recuperação económica fortemente assente no fortalecimento do
investimento empresarial (a formação bruta de capital fixo cresceu 3,2%,
contra os anteriores -6,1%, tendo a componente privada não residencial crescido
9,6%) e no dinamismo das exportações (que cresceram 10,1%, bastante
acima da taxa de crescimento das importações, 5%). Em contraste, o
investimento público decresceu 10,5%.

O consumo privado apresentou um crescimento modesto (0,9%,
idêntico ao do ano anterior), condicionado pela evolução moderada do
rendimento disponível (que aumentou 1,3%) e pela situação do emprego
(que decresceu 0,2%), tendo-se a taxa de desemprego fixado nos 5,3%
(5,4% em 2002).

A taxa de poupança das famílias manteve-se num nível relativamente baixo
(6,4% do rendimento disponível) e o endividamento empresarial reduziu-se
– tendo as empresas não financeiras gerado um excedente financeiro da ordem
dos 7,4% do PIB.
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No Reino Unido o PIB cresceu 2,2% em 2003 (contra 1,6% em 2002), apoiado
num crescimento sustentado da procura interna (2,6% em 2003 contra 3%
nos dois anos anteriores) que beneficiou do estímulo das políticas orçamental e
monetária. A formação bruta de capital fixo registou uma aceleração de 1,8%
para 2,9%, com forte contributo do investimento em habitação que cresceu
10,5% em termos reais, beneficiando, por um lado, de condições de crédito
bastante favoráveis ao nível dos particulares e, por outro lado, do efeito de
crescimento do investimento público (que passou de 12% para 27,3%).
Por seu lado, o investimento no sector empresarial voltou a reduzir-se em
0,5% (após um decréscimo de 2,6% em 2002), condicionado pelo elevado nível
de endividamento das empresas.

O consumo privado apresentou um crescimento médio de 2,5%, em linha com
o crescimento de 2,3% do rendimento real disponível e da valorização
imobiliária – parcialmente explicável pela diferença positiva entre a geralmente
estável taxa de rendimento imobiliário e as baixas taxas de juro e de inflação dos
últimos anos (1,2% em 2001, 1,3% em 2002 e 1,4% em 2003) – em particular,
o aumento sustentado do valor das habitações tem permitido uma crescente
utilização do crédito hipotecário para efeitos de consumo. A taxa de poupança
das famílias manteve-se num nível relativamente baixo (5,7% do rendimento
disponível, face aos 5,5% e 6,7% dos dois anos anteriores).

Ao nível do mercado de trabalho, as remunerações nominais terão aumentado
4,3% (em média), ao mesmo tempo que o emprego crescia cerca de 0,9% e a
taxa de desemprego baixava para 5%, reflectindo em grande medida o
aumento do emprego em serviços públicos – inserido no contexto de aumento
considerável da despesa pública que levou a um défice orçamental de 3,2% do
PIB (mais 1,6% que em 2002). O contributo das exportações líquidas para o
crescimento do PIB foi também negativo, embora menos que no ano anterior.
Expurgado o efeito das transacções fraudulentas de fuga ao IVA, as exportações
de mercadorias terão acelerado de -4,4% para 3,5% e as importações de
mercadorias de 1,7% para 4,4%.

Na área do euro o ano de 2003 ficou marcado por um fraco crescimento da
actividade económica, tendo o PIB crescido apenas 0,4% (contra os 0,9% e 1,6%
dos dois anos anteriores) e por uma modesta redução da inflação (de 2,3% para
2,1%), cujo valor tem sido acompanhado de perto pelo crescimento dos custos
unitários do trabalho desde 2001. Apesar da aceleração da actividade a nível
mundial, registou-se um comportamento desfavorável das exportações da
zona-euro para alguns dos seus mais importantes mercados externos, como os
Estados Unidos da América, o Reino Unido e o Japão – países cujas moedas se
depreciaram, em média, entre 16% e 9% face ao euro – ao mesmo tempo que as
importações de bens e serviços cresciam 1,8% (contra um crescimento
virtualmente nulo em 2002), o que se traduziu num contributo negativo do sector
externo para o PIB (-0,6%).

Aliado ao carácter negativo das exportações líquidas, também a procura interna
veio revelar um fraco crescimento (1,1%), depois dos já fracos crescimentos dos
dois anos anteriores (0,3% e 1%). Após a estabilização observada em 2002, o
consumo privado registou um crescimento de 1%, tendo o crescimento do
consumo público diminuído de 2,9% para 2%, enquanto que a formação
bruta de capital fixo assumia valores de crescimento negativos (-1%) pelo
terceiro ano consecutivo (fenómeno explicável pela combinação da estabilização

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

-e
co

nó
m

ic
o



2244

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

-e
co

nó
m

ic
o

das exportações, fraca procura interna e manutenção da capacidade produtiva
instalada na indústria a níveis um pouco abaixo da média dos últimos dez anos,
mas a que também não será alheio o elevado nível de endividamento das
empresas e o estreitamento das respectivas margens de lucro). O abrandamento
da actividade económica na área do euro foi extensível à generalidade dos
sectores de produção e à quase totalidade das economias dos Estados membros
participantes.

No tocante ao mercado de trabalho, o ano de 2003 foi marcado pela quase
ausência de criação de emprego na área do euro (crescimento de 0,2%) e pelo
ligeiro aumento da taxa de desemprego, de 8,4% para 8,8%. O ritmo de
crescimento do consumo privado foi idêntico ao observado para o rendimento
disponível real (1,1%), o que se traduziu na estabilização da taxa de poupança
das famílias em torno dos 15,2%.

Nos restantes países da União Europeia não pertencentes à área do euro, casos
da Dinamarca e da Suécia, a actividade económica em 2003 apresentou
evoluções relativamente próximas, quer ao nível da taxa de crescimento do PIB
– virtualmente nula na Dinamarca e atingindo os 1,6% na Suécia, após os
anteriores 1% e 2,1%, respectivamente, em cada um daqueles países – quer ao
nível da fraqueza da procura interna (que na Suécia cresceu apenas 1%), o que,
associado à queda da formação bruta de capital fixo, ajuda a explicar o
decréscimo da criação de emprego (-1,3% da Dinamarca e -0,2% na Suécia) e o
aumento da taxa de desemprego, que em ambos os casos se fixou nos 5,6%,
tendo a taxa de inflação de 2% sido também igual em ambos os casos. A
principal diferença na evolução destas duas economias ter-se-á evidenciado ao
nível das exportações de bens e serviços, que tiveram pouca expressão na
Dinamarca, enquanto na Suécia cresceram significativamente (6% no conjunto do
ano).

Finalmente, nos dez novos países aderentes à União Europeia (Chipre, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, Eslováquia e
Eslovénia) – cuja entrada se deu apenas em Maio de 2004 – a actividade
económica apresentou um crescimento conjunto de 3,6% em 2003 (2,4% em 2002).

Num contexto de baixa inflação e de crescimento significativo dos salários,
o crescimento económico sustentou-se na robustez do consumo privado e na
forte aceleração das exportações (de 4,4 para 9,6%), que reflectiu a sua
crescente integração na economia global da União Europeia.

Em 2003, o défice da balança externa norte-americana voltou a aumentar (de
4,6% para 4,9% do PIB), igualando o défice orçamental – que já havia batido a
fasquia do máximo histórico dos últimos 40 anos – tendo a dívida pública
evoluído no mesmo sentido (58,5% do PIB em 2003, contra os 56,8% de um ano
antes). Esta evolução traduziu a adopção de medidas que implicaram uma
redução de receitas – nomeadamente a antecipação de reduções de impostos
sobre o rendimento, já anteriormente aprovadas, bem como a diminuição de
impostos sobre dividendos e ganhos de capital e o aumento de incentivos ao
investimento, através da possibilidade de amortizações aceleradas – a par com um
forte aumento das despesas com a defesa e segurança nacionais.

A deterioração da situação orçamental, da dívida pública e da balança corrente,
foi, de resto, uma situação comum às principais economias.

Posição orçamental,
dívida pública e balança

corrente
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No Japão, apesar da recuperação económica, o défice público manteve-se em
torno dos 8% do PIB, enquanto a dívida pública progredia de 158,5% para
166,1% do PIB. A balança corrente apresentou um saldo positivo de 3,2% do
PIB (2,8% em 2002).

No Reino Unido, o défice orçamental passou de 1,6%, em 2002, para 3,2%
em 2003, enquanto a dívida pública se agravava de 38,5% para 39,7% e a
balança corrente apresentava um desequilíbrio da ordem dos 2,4% do PIB
(contra um saldo de -1,7% em 2002).

Na área do euro, o défice global das administrações públicas resvalou de 2,3%
para 2,7% do PIB da União Monetária Europeia, levando alguns Estados membros
a implementarem medidas temporárias (de impacto não negligenciável) sem as
quais o défice real teria efectivamente progredido até aos 3,1%. Em simultâneo, a
dívida pública aumentou de 69,2% para 70,4% do PIB. Contudo,
contrariamente ao ocorrido nos E.U.A., a deterioração orçamental parece ter sido
essencialmente devida à evolução cíclica desfavorável – uma vez que o saldo
primário ajustado de efeitos cíclicos e medidas temporárias sofreu apenas um
decréscimo marginal, continuando em terreno positivo. O saldo da balança
corrente apresentou-se equilibrado (0,4% do PIB, contra os 0,8% de 2002).

Em 2003, a Dinamarca e a Suécia foram os únicos países da U.E. onde o saldo
orçamental se manteve positivo e a dívida pública decresceu. O saldo das
administrações públicas manteve-se excedentário (em 1,5% e 0,7% do PIB,
respectivamente no primeiro e no segundo caso) enquanto a dívida pública se
reduzia para 45% do PIB na Dinamarca e para 52% do PIB na Suécia.

1.2. Evolução da conjuntura em Portugal

De acordo com as estimativas do Banco de Portugal, a partir das Contas
Nacionais do INE, no ano de 2003 o Produto Interno Bruto Português, a preços
correntes, ter-se-á situado em torno dos 130,9 mil milhões de euros (ou seja,
quase ao mesmo nível do ano anterior), o que – tendo em conta os 2,4% de taxa
deflatora – se traduz numa taxa de crescimento real do PIB de -1,2% (que
compara com os 0,8% de 2001 e os 0,4% de 2002), consubstanciando uma
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Quadro 1.1 União Monetária Europeia: Contas Nacionais

1998 1999 2000 2001 2002 2003
(UE11) (UE11) (UE11) (UE11) (UE12) (UE12)

Produto interno bruto, PIB tv em % 2,9 2,7 3,5 1,6 0,9 0,4
Consumo privado tv em % 3,1 3,3 2,5 1,7 0,1 1,0
Consumo público tv em % 1,0 2,1 2,0 2,5 2,9 2,0
Formação bruta de capital fixo tv em % 5,1 5,9 4,9 -0,3 -2,8 -1,0

Variação de existências (a) tv em % 0,4 -0,2 0,1 -0,5 ---- ---- 
Procura interna (a) tv em % 3,0 3,5 2,9 1,0 0,3 1,1

Exportações de bens e serviços (b) tv em % 7,1 5,3 12,6 3,4 1,5 0,1
Importações de bens e serviços (b) tv em % 9,6 7,4 11,3 1,7 -0,1 1,8

Procura externa líquida (a) tv em % -0,5 -0,6 0,6 0,7 ---- ---- 
Inflação tv em % 1,1 1,1 2,5 2,3 2,3 2,1
Desemprego tv em % 10,5 9,5 8,5 8,0 8,4 8,8

Fonte: Eurostat

Nota: (a)  Contribuições para o crescimento do PIB (em % do PIB do ano anterior)

(b) Inclui comércio entre os países participantes da área do euro

tv - Taxa de variação

Os dados supra incluem a Grécia desde Janeiro de 2001

Crescimento
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conjuntura económica em evolução deslizante que atingiu uma fase claramente
recessiva, acompanhando de perto a evolução igualmente deslizante – embora
menos abrupta – da globalidade da área do euro (1,6% do PIB em 2001, 0,9% em
2002 e 0,4% em 2003), que não chegou a entrar em terreno negativo.

Em análise individualizada por Estados membros, é de salientar em 2003 a existência
de outros casos de evolução recessiva (-0,8% do PIB nos Países Baixos) ou
quase recessiva em algumas das principais economias (Alemanha, com
crescimento económico praticamente nulo em 2002 e 2003, e França, com uma
taxa de crescimento que deslizou de 1,1% do PIB em 2002 para 0,5% em 2003).

Tal como no ano anterior, em 2003 o abrandamento do crescimento económico
em Portugal terá sido influenciado pelo mesmo tipo de causas que afectaram o
conjunto da zona euro, ou seja, pelo fraco crescimento da procura interna e
(em menor grau no caso português) da procura externa, contracção do
investimento ao nível da formação bruta de capital fixo e forte moderação
do consumo privado associada a medidas de política interna implementadas
com vista à consolidação orçamental na receita corrente e nas despesas com
pessoal (congelamento parcial dos vencimentos dos funcionários públicos,
restrições à admissão de novos funcionários) e de consumo intermédio.

O impacto da desaceleração do crescimento económico sobre o mercado de
trabalho traduziu-se num aumento sensível da taxa de desemprego (de 5,1%
em 2002 para 6,4% em 2003), tendo o emprego total registado um crescimento
negativo (-0,8%), assim como o emprego por conta de outrem 
(-1%), após um registo de taxas de crescimento praticamente nulas no ano
anterior. Na sequência das medidas de contenção salarial implementadas, o
crescimento das remunerações reais por trabalhador em 2003 foi
praticamente nulo (cerca de 0,1%), tendo a variação da produtividade
aparente por trabalhador assumido valores negativos (-0,5%), após dois
anos de crescimentos próximos de zero (0% em 2001 e 0,2% em 2002).
Este comportamento esteve associado, nos últimos anos, a uma redução
continuada do número médio de horas trabalhadas por trabalhador.

A modesta variação da produtividade aparente por trabalhador tem condicionado
a evolução do indicador de custos de trabalho por unidade produzida (CTUP)
para o conjunto da economia, indicador este que, em 2003, sofreu uma
desaceleração de 5,2% para 3,5%, menor que a do valor global das remunerações
nominais do trabalho (de 6,1% em 2002 para 2,2% em 2003) – o que é
consistente com a evolução negativa da produtividade e com o reconhecimento
de um novo episódio de perda da margem de competitividade da economia
portuguesa face à média da área do euro, uma vez que a evolução do indicador
dos CTUP relativo à zona euro apresentou acréscimos menores em 2002 e
2003 (2,2%).

A inflação média anual, medida pela variação de preços no consumidor,
decresceu de 3,8% em 2002 para 3,3% em 2003, embora, em termos
homólogos mensais relativos a Dezembro, a quebra tenha sido mais pronunciada
(de 4% para 2,4%) e próxima do nível médio da área do euro (2,1%).

A descida da inflação em 2003 é explicável em função de factores de ordem
interna e por um enquadramento internacional favorável à moderação de preços.
Por um lado, a contracção da actividade económica portuguesa diminuiu as

Emprego

Produtividade

Inflação



2277

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

-e
co

nó
m

ic
o

pressões da procura sobre os preços, especialmente no sector dos serviços.
No mesmo sentido actuou também a desaceleração dos salários, tanto do
sector público como do sector privado, ocorrida num contexto de deterioração do
mercado de trabalho. Finalmente, a evolução dos preços dos bens importados
continuou igualmente a favorecer a diminuição da inflação, influências a que se
juntou a dissipação de efeitos especiais na taxa de variação homóloga do
IPC – como foi o caso da dissipação de efeitos de base em vários tipos de bens e do
efeito do aumento da taxa normal do IVA de 17% para 19% em Junho de 2002.

Quadro 1.2 Portugal - Principais indicadores macro-económicos
1996 - 2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produto interno bruto, PIB tvr em % 3,6 3,7 4,2 3,8 3,7 1,8 0,5 -1,2
Procura interna total  tvr em % 3,5 4,9 6,6 5,2 3,1 1,5 -0,5 -2,5
Consumo privado tvr em % 2,8 3,1 6,1 5,3 2,9 1,2 0,5 -0,5
Consumo público tvr em % 1,5 2,7 3,2 5,7 3,8 3,9 2,2 -0,4
Formação bruta de capital fixo tvr em % 7,5 11,9 10,3 4,6 4,9 0,7 -5,5 -9,5
Exportações de bens e serviços tvr em % 9,0 9,5 8,8 3,4 8,5 1,7 2,4 4,1
Importações de bens e serviços tvr em % 7,7 12,0 14,2 7,5 5,6 1,1 -0,7 -0,7
Rendimento Disponível das famílias, RD tvr em % 2,0 3,2 4,7 -- -- -- -- --
Rendimento Disponível dos particulares
(famílias e administrações privadas) tvr em % --   5,4 4,6 4,5 5,6 2,7 1,4 -0,7

Taxa de poupança em % do PIB 20,1 20,9 19,8 19,8 18,6 18,3 18,7 17,9
Sector Privado (a) em % do PIB 20,1 19,9 18,0 18,8 17,9 19,1 18,8 18,8

Particulares em % do RD 10,3 12,7 9,7 9,3 10,4 12,2 12,0 11,8
Empresas em % do PIB 12,6 12,6 11,2 11,0 10,0 10,5 10,6 10,5

Sector Público em % do PIB 0,3 1,0 1,8 2,0 0,7 -0,7 -0,1 -0,9

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

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

Taxas de juro
Depósitos a prazo, 181 dias - 1 ano (g) em %, Dez. 5,4 4,1 2,8 2,4 3,5 3,2 2,9 2,1
Carteira comercial, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 12,1 10,7 8,3 7,1 8,2 7,0 6,8 --
Empréstimos a Particulares para
Habitação (k) em %, Dez. 11,8 9,4 6,4 5,1 7,0 6,0 5,2 3,8
Empréstimos e outros créditos,
91 - 180 dias (h) em %, Dez. 11,0 8,4 6,0 5,1 6,4 5,2 4,6 5,0
Empréstimos a Particulares para
Consumo e Outros fins (k) em %, Dez. 15,9 13,0 10,2 8,6 9,5 8,7 8,1 7,1
Bilhetes do Tesouro, 91 dias
(mercado primário) / EURIBOR 3m (i) em %, Dez. 6,4 5,1 3,3 3,4 4,9 3,3 2,9 2,1
Papel comercial (j) em %, Dez. -- -- -- -- -- -- -- --
Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos (k) em %, Dez. 7,0 5,7 4,1 5,5 5,3 5,0 4,5 4,4
Índice de cotações de acções (PSI-Geral) tvh em %, Dez. 32,6 65,2 26,2 12,6 -8,2 -19,0 -20,7 17,4

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal
Notas:
Os valores em itálico referem-se a dados cuja base não é comparável com a das séries anteriores
Diversos valores indicados para os anos de 1997, 1998 e 1999 correspondem a uma nova base, calculada em euros, que segue o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais de
1995
(a) Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto o Sector Público Administrativo
(b) 1992 a 1997 IPC com base em 1991; IPC total com habitação de 1998 em diante
(c) A taxa de desemprego a partir de 1992 não é directamente comparável com a dos anos anteriores
(d) Valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições para a Segurança Social
(e) Utilizou-se o deflacionador do consumo privado das Contas Nacionais e o critério (d) a partir de 2001
(f) Antes de impostos
(g) Empresas privadas não financeiras
(h) Rendimento dos BT sujeitos a IRS ou IRC. A referência à LISBOR foi adoptada a partir de 1995 e à EURIBOR a partir de 2001
(i) 86 a 95 dias
(j) Caso não haja obrigações transaccionadas neste prazo, é apresentada a taxa de rendibilidade da obrigação transaccionada no mercado com maior prazo residual.
(k) Até Dezembro de 2002, estimativas
tv - Taxa de variação
tvr - Taxa de variação real
tvh -Taxa de variação homóloga
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Em 2003, o Conselho do Banco Central Europeu procedeu a dois cortes nas taxas
directoras de juro oficiais aplicáveis às principais operações de refinanciamento
interbancário (tipicamente para prazos de 3 a 6 meses), que atingiram o mínimo
histórico de 2% em meados do exercício.

Estas descidas transmitiram-se integralmente às taxas de juro do crédito a
particulares praticadas pelos bancos em Portugal, proporcionando condições
extremamente acomodatícias à economia portuguesa – contrariadas, em parte, na
sua vertente de competição externa face aos principais parceiros comerciais pela
evolução do índice cambial efectivo que, em termos de média anual,
apresentou um crescimento nominal de 2,5% e uma apreciação real de 4%
(3,5% em 2002), em função do diferencial positivo (de 1,6%) de crescimento dos
custos unitários do trabalho na economia.

Em termos tanto nominais como reais as taxas de juro bancárias reduziram-se ao
longo do ano em análise face aos valores de 2002, tendo as taxas reais
apresentado crescimentos durante o segundo semestre, em função do mais
rápido ritmo de queda da inflação nesse período.

Nos depósitos a prazo de 181 dias a 1 ano, as taxas reduziram-se de 2,9%, no
final de 2002, para 2,1% em finais de 2003 – mantendo a situação das
rendibilidades reais negativas para os depositantes que vem sendo observada
desde meados do ano 2000 –, registando-se igualmente uma trajectória de
redução nas operações de empréstimo bancário em todos os segmentos do
mercado de crédito, embora de diferente intensidade em cada um deles.

No segundo semestre de 2003, as taxas de juro do crédito ao sector privado não
financeiro alcançaram valores mínimos históricos – especialmente no caso dos
empréstimos a particulares para aquisição de habitação, cuja taxa atingiu o
valor de 3,8% no final do ano (contra os 5,2% de finais de 2002) –, enquanto a
margem de juro implícita no saldo de crédito para consumo e outros fins que
não habitação não se terá alterado significativamente face a Dezembro de 2002
(margem de cerca de 5%), traduzindo-se numa taxa de 7,1% em finais de 2003.
As taxas de crédito a sociedades não financeiras para os prazos de 91 a 180
dias apresentavam um ligeiro aumento, tanto nominal (para cerca de 5% no final
de Dezembro) como de margem de rendibilidade real – traduzindo um aumento
de spreads, de comissões e de exigência de garantias –, após a redução de 5,2%
para 4,6% ocorrida entre 2001 e 2002, e a taxa de juro dos empréstimos a
particulares (mais de cinco anos) descia de 4,7% para cerca de 4,4% (embora
com aumento de margem, em termos reais, de 0,7% para cerca de 1,1%, a
valores de final de período). 

Durante o ano de 2003, a taxa de referência das obrigações portuguesas do
Tesouro a 10 anos, reportada a Dezembro, reduziu-se de 4,5% até aos 3,6% em
Junho, para se fixar em cerca de 4,4% no final de 2003, mantendo o spread final
de cerca de 0,13% acima das taxas alemãs, apesar de o mesmo se ter reduzido
sensivelmente em termos de média anual (de 0,21% para 0,10%).

Por outro lado – e tal como aconteceu nos E.U.A. e na generalidade da área do
euro – os spreads entre emissões de dívida privada e de dívida pública
portuguesa foram sucessivamente reduzidos ao longo da anuidade, traduzindo
um alívio das condições de financiamento nos mercados de dívida privada de
médio e longo prazos.

Taxas de juro e índice
cambial efectivo
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Ao nível da procura interna total registou-se em 2003 uma nova e mais
acentuada quebra na taxa de variação real (-2,5%) face ao ano anterior (cuja
quebra tinha sido de cerca de 0,5%), tendência esta que se vem mantendo
ininterruptamente ao longo dos últimos cinco anos. O contributo da procura
interna para o PIB do ano em análise foi mais negativo (-2,7%) que em 2002
(-0,6%), sendo de salientar a elevada quebra da formação bruta de capital
fixo (-9,5%), em termos reais e pelo terceiro ano consecutivo, quebra essa que se
generalizou a todas as componentes (construção, material de transporte,
máquinas e equipamentos), mas assumiu maior intensidade na vertente da
construção. A diminuição da formação bruta de capital fixo resultou de uma forte
redução do investimento das famílias e das empresas, uma vez que o contributo
do investimento das administrações públicas terá mesmo aumentado em termos
reais.

Quanto às despesas de consumo privado e público, ambas apresentaram
variações reais negativas da ordem dos 0,5%, associadas ao forte abrandamento
das remunerações do trabalho, conforme já foi referido, apesar de se ter registado
uma variação positiva, embora moderada, no consumo de serviços – tais
como saúde, seguros e fundos de pensões e comunicações.

Tal como já havia acontecido em 2002, e contrariamente às restantes
componentes do PIB, em 2003 as exportações de bens e serviços apresentaram
um contributo positivo para o crescimento do produto ao aumentarem 4,1% em
termos reais (face a 2,4% em 2002), enquanto as importações voltaram a
apresentar uma diminuição de magnitude semelhante à do ano anterior (-0,7%),
o que permitiu que o contributo da procura externa líquida aumentasse para cerca
de 1,5% em 2003 (1% em 2002). Verificou-se, nomeadamente, uma forte
aceleração da componente de mercadorias (para 5,7%) – dado que as
exportações de serviços desaceleraram face ao ano anterior – tendo o
aumento de volume sido devido essencialmente às indústrias de “equipamento
eléctrico e de óptica”, “mobiliário e outras indústrias transformadoras” e “artigos
de borracha e outras matérias plásticas”. O principal mercado de destino das
mercadorias portuguesas foi a Espanha, tendo-se reforçado o volume de
exportações para fora da União Europeia.

Continuou, contudo, a verificar-se a apreciação do índice cambial efectivo
resultante, em grande parte, de um crescimento dos custos unitários do trabalho
superior ao verificado nos principais parceiros comerciais, pelo que o aumento da
quota de mercado das exportações portuguesas foi conseguido, em boa
medida, à custa da redução das margens de lucro das empresas
exportadoras.

Em termos reais, o consumo privado teve um crescimento negativo (-0,5%) em
2003, acompanhando de perto a redução do rendimento disponível dos
particulares (-0,7%), o que levou a que a taxa de poupança em função do
rendimento disponível destes últimos estabilizasse nos 12%. A redução do
rendimento disponível real dos particulares correspondeu a uma redução nominal
de 4,1% para 2,8% e aparece associada ao (já referido) forte abrandamento das
remunerações do trabalho e à diminuição do emprego por conta de outrem.

Por outro lado, o aumento da taxa de desemprego e das situações de
passagem à reforma e à pré-reforma provocaram a aceleração do conjunto
de transferências para as famílias (de 2,9% para 6,3%). Este fenómeno fez-se

Procura interna e externa

Poupança, rendimento
disponível e

endividamento
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sentir ao nível do menor decréscimo das transferências líquidas provenientes do
exterior (com taxas de crescimento de -24,1% em 2002 e de -8,6% em 2003) e
de um aumento da taxa de crescimento das transferências internas (de 7,7% para
8,8%), com particular destaque para as despesas com subsídio de desemprego
(que cresceram 37%, depois do já elevado acréscimo de 26,3% em 2002) e com
pagamento de pensões de velhice, invalidez e sobrevivência abrangidas pelo
regime geral de segurança social (que aumentaram, respectivamente, 8,5%,
1,1% e 6,9%).

É de referir que as transferências internas – onde avultam as despesas com
pensões de velhice – representam já mais de 25% do rendimento disponível
das famílias, continuando a crescer a taxas nominais muito superiores às do
rendimento disponível e do próprio PIB devido ao aumento do número de
pensionistas e ao facto dos novos pensionistas receberem pensões mais elevadas
do que os que saem do sistema por falecimento. Este tipo de evolução, ligado ao
envelhecimento da população, pode ser compensado pelo aumento da taxa de
poupança, como tem ocorrido desde 1999. Quanto ao pagamento de pensões do
regime dos funcionários públicos a cargo da Caixa Geral de Aposentações (CGA),
verificou-se em 2003 um aumento de 15,5% (7,9% em 2002), parcialmente
influenciado pela incorporação do fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA na CGA.

Ao longo do ano 2003 observou-se uma redução da taxa de juro para o crédito à
habitação, a par de condições acomodatícias no alargamento do prazo dos
empréstimos e no acesso a montantes de crédito mais elevados. O investimento
em habitação reduziu o seu ritmo de crescimento de 15,4% para 11,7% a
valores homólogos reportados a Dezembro, contribuindo fortemente para que o
crédito a particulares continuasse a crescer 9,6% até Dezembro de 2003. No
segmento do crédito ao consumo e de empréstimos para outros fins que
não os de aquisição de habitação, a taxa de crescimento foi de cerca de 2,5%.
Globalmente, o rácio de endividamento bruto dos particulares manteve um
ritmo ascendente, aumentando de 103% para 110% do rendimento
disponível, a que corresponde uma dívida de 77% do PIB.

Gráfico 1.2 Portugal - Taxa de transferência do Estado para as Famílias e Poupança
1953-2003

Fonte: Banco de Portugal.
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Tendo em conta que, no seu conjunto, as famílias necessitam afectar uma parcela
cada vez mais substancial da sua poupança ao pagamento de juros e amortização
das crescentes dívidas contraídas junto do sistema bancário, em particular por
aquisição de habitação, o facto da taxa de poupança se ter mantido quase
inalterada em 2003 significa que a parcela de poupança não aplicada na
amortização da dívida cresceu. De facto, a capacidade líquida de
financiamento das famílias aumentou ligeiramente em 2003, de 3,5% para
3,7% do PIB.

Relativamente ao conjunto do sector privado não financeiro, que apresentava
um elevado grau de endividamento (cerca de 93% do PIB em 2002), terá ocorrido
algum aperto das condições monetárias no crédito a empresas (aumento de
margens de juro reais, maior exigência nos critérios de aprovação de empréstimos
e linhas de crédito), o que – aliado à contracção da actividade económica e ao
aumento da poupança das empresas – levou a uma notória desaceleração do
crédito a este tipo de empresas (cuja taxa de variação homóloga reportada ao mês
de Dezembro terá baixado de 8,6% para 2,7% em finais de 2003). Tendo sido
praticamente insignificante a escala das emissões líquidas de obrigações e acções
de empresas cotadas em mercados organizados, a dívida bruta do sector
privado não financeiro quase estabilizou, em percentagem, nos 94% do PIB.

As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa
– medidas pelo défice conjunto da balança corrente e da balança de capital –
reduziram-se para 3% do PIB em 2003 (face aos anteriores 5,2%, de 2002 e
8,4% de 2001) na sequência do contributo positivo de ambas as balanças, mas,
essencialmente, em função do forte ajustamento das necessidades líquidas de
financiamento das empresas do sector privado (que passaram de 5,9% para
2,5% do PIB), já que as necessidades líquidas de financiamento das
administrações públicas – uma vez abstraído o efeito da venda e titularização de
créditos tributários envolvendo impostos e contribuições para a segurança social –
aumentaram de 4,1% do PIB, em 2002, para 5,3% em 2003. O contributo da
capacidade líquida de financiamento das famílias em 2003 foi de 3,7% do PIB
(3,5% em 2002) e é de assinalar o efeito de mais uma fonte de contributos
positivos – o aumento de transferências públicas de capital recebidos da
União Europeia, aumento esse que representou cerca de 0,5% do PIB
português.

É de referir que – considerando valores ajustados dos efeitos de titularização acima
referidos – a capacidade de financiamento do sector privado foi positiva e da
ordem de 1,2% do PIB (nível este que se teria ampliado para mais de 2% do PIB
se tivesse sido ponderado o efeito da transferência das responsabilidades do
fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA para a esfera das administrações
públicas).

Por componentes, verifica-se que o défice da balança corrente diminuiu de 6,7%
do PIB, em 2002, para 5,1% em 2003, essencialmente em função de uma
significativa redução do défice da balança de mercadorias, de 9,7% para 8,4%
do PIB – associado ao já referido crescimento real positivo das exportações e a um
crescimento real negativo das importações, embora tenha ocorrido uma
deterioração dos termos de troca (de 1,6%, incluindo os combustíveis, ou 1,2%
sem a respectiva inclusão), ao contrário do ocorrido no ano anterior (aumentos de
3% e de 2,6%, respectivamente, incluindo e excluindo os combustíveis).
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O aumento do excedente da balança de serviços e a ligeira redução do défice da
balança de rendimentos contribuíram também positivamente para a evolução
favorável do défice corrente. 

Por sua vez, o aumento do excedente da balança de capital (de 1,6% para 2,1%
do PIB) ficou a dever-se essencialmente às transferências públicas de capital
associadas aos fundos estruturais comunitários, recebidas por Portugal da União
Europeia.

Do lado da balança financeira (que representa a contrapartida financeira do
saldo conjunto das balanças corrente e de capital) registou-se uma entrada líquida
de fundos na economia portuguesa equivalente a 3,6% do PIB (que compara com
8,8% em 2001 e com 5,2% em 2002), tendo as instituições financeiras não
monetárias residentes sido as que mais contribuíram para a mesma (com cerca de
4,3% do PIB), seguidas pelas operações financeiras sobre activos e passivos das
administrações públicas (com um contributo de 3,7% do PIB) e pelas emissões de
obrigações no exterior das instituições financeiras monetárias, parcialmente
contrabalançadas por aplicações no exterior efectuadas pelas mesmas (com um
contributo líquido de 3,2% do PIB). Em sentido oposto, resultaram em saídas
líquidas de fundos as operações efectuadas pelas autoridades monetárias e pelas
sociedades não financeiras e particulares.

É de salientar que – ao contrário do ocorrido nos anos anteriores – as instituições
financeiras monetárias (IFM) deixaram de estar directamente ligadas à entrada
líquida de financiamento externo, na medida em que recorreram fortemente a
operações de titularização de crédito bancário e posterior colocação no
exterior dos títulos a elas associados e emitidos pelas instituições financeiras não
monetárias (IFNM), as quais, deste modo, acabaram por actuar como veículos
efectivos dessas operações. Esta forma de desintermediação para o exterior das
necessidades de financiamento contribuiu – relativamente ao sector privado não
financeiro – para uma melhoria significativa dos indicadores de liquidez do sistema
bancário, ao mesmo tempo que permitiu ao Estado efectuar a colocação da quase
totalidade dos títulos de crédito tributário nos mercados internacionais através de
fundos e sociedades de titularização.

1.3. Mercado de capitais

Grande parte das emissões líquidas de acções relativas a 2003 diz respeito a
empresas não cotadas em bolsa.

Não obstante a recuperação continuada das cotações das acções a partir do
segundo semestre, a qual – após três anos de quebra – levou o índice PSI-Geral a
apreciar-se 17,4%, a emissão líquida de acções no mercado primário (4.176
milhões de euros) voltou a reduzir-se relativamente ao ano anterior, quer no
sector financeiro (-36,1%, cifrando-se em 1.158 milhões de euros), quer no
sector das sociedades não financeiras (-27,9%, cifrando-se em 3.018 milhões
de euros).

A compressão do financiamento líquido obtido pelas sociedades não financeiras
nos mercados de dívida titulada está relacionada com a redução do investimento
empresarial e com a reestruturação do património e da actividade dos maiores
grupos não financeiros. Adicionalmente, as operações de investimento directo de
empresas portuguesas no exterior não tiveram praticamente expressão em 2003.

Mercado de acções
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No mercado secundário, a capitalização bolsista aumentou cerca de 10% face
ao ano anterior, atingindo um valor de cerca de 46 mil milhões de euros (cerca de
35% do PIB). Ainda assim, e tal como aconteceu no mercado primário, não se
assistiu à recuperação do volume de transacções, tendo essa medida de liquidez
sofrido nova redução (-14% face a 2002, ano em que já havia caído cerca de
31%).

Tal como no mercado de acções, ao longo de 2003 registou-se igualmente um
decréscimo substancial das emissões líquidas de títulos de dívida no mercado
primário pelas instituições e empresas residentes, na ordem dos 33,7% (mais
precisamente, uma redução de 9.442 milhões de euros para 6.259 milhões de
euros). Contudo, ao contrário do ocorrido no caso das acções, a emissão líquida
de títulos de dívida no mercado primário relativos ao sector financeiro aumentou
face a 2002 – após uma acentuada redução em 2001 –, mantendo-se bastante
significativa (em torno dos 3.418 milhões de euros). 

No ano em análise, a maior parte das emissões líquidas dos grupos
financeiros portugueses ocorreu através de filiais ou sucursais no exterior
(num valor estimado em mais de 7,5 mil milhões de euros, face a cerca de 6,4 mil
milhões de euros em 2002), tendo tipicamente como alvo os investidores
institucionais internacionais. Estas emissões têm ocorrido essencialmente num
mercado pan-europeu de dívida de médio e longo prazo (por exemplo no
EuroMTM) e nos mercados internacionais de papel comercial.

As emissões líquidas que tiveram lugar através dos bancos residentes em
Portugal (excluindo o Banco de Portugal) cifraram-se em cerca de 1,8 mil milhões
de euros e dizem respeito, essencialmente, a obrigações de caixa colocadas junto
dos clientes a retalho e a certificados de depósito negociáveis que haviam sido
colocados em mercados internacionais e foram em grande parte amortizados
(gerando amortizações líquidas).

Na parte relativa às instituições financeiras não monetárias, o forte
incremento de emissões líquidas (de -274 para 1.588 milhões de euros, na mesma
escala mas em evolução inversa às amortizações líquidas das sociedades não
financeiras) deve ser analisado em função do financiamento dos bancos através
da cedência de créditos aos fundos de titularização – que por sua vez emitem
“unidades de titularização” – e da emissão de obrigações titularizadas, no que
respeita à já anteriormente referida aquisição dos créditos tributários das
administrações públicas, por parte de uma sociedade de titularização.

No tocante à emissão líquida de dívida pública, observou-se em 2003 uma
forte diminuição das emissões das administrações públicas (-34,7% face a 2002),
que se cifraram nos 4.300 milhões de euros, em boa parte motivada pelo recurso
ao financiamento através da venda de parte dos respectivos créditos tributários,
anteriormente referida. As emissões brutas corresponderam a obrigações de
taxa fixa de médio e longo prazo no valor de 7.585 milhões de euros (face a
13.123 milhões de euros no ano anterior).

O mercado secundário foi claramente a plataforma onde se concentrou o maior
valor das transacções de títulos de dívida (que cresceu 7%), tendo a maioria das
mesmas (no valor de 155.252 milhões de euros) correspondido a títulos da
dívida pública que ocorreram em plataformas alternativas, designadamente o
MEDIP (onde o aumento do volume de transacções foi de 18,8%, e o valor
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negociado atingiu os 132.055 milhões de euros), o EuroMTS (onde o volume de
transacções diminuiu 32% e os montantes transaccionados atingiram os 22.875
milhões de euros) e outros sistemas de suporte à negociação bilateral de títulos
entre instituições (over-the-counter ou OTC).

Como factores relevantes do mercado de capitais português, é de referir que o
segmento accionista continuou a ser responsável pela maior parte das transacções
de títulos negociados na Euronext Lisboa (88%), seguido pelo segmento
obrigacionista (6,2%) e pelo dos warrants autónomos (5,4%). O valor total
transaccionado tem evoluído em quebra desde o ano 2000 (quando atingiu cerca
de 65 mil milhões de euros) e terá sido da ordem dos 20 mil milhões de euros em
2003. O mercado de derivados português de bolsa continuou igualmente a
apresentar uma trajectória descendente, quer no número de contratos
transaccionados, quer nos montantes envolvidos (cerca de 2,9 mil milhões de
euros), apresentando muito pouca expressão – o que reflecte o incremento que o
mercado de warrants autónomos (substituto próximo das opções sobre cotações
de acções) tem conhecido nos últimos anos.

1.4. Impacto da evolução conjuntural e do mercado de
capitais sobre o mercado segurador

Invertendo a tendência decrescente verificada desde 2000 – e apesar da fase
recessiva da economia portuguesa – o ano de 2003 ficou marcado pelo processo
de recuperação técnico-financeira das empresas de seguros e resseguros
(empresas de direito português e sucursais de empresas de seguros não
comunitárias) sob o controlo do Instituto de Seguros de Portugal e dos fundos de
pensões, recuperação essa que se tornou possível graças à recuperação
generalizada dos mercados de capitais e a um mais apurado nível de gestão
técnica do risco. Em consequência, os resultados da maioria das empresas foram
positivos em todas as vertentes: Vida, Não Vida e fundos de pensões.

No final de 2003, o montante dos investimentos totais afectos à
representação das provisões técnicas da actividade seguradora e aos
fundos de pensões totalizava, em Portugal, cerca de 46,7 mil milhões de euros
(35,6% do PIB), face aos 41,1 mil milhões de euros do ano anterior (cerca de 32%
do PIB daquele ano), o que representa um crescimento nominal de 13,6%
relativamente aos valores de 2002.

O volume de prémios de seguro directo do conjunto das empresas a actuar em
regime de estabelecimento em Portugal foi de cerca de 9.569 milhões de euros,
que comparam com os cerca de 8.553 milhões de euros do ano anterior,
traduzindo um crescimento nominal de 11,9% – ou uma robusta taxa de
crescimento real de cerca de 8,3%, face aos 3,3% de inflação e aos 
-1,2% de crescimento real do PIB, registados em 2003 – numa evolução ao nível
das mais altas taxas de crescimento real dos últimos quatro anos. Este crescimento
expandiu o rácio nacional de penetração económica do seguro até aos 7,3%
do PIB (6,5% em 2002), que equivalem a 85% da taxa média da União Europeia
(8,6% em 2003).

Em linha com a tendência geral da última década, a maior parte do crescimento
anual da produção seguradora (81,5%) foi originada pelo ramo Vida, cuja carteira
cresceu 18% face a 2002 (em contraste com o crescimento insipiente de 1,6%
registado em 2002 face a 2001), tendo o conjunto dos ramos Não Vida crescido

Evolução global do sector
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cerca de 4,8% – ainda assim a um ritmo significativamente superior à inflação –
continuando a desaceleração relativamente suave dos últimos dois anos
(crescimentos de 7,4% em 2002 e de 8,1% em 2001). A quota do ramo Vida no
conjunto da produção seguradora passou, assim, de 54,3% para 56,8%, um nível
bastante próximo dos 58,2% da média da União Europeia.

A análise conjunta dos resultados, rendibilidades e evolução da estrutura
patrimonial da actividade seguradora em Portugal só é viável no contexto do
universo das empresas sob o controlo do Instituto de Seguros de Portugal, cuja
dimensão financeira em 2003 se aproximou dos 97% do conjunto das empresas
de seguros a actuar em regime de estabelecimento no nosso país.

No universo das empresas sob o controlo do Instituto de Seguros de Portugal
verificou-se um aumento das provisões técnicas totais (Vida e Não Vida) de
26.010 milhões de euros para 28.778 milhões de euros, traduzindo um
crescimento nominal de 10,6%, essencialmente devido ao comportamento do
ramo Vida – onde os seguros de forte componente financeira, especialmente os
de capital diferido, registaram um acréscimo muito significativo, aumentando a
sua prevalência na carteira – uma vez que, no seu conjunto, as provisões técnicas
dos ramos Não Vida cresceram apenas cerca de 2,8% (atingindo o valor de 5.231
milhões de euros), magnitude essa que foi, de resto, muito semelhante à do
crescimento dos fundos de pensões portugueses (2,5%) – cujo montante atingiu
os 16.283 milhões de euros, tendo o respectivo universo sido reduzido pela saída
de um dos grandes fundos, o fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA, que veio
a ser integrado na Caixa Geral de Aposentações. 

Em contraste com a situação registada em 2002 (com resultados técnicos de -175
milhões de euros), os resultados técnicos da actividade seguradora
revelaram-se globalmente positivos em 2003 num valor de 403 milhões de euros,
contribuindo para a obtenção de um lucro de 229 milhões de euros (o valor mais
elevado dos últimos dez anos, se, no ano 2000, expurgarmos o efeito da operação
de alienação da participação qualificada detida por uma empresa de seguros
numa instituição bancária).

O resultado técnico positivo do ramo Vida, da ordem dos 175 milhões de euros,
ficou a dever-se em grande parte ao desempenho francamente favorável da
função financeira (onde o diferencial entre mais e menos-valias não realizadas
atingiu os 108 milhões de euros). Na vertente Não Vida os resultados técnicos
atingiram o valor de 228 milhões de euros, reflectindo não apenas a melhoria da
função financeira mas igualmente uma evolução muito favorável ao nível do custo
do risco e uma redução dos custos de funcionamento. É ainda de referir que o
diferimento de menos-valias não realizadas de 2001 completou o seu ciclo
funcional, tendo sido reconhecidos como resultados do exercício de 2003 os
últimos 76 milhões de euros. Finalmente, no tocante às sociedades gestoras de
fundos de pensões, o resultado líquido de 2003 revelou-se positivo, tendo
aumentado cerca de 31,8% face ao ano anterior.

Quanto aos resultados financeiros do conjunto das empresas de seguros sob a
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, estes alcançaram em 2003 o valor
de 1.241 milhões de euros. 

Aliados a um acréscimo da rubrica de reserva de reavaliação regulamentar das
empresas de seguros, os bons resultados, tanto da actividade seguradora como da
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actividade de gestão de fundos de pensões, ao longo do ano em análise,
permitiram uma recuperação de cerca de 21,8% no valor dos capitais próprios
das empresas de seguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de
Portugal (que evoluíram de 2,002 milhões de euros para 2,437 milhões de euros)
e de cerca de 9,3% nos caso das sociedades gestoras de fundos de pensões
(que aumentaram de 43,9 milhões de euros para cerca de 48 milhões de euros),
traduzindo-se igualmente em elevados rácios de rendibilidade, tanto dos
Capitais Próprios da actividade seguradora face ao Resultado Líquido do Exercício
(10,9%), como dos Capitais Próprios face ao resultado técnico (19,1%). Por seu
lado, a rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de
pensões cresceu também significativamente, de 18,1% para 22,3%.

Após três anos consecutivos de erosão de vários elementos constitutivos da
margem de solvência da actividade seguradora em Portugal (e da própria taxa de
cobertura da referida margem) – que tornaram necessário o recurso a aumentos
de Capital Social e de empréstimos subordinados – em 2003 diversos factores
contribuíram para gerar um aumento dos elementos constitutivos da margem,
muito particularmente o crescimento de 125% no valor da reserva de reavaliação,
os 14% de aumento dos prémios de emissão (associados a aumentos de capital) e
os 11% de acréscimo no valor dos empréstimos subordinados, a que se associou
o próprio Resultado Líquido positivo do exercício.

Face a estas evoluções, a taxa de cobertura global da margem de solvência
da actividade seguradora aumentou de 155%, em 2002, para 169% em
2003, tendo igualmente sido registados aumentos nas margens de todos os sub-
agregados de empresas de seguro, por especialidade de negócio (Vida, Não Vida
e Seguradoras Mistas).

No caso das sociedades gestoras de fundos de pensões, o montante da
margem de solvência é calculado com base nos montantes dos fundos de pensões
geridos, pelo que (tendo em vista o reduzido acréscimo daqueles valores) o
aumento da margem em 2003 foi de apenas 3,5%. Tendo os elementos
constitutivos da margem vindo a acompanhar o respectivo aumento, no ano em
apreço obteve-se uma taxa de cobertura de 155%.

À data de elaboração do presente relatório eram já conhecidas as perspectivas
de Setembro para a área do euro e para a economia portuguesa no período
2004-2005, bem como a aparente continuação de recuperação dos mercados de
capitais (embora a um nível mais brando que em 2003), enquanto ao nível das
obrigações não se esperam (de imediato) elevações significativas nas curvas de
taxa de juro.

Basicamente, espera-se que a subida de preços no consumidor se mantenha
moderada e em curso descendente, tanto na área do euro como em Portugal (em
torno dos 2,1% em 2004 e baixando para cerca de 1,9% em 2005), associada ao
excesso de capacidade produtiva da área do euro e aos efeitos de desfasamento
da apreciação da moeda comum europeia, a par de uma continuada moderação
salarial e manutenção de elevadas taxas de desemprego. As previsões do FMI
apontam para uma aceleração da actividade económica na área do euro para
cerca de 2,2% em 2004, mas, dada a exígua capacidade de contributo da procura
interna portuguesa para o crescimento económico, não é de esperar uma taxa de
crescimento real do PIB português significativamente acima de 1%.

Impacto sobre a margem
de solvência

Perspectivas para o
futuro próximo
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As projecções para 2005 encerram, contudo, uma margem de erro dificilmente
ponderável, associada à evolução em alta do preço do petróleo e à sua
transmissão em cadeia, uma vez que os aumentos de procura por parte da China
e da Índia (com características sustentadas), associados à limitada capacidade
instalada de refinamento do crude e às devastações catastróficas de instalações
petrolíferas nos Estados Unidos da América pelos tufões, já tinham feito com que
o preço do “ouro negro” se elevasse a cerca de 55 dólares por barril nos finais de
Outubro de 2004 (bem acima dos 30 dólares por barril de finais de 2003).

A experiência histórica, associada a outras crises petrolíferas de grande amplitude,
sugere um possível crescimento de tensões sobre os preços no consumidor
(aumento da inflação) e sobre os mercados de capitais e um aumento de
volatilidade relativa ao valor das acções e obrigações para 2005 e anos vindouros
(induzindo igualmente uma elevação das taxas de juro das obrigações de mais
longo prazo), donde a necessidade de implementação de Stress Tests e
optimização dos perfis de risco-rendibilidade associados à gestão Activo-Passivo
por parte das empresas de seguros.

Relativamente ao sector segurador e de fundos de pensões, são ainda de
ponderar, para o futuro próximo, as necessidades de implementação das novas
normas contabilísticas internacionais e dos novos sistemas e requisitos de
solvência, cuja definição, adopção e implementação no conjunto da União
Europeia se prevêem vir a ter lugar brevemente.
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OS SEGUROS*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução da actividade 
seguradora

O ano 2003 foi marcado por um crescimento global da produção das empresas de
seguros a actuar em regime de estabelecimento em Portugal mais significativo do
que se havia verificado em 2002, tendo sido, mais uma vez, confirmado o ciclo
que se tem vindo a desenhar nos últimos anos. Assim, o mercado foi mais
impulsionado pelo ramo Vida (crescimento de 18% face a somente 1,6% em
2002 e a 18,2% em 2001) do que pelo agregado dos ramos Não Vida (que
cresceram apenas 4,8% – ainda assim a um ritmo significativamente superior ao
da inflação – face a 10,2% em 2002 e 8% em 2001).

Ao contrário do que sucedeu no ano 2002, no qual havia sido concluído o
processo de fusão da Fidelidade com a Mundial Confiança e, também, da
Açoreana com o Trabalho, o mercado segurador português não sentiu, em 2003,
alterações estruturais muito significativas, já que o pequeno número de fusões
verificado não envolveu empresas de seguros com lugares cimeiros no ranking da
produção.

O valor da produção total de seguro directo, Vida e Não Vida, em 2003, foi de
9.569 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11,9% face ao
volume de prémios do ano anterior.

A produção de seguro directo do ramo Vida no universo das 32 empresas de
seguros (Vida e mistas) a actuar em regime de estabelecimento em Portugal
apresentou, em 2003, um crescimento assinalável de 828 milhões de euros, facto
que levou a um reforço do nível dominante deste segmento de negócios, agora
com uma quota de mercado de 56,8%, face a um valor de 54,3% no ano
anterior.
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Quadro 2.1 Grandes agregados

milhões de euros 2001 2002 2003

Nº de Companhias (1) 86 81 74

Vida 25 26 24

Não Vida 52 47 42

Mistas 9 8 8

Prod. de Seguro Directo (1) 8.115 8.553 9.569

Vida 4.535 4.606 5.434

Não Vida 3.581 3.947 4.135

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento, incluindo 30 sucursais de empresas
de seguros com sede na U.E., das quais 10 são empresas especializadas em Vida, 19 em Não Vida e
1 mista

Crescimento significativo

Volume de negócios

* No decurso das análises que adiante serão apresentadas, o universo considerado nem sempre é o mesmo. Nos pontos
2.1.1. e 2.2.2. considera-se o universo total das empresas de seguros que actuam em Portugal em regime de
estabelecimento, enquanto nos restantes pontos se toma por objecto o universo das empresas de seguros sob a
supervisão do ISP. Este último universo é mais reduzido que o primeiro por não incluir as sucursais em Portugal de
empresas de seguros sediadas na União Europeia, cuja supervisão compete às autoridades de supervisão dos respectivos
Estados membros de origem.
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O nível de crescimento na produção do ramo Vida permitiu inverter a tendência
anteriormente verificada. Por exemplo, ao contrário do que havia sucedido em
2002, no qual apenas uma pequena parte do crescimento da produção foi
imputável ao ramo Vida, em 2003 essa proporção foi mais significativa (cerca de
81,4%).

2.1.2. Comparações internacionais

Para se poder avaliar correctamente a evolução do mercado segurador português
no contexto do mercado mundial, elencam-se, de seguida, alguns dos principais
indicadores que o caracterizam.

A nível mundial, os prémios de seguro registados em 2003 atingiram os 2.941
biliões de dólares, dos quais cerca de 56,9% correspondem a prémios de seguros
do ramo Vida (58,3% em 2002).

Ao contrário do que se verificou no mercado português, reforçou-se a inversão da
tendência verificada em períodos anteriores, nos quais o ramo Vida havia ganho
preponderância: de facto, considerando o ajustamento da inflação, verifica-se em
2003 um decréscimo real de -0,8% naquele segmento de negócio (2,9% em
2002), face a um crescimento relativamente significativo de 6% no conjunto dos
ramos Não Vida, embora a um ritmo ligeiramente inferior ao verificado no ano
anterior (9%).

Como tradicionalmente, a produção da actividade seguradora continua a
encontrar-se fortemente concentrada no continente norte-americano, na Europa
Ocidental e no Japão, num total de 87,8% para estas três regiões, proporção
ainda assim ligeiramente inferior à verificada em 2002 (88,4%). A nível mundial,
os prémios do sector segurador correspondem a cerca de 8,5% do PIB.

Embora o índice de penetração (Prémios/PIB) se continue a situar em níveis
relativamente próximos nestas três regiões (9,4%, 8,5% e 10,8%, pela mesma
ordem, face a 9,5%, 8,6% e 10,9% em 2002), quando se analisa o seu índice de
densidade (Prémios/População) constatam-se valores muito diferenciados. Refira-se,

Produção mundial

Gráfico 2.1 Quota de mercado mundial
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
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por exemplo, que o prémio médio per capita do Japão e da América do Norte
(3.771 e 3.464 dólares, respectivamente) é consideravelmente superior ao
registado na Europa Ocidental (2.085 dólares), embora nesta área geográfica se
tenha verificado um crescimento mais pronunciado neste indicador do que nos
dois primeiros casos.

Por outro lado, e tomando como referência o crescimento nominal da produção a
nível mundial, verifica-se uma tendência evidente e uniforme para uma contracção
da produção do ramo Vida – à qual não terá sido certamente alheia a recessão
verificada – e para uma expansão relativamente acentuada do conjunto dos ramos
Não Vida.

Este movimento aparece mais evidenciado nos continentes africano e da Oceânia
do que em mercados em princípio mais maduros e estáveis, nos quais se registou
uma reacção relativamente amortecida à conjuntura económica desfavorável que
se verificou.

De forma a situar Portugal no panorama do mercado segurador da União
Europeia, é importante analisar o ranking que se verifica no seio desse grupo de
países, de acordo com a produção em 2003. Para que se possa proporcionar uma
análise mais contextualizada, considera-se já a produção dos mercados relativos
aos dez países que viriam a integrar a União Europeia em 1 de Maio de 2004.

Como se pode observar no Gráfico 2.3, o Reino Unido regista cerca de um quarto
da produção relativa à União Europeia (com uma quota muito expressiva ao nível
do ramo Vida, de cerca de 27,6%, e com um peso de 20,8% em Não Vida),
apresentando também a Alemanha (14,3% e 24,3%, respectivamente) e a França
(19,4% e 15,3%) quotas assinaláveis, superiores a 17% no conjunto da
actividade.

É também de realçar o facto de que foi retomado o alinhamento do grupo de
cinco países com produção mais significativa, provocado pela reentrada da

O
s 

Se
gu

ro
s

Gráfico 2.2 Crescimento nominal da produção a nível mundial
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)

Produção na UE'25 -
cenário pré-integração
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Holanda por troca com a Espanha (movimento inverso do que havia sucedido em
2002), beneficiando da diferença de crescimento verificada nestes dois países. De
facto, enquanto a Espanha, com um decréscimo nominal de 16,5% de 2002 para
2003, revelou ser o país com pior evolução a nível comunitário, a Holanda, não
apresentando um crescimento muito significativo, registou, ainda assim, um
crescimento de 2,8% acima da inflação.

Portugal continua a ocupar a 13.ª posição, registando uma quota de 1,1% para o
ramo Vida e 1,2% para os ramos Não Vida, valores próximos dos verificados em
2002.

Para este panorama, foram de alguma forma determinantes os ritmos
diferenciados na variação do volume de produção de 2002 para 2003,
verificando-se crescimentos muito significativos na Bélgica (15,8% em termos
reais), mas também no Luxemburgo (10,6%) e em Portugal (8,7%).

Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
Nota: Os valores indicados para Portugal foram determinados de acordo com os elementos recolhidos pelo Instituto de

Seguros de Portugal

Gráfico 2.3 Quota de mercado na União Europeia
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
Nota: O valor indicado para Portugal foi determinado de acordo com os elementos recolhidos pelo Instituto de Seguros

de Portugal
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No sentido inverso, para além da Espanha, verificou-se também uma redução
significativa da produção no Reino Unido, com um decréscimo real de 6,9%.
Segundo os analistas, tal ficou a dever-se, no caso britânico, à queda continuada,
durante três anos, do mercado accionista e à recessão que se lhe seguiu, o que
provocou uma redução de novos negócios, em particular na área das pensões
individuais. No caso espanhol, a queda terá ficado a dever-se ao termo do
processo de externalização relativamente aos compromissos com pensões por
parte das empresas em geral.

Passando à análise dos índices de penetração e densidade no conjunto dos países
da União Europeia e da OCDE, constata-se a existência de alguma estabilidade,
ainda que com tendência para uma ligeiríssima redução.

Relativamente ao índice de penetração verificou-se, em ambos os casos, um
decréscimo de 0,1%, passando a OCDE a apresentar um indicador de 9%,
ligeiramente superior ao verificado na União Europeia (cerca de 8,6%).

Apesar deste panorama, o índice de penetração registou um crescimento
significativo para Portugal, passando de 6,5% e 6,6% nos dois anos anteriores
para 7,3% em 2003, situação que naturalmente se ficou a dever, por um lado, ao
evidente crescimento no mercado segurador português no ano transacto (3.º a
nível da UE’15, como já foi referido anteriormente) e, por outro, ao decréscimo
real do PIB português, de 1,2%, no mesmo período.

A combinação deste crescimento com a evolução global verificada no mercado
segurador comunitário levou, mais uma vez, a alguma recuperação do
desfasamento temporal anteriormente verificado. Assim, se em 2000 o indicador
português estava muito próximo do índice comunitário relativo ao ano de 1992,
em 2003 verifica-se um indicador idêntico ao registado na UE’15 em 1997, o que
significa uma redução de dois anos no desfasamento existente.

No que se refere ao índice de densidade, o valor apresentado por Portugal em 2003,
cerca de 949 euros por habitante, representa agora 45,3% da média apresentada
pelos países da União Europeia (face a 43% em 2002 e a 39,1% em 2001).
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Gráfico 2.5 Índice de penetração (Prémios/PIB)

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
Nota: O valor indicado para Portugal foi determinado de acordo com os elementos recolhidos pelo Instituto de Seguros

de Portugal

Índice de penetração

Índice de densidade
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Embora – considerando a UE’15 – se constate que este índice apenas continua a
apresentar valores superiores aos registados normalmente pela Grécia, verifica-se
uma aproximação à Espanha (1.007 euros), em parte devido à redução
significativa da produção verificada neste país, e que já foi anteriormente referida.

A análise do Gráfico 2.7 permite confrontar os índices de densidade e de
penetração para cada um dos países, verificando-se a existência de uma relação
quase linear, como se pode comprovar, não apenas graficamente, mas também
pelo elevado valor do coeficiente de correlação (R2).

Ainda assim, dever-se-á reter essencialmente a clara diferenciação do Reino
Unido, cujo índice de penetração se aproxima de 14%, e o relativo afastamento
da recta de regressão dos países da Península Ibérica, para os quais, fixado o índice
de penetração, se esperaria uma maior densidade.

Gráfico 2.6 Índice de densidade (Prémios/População residente)

* Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
Nota: Valores convertidos de USD para euros à taxa de câmbio em vigor no final de cada período

Gráfico 2.7 Índice de penetração vs. Índice de densidade
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)
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É também possível realçar o valor médio evidenciado pelos novos Estados
membros, ainda claramente destacado do conjunto dos países que integram a
UE’15, apresentando assim um claro potencial de desenvolvimento no âmbito do
mercado segurador.

Um outro indicador comummente utilizado para avaliar o desenvolvimento do
mercado num determinado país é constituído pelo peso que o ramo Vida
apresenta face aos ramos Não Vida.

Assim, nos 15 países que integravam a União Europeia no final de 2003, os
prémios dos seguros do ramo Vida foram de 542 biliões de dólares, o que
representa 58,2% da produção total, manifestando um peso claramente inferior
aos 65%, 62% e 60,3% constatados em 2000, 2001 e 2002, respectivamente.
Esta situação ficou a dever-se, como tem vindo a ser referido, a um crescimento
mais significativo dos prémios relativos aos ramos Não Vida do que ao ramo Vida.

Embora, habitualmente, se costume associar a um maior peso do ramo Vida
mercados seguradores com maior maturidade e sociedades mais desenvolvidas,
dever-se-á ter em atenção o papel específico que os seguros desempenham na
sociedade e as particularidades de cada mercado, nomeadamente no que se
refere à estrutura do sistema de pensões e a coberturas como Acidentes de
Trabalho e Doença, as quais poderão influenciar as conclusões retiradas.

Considerando esta ressalva, a análise do Gráfico 2.8 permite concluir que, em
Portugal, o peso do ramo Vida no total da produção é superior ao verificado em
países como a Alemanha, a Áustria, a Espanha, a Grécia, a Holanda e a Irlanda. Por
outro lado, verificam-se proporções bastante elevadas no Luxemburgo (cerca de
86,6%) e na Finlândia (78,3%). A título de referência, os Estados Unidos
apresentam um peso da produção do ramo Vida de 45,6%, ao contrário do que
se verifica no Japão, em que este valor ascende a cerca de 80%.
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Gráfico 2.8 Ramo Vida/ramos Não Vida
2003

Fonte: Sigma – World insurance in 2003 (Swiss Re)

Peso ramo Vida vs. ramos
Não Vida
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Finalmente, e como em ocasiões anteriores, termina-se esta análise comparativa
com alguns indicadores relativos ao grau de concentração de cada mercado
nacional, integrando-o no panorama que se verifica na União Europeia.

Assim, considerando o mercado comunitário do seguro de Vida em 2002 (já que
não está disponível informação mais recente) verifica-se uma reduzida
concentração – utilizando a quota acumulada dos primeiros cinco grupos – na
Alemanha (32,4% para o Top5 em 2002) e na Espanha (44,7%). Não se dispõe de
elementos comparativos relativamente a anos anteriores, já que as estatísticas
anteriormente produzidas baseavam-se na produção relativa a empresas de
seguros e não a grupos.

No extremo oposto, e pelo reduzido número de operadores que actuam no
mercado, encontra-se a Finlândia, onde os primeiros cinco grupos dispõem de
89,7% do mercado, seguindo-se Portugal (81%), Suécia (74,1%) e Bélgica (73,3%).

Como anteriormente, continua a observar-se alguma tendência para se verificar
uma maior concentração nos mercados com menor profundidade – ou seja, com
uma dimensão menos significativa –, embora em alguns casos esta situação não
se aplique com toda a propriedade.

No âmbito dos ramos Não Vida, e em termos estruturais, a hierarquização dos
diversos Estados membros da União Europeia não é significativamente diferente,
constituindo Portugal o 4.º mercado mais concentrado.

Os mercados menos concentrados neste segmento são também
aproximadamente os mesmos que no ramo Vida, embora com diferente
ordenação: Alemanha (28,3% no Top5), Espanha (37,1%) e Holanda (42,8%). 

No conjunto dos ramos Não Vida, e tal como nos dois anos anteriores, é ainda a
Finlândia a evidenciar um mercado mais concentrado, com 91,5% no Top5 e
98,1% no Top10.

Nos ramos Não Vida também se verifica, de uma forma porventura ainda mais
evidente do que em Vida, que a mercados com menor profundidade corresponde

Concentração dos
mercados

Gráfico 2.9 Concentração e dimensão do mercado na União Europeia - Vida
2002

Fonte: European Insurance in Figures 2003 (CEA)
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uma maior concentração, continuando o Reino Unido, a França e também a Itália
a constituir as excepções mais evidentes à regra atrás enunciada.

A aplicação de um ponderador, por país, em função da sua quota de mercado na
União Europeia conduz à conclusão que o negócio Vida (50,9% no Top5 e 71,8%
no Top10) se encontra mais concentrado do que o negócio Não Vida (47,8% e
64%, pela mesma ordem), circunstância que se poderá ficar a dever à grande
diversidade de produtos existentes neste último segmento.

Todavia, a diferença que se tinha vindo a verificar neste particular parece ter
tendência para reduzir.

2.2. Estrutura do mercado segurador

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica

No final de 2003, encontravam-se a operar em Portugal, em regime de
estabelecimento, 74 empresas de seguros e resseguros. O número de empresas de
direito português sofreu uma quebra de três (uma especializada em Vida – DB
Vida, integrada na Eagle Star Vida, actual Zurich Vida – e duas em Não Vida – Auto
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Gráfico 2.10 Concentração e dimensão do mercado na União Europeia - Não Vida
2002

Fonte: European Insurance in Figures 2003 (CEA)

Número de empresas no
mercado

Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e resseguros

2001 2002 2003

Conjunto 86 82 74
Empresas de direito português 49 46 43

Anónimas 47 44 41
Vida 15 15 14

Não Vida 25 23 21
Mistas 7 6 6

Mútuas 2 2 2
Sucursais de empresas estrangeiras 37 36 31

Com sede na EU 35 34 30
Vida 9 10 10

Não Vida 25 23 19
Mistas 1 1 1

Com sede fora da UE 2 2 1
Vida 1 1 0

Não Vida 0 0 0
Mistas 1 1 1
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Gere e CPPJ, por incorporação e por transferência de carteira para a Império
Bonança) face a 2002, enquanto que o número de sucursais de empresas
estrangeiras diminuiu em cinco (quatro sucursais da União Europeia, todas
especializadas no segmento Não Vida – Prima Assurances, Juridica, CGU
International e Legal & General – e uma sucursal extracomunitária especializada
no ramo Vida – Zurich Life).

Confirmou-se a diminuição progressiva do peso da produção das sucursais face às
empresas sediadas em Portugal a que se tinha vindo a assistir nos últimos anos e
cuja tendência havia sido interrompida em 2001. Em 2003, esta diminuição teve
uma origem mais pronunciada no conjunto dos ramos Não Vida (1,6% face a
2,4% em 2002 e a 4,2% em 2001) do que no ramo Vida, que decresceu menos
(cerca de 0,4%).

2.2.2. Posicionamento no mercado

A ordenação do ranking por empresas de seguros, em 2003, no que se refere à
produção de seguro directo, sofreu algumas alterações, a mais relevante das quais
se prende com a entrada directa da empresa BPI Vida para o 4.º lugar.

Assim, e em termos relativos, verificou-se uma quebra significativa na produção de
2002 para 2003 em algumas das maiores empresas de seguros, como a Totta Vida
(-17,6% da produção, em termos nominais, o que ocasionou uma redução da sua
quota de 7,3% para 5,5%), a Império Bonança (-12,8%, passando a sua quota de
7,5% para 6,1%) e a Tranquilidade (-1,3% em termos nominais).

Por outro lado, verifica-se a manutenção dos dois primeiros lugares, com a
Fidelidade Mundial a representar agora 21,6% do mercado (mais 1,2% do que
em 2002) e a Ocidental Vida cerca de 12%.

Merece também referência o crescimento da quota da já referida BPI Vida (de
2,5% para 6,2%), resultante do crescimento nominal de 172,4% da sua
produção, e da Tranquilidade Vida (de 8,2% para 9,3%), resultante do
crescimento de 22,4%.

Como consequência desta evolução, e tendo em conta as empresas com
dimensão mais significativa no mercado segurador, verificou-se uma redução do

Gráfico 2.11 Repartição da produção

Concentração do
mercado segurador

português
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nível de concentração para o conjunto da actividade, se medida através da
concentração das primeiras cinco empresas (de 55,7% para 55%). Todavia, o
peso relativo da produção das dez primeiras seguradoras cresceu, passando de
73% para 75,2%.

A tendência de desconcentração do mercado é também observável ao nível dos
lugares cimeiros do ranking dos grupos, se bem que esta redução seja resultado
de dois tipos de evolução perfeitamente distintos.

Assim, a redução de 71,2% para 68,7% no Top5 dos grupos resulta do
crescimento da quota para os Grupos Espírito Santo e BPI (ainda que mais
pronunciado no segundo caso, 3,7%) e da quebra dos Grupos BCP (1,7%), CGD
(apenas 0,2%) e Totta (1,8%, resultantes da quebra da produção relativa da Totta
Vida).

Tal como tem vindo a suceder nos últimos anos, como já foi referido, e em linha
com a tendência verificada na União Europeia, a concentração da produção no
mercado segurador português foi mais notória no que se refere aos seguros e
operações do ramo Vida. Em 2002, as cinco primeiras empresas de seguros
detinham 75,1% da quota de mercado da produção dos seguros de Vida, tendo
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Quadro 2.3 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2002 2003 Denominação Natureza 2002 2003

1.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 20,4% 21,6%

2.º 2.º Ocidental Vida, S.A. Vida 12,4% 11,9%

3.º 3.º Tranquilidade Vida, S.A. Vida 8,2% 9,3%

11.º 4.º BPI Vida, S.A. Vida 2,5% 6,2%

4.º 5.º Império Bonança, S.A. Mista 7,5% 6,1%

Cinco primeiras empresas 55,7% 55,0%

5.º 6.º Totta Seguros Vida, S.A. Vida 7,3% 5,5%

6.º 7.º Allianz Portugal, S.A. Mista 3,9% 4,2%

7.º 8.º Axa-Portugal, S.A. Não Vida 3,8% 3,5%

8.º 9.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 3,8% 3,4%

9.º 10.º Açoreana, S.A. Mista 3,0% 3,4%

Dez primeiras empresas 73,0% 75,2%

Cinco maiores grupos financeiros 71,2% 68,7%

Posicionamento dos
grupos financeiros

Concentração no 
ramo Vida

Gráfico 2.12 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade
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esta quota aumentado para 76,9% em 2003, num movimento de quase 2 pontos
percentuais.

A nível individual salienta-se o crescimento da quota detida pela BPI Vida (6,2% da
produção de seguro directo em Vida), consequência da estratégia implementada
por este Grupo financeiro,  em contraste com o decréscimo pronunciado da Totta
Vida (cerca de 4 p.p.) e da Ocidental Vida (2 p.p.).

Esta última continua a ocupar o primeiro posto da tabela, ainda que tenha visto a
sua quota reduzir-se significativamente, diminuindo a sua vantagem sobre a 2.ª
empresa (10,9% em 2001 para apenas 1,7% em 2003).

É ainda de referir a entrada directa da Eurovida para a 10.ª posição, com uma
quota de mercado de 1,9%, situação que resulta de um crescimento nominal da
produção de cerca de 150,8%.

No que se refere à quota de mercado dos grupos financeiros, em 2003, os três
principais grupos mantiveram as suas posições relativas, embora com oscilações
mais ou menos visíveis: decréscimo nos Grupos BCP (2,9%) e CGD (apenas 0,4%)
e crescimento, ainda que reduzido, no Grupo Espírito Santo (1,1%). Se, no Grupo
BCP, se reforça a tendência anteriormente manifestada, já a evolução nos Grupos
CGD e Espírito Santo foi de sentido simétrico à verificada em 2002.

Quadro 2.4 Produção de seguro directo - Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2002 2003 Denominação Natureza 2002 2003

1.º 1.º Ocidental Vida, S.A. Vida 22,9% 20,9%

2.º 2.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 19,0% 19,2%

3.º 3.º Tranquilidade Vida, S.A. Vida 15,2% 16,3%

5.º 4.º BPI Vida, S.A. Vida 4,6% 10,8%

4.º 5.º Totta Seguros Vida, S.A. Vida 13,5% 9,7%

Cinco primeiras empresas 75,1% 76,9%

8.º 6.º Açoreana, S.A. Mista 2,6% 3,3%

6.º 7.º Império Bonança, S.A. Mista 3,5% 2,8%

7.º 8.º Axa-Portugal Vida, S.A. Vida 2,8% 2,7%

10.º 9.º Real Vida Seguros, S.A. Vida 1,6% 2,5%

15.º 10.º Eurovida Vida 0,9% 1,9%

Dez primeiras empresas 87,3% 90,0%

Cinco maiores grupos financeiros 77,9% 79,7%

Posicionamento dos
grupos financeiros no

ramo Vida

Gráfico 2.13 Produção de seguro directo - Actividade Vida
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No conjunto dos cinco principais grupos verificou-se um reforço pouco
pronunciado da quota de mercado, passando de 77,9% em 2002 para 79,7% em
2003, aproximando-se de novo do valor deste indicador em 2000 (84,1%).

Como tem vindo a suceder nos últimos anos, a produção dos ramos Não Vida apresenta
uma maior dispersão do que a do ramo Vida. Apesar disso, a diferença que se verificava
no ano passado entre as duas primeiras empresas do ranking foi novamente
aumentada (passando de 9,8% para 14,1%), sendo esta situação em parte resultante
da redução da quota de mercado da Império Bonança, que dispõe agora de 10,6%.

De facto, enquanto a Fidelidade Mundial viu crescer a sua produção, em termos nominais,
em cerca de 3%, a Império Bonança registou uma diminuição, também nominal, de 12,2%.

As restantes empresas do Top10 apresentaram, em termos gerais, variações
menos significativas do que as que se verificaram no âmbito do ramo Vida. No
entanto, merece referência especial a expansão da produção da ICI (34% em termos
nominais), da Allianz (16,3%), da Zurich (15,3%) e mesmo da Açoreana (10,3%).

Considerada a produção ao nível dos grupos financeiros, verifica-se alguma
estabilidade na quota obtida, continuando a verificar-se o sentido de evolução
anterior: os Grupos CGD (0,5%) e Allianz (1%) em crescimento, em contraponto
com a evolução verificada nos Grupos BCP (-0,6%) e Espírito Santo (-0,9%).

O Grupo AXA tem vindo a revelar, neste particular, alguma estabilidade.
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Concentração nos ramos
Não Vida

Posicionamento dos
grupos financeiros

Quadro 2.5 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2002 2003 Denominação Natureza 2002 2003

1.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 22,0% 24,7%

2.º 2.º Império Bonança, S.A. Mista 12,2% 10,6%

3.º 3.º Axa-Portugal, S.A. Mista 8,2% 8,2%

4.º 4.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 8,2% 8,0%

5.º 5.º Allianz Portugal, S.A. Mista 6,6% 7,6%

Cinco primeiras empresas 57,2% 59,0%

6.º 6.º Zurich, S.A. Não Vida 6,3% 7,2%

8.º 7.º ICI Comp. Seguros, Comércio Indústria, S.A. Não Vida 3,7% 4,9%

9.º 8.º Açoreana, S.A. Mista 3,4% 3,7%

7.º 9.º Ocidental, S.A. Não Vida 3,8% 3,5%

11.º 10.º Lusitânia, S.A. Não Vida 2,7% 3,1%

Dez primeiras empresas 77,5% 81,3%

Cinco maiores grupos financeiros 70,1% 70,0%

Gráfico 2.14 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida



5544

O
s 

Se
gu

ro
s

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, procede-se de seguida à análise da dispersão/ concentração dos principais
ramos.

Salvaguardada a existência de uma ou outra variação mais significativa, e tal
como se tem verificado nos últimos anos, os ramos Doença, Automóvel,
Incêndio e Outros Danos e Responsabilidade Civil Geral, bem como a
modalidade Acidentes de Trabalho, têm evidenciado alguma estabilidade ao
nível da quota de mercado obtida pelas principais empresas.

Utilizando o mesmo critério de anos anteriores (quota de mercado das sete
maiores empresas de seguros), e tal como então apontado, continua a verificar-se
que a produção se encontra menos concentrada no grupo de ramos Incêndio e
Outros Danos (68,2%) e mais concentrada no seguro de Doença (84,9%),
tendo-se reduzido um pouco a amplitude entre estes dois segmentos desde
2001 (67% e 86%, respectivamente).

A modalidade Acidentes de Trabalho situa-se num nível intermédio – mas
tendencialmente baixo – de concentração (as sete maiores empresas
representam 70,2%, face a 72,6% em 2002 e 76% em 2001), detendo a
Fidelidade Mundial uma quota de mercado de 21%, 1 ponto percentual menos
do que em 2002, mas ainda assim com uma quota que se mantém a um nível
muito afastado das restantes empresas, nas quais se verifica um maior
equilíbrio.

O Grupo CGD mantém uma quota idêntica à verificada no ano passado, 21% face
a 21,6% em 2002, passando o Grupo BCP para uma quota mais reduzida, 15,5%
face a 17,1% no ano anterior. O Grupo AXA ocupa a terceira posição com 9,9%
da quota de mercado.

Estes três grupos detêm, agora, 46,5% da produção desta modalidade, mas numa
posição de menor dominância que em 2002, período no qual representavam cerca
de metade (49%) do mercado.

Gráfico 2.15 Produção de seguro directo - Acidentes de Trabalho
2003

Acidentes de Trabalho
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O ramo Doença é, como já foi referido, o ramo Não Vida que continua a
apresentar uma maior concentração, encontrando-se agora 54,4% da produção
em apenas três empresas de seguros, embora numa proporção inferior à
verificada em 2002 e 2001 (57,5% e 58,8%, respectivamente).

O Grupo BCP detém uma quota de mercado que lhe permite absoluta dominância
deste ramo, 41,3%, registo apenas ligeiramente inferior ao verificado em 2002,
cerca de 42%. A forte influência do grupo na comercialização deste segmento,
ainda que ligeiramente mais atenuada, continua a ser evidente se se considerar
que o segundo e terceiro grupos apresentam apenas 19,3% (CGD) e 13,2%
(Victoria), respectivamente.

Saliente-se também que as primeiras dez empresas de seguros do ranking deste
ramo detêm 93,3% da produção total do mercado, um pouco mais do que em
2002 (cerca de 92%).

Também o seguro Automóvel se encontra num nível intermédio de concentração,
registando-se que as sete primeiras empresas detêm 74,9% do mercado, valor
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Gráfico 2.16 Produção de seguro directo - Doença
2003

Gráfico 2.17 Produção de seguro directo - Automóvel
2003

Doença

Automóvel



5566

O
s 

Se
gu

ro
s

menos significativo do que o atingido em 2002 (cerca de 77%), sendo também de
assinalar a relativa aproximação que, ao contrário do que sucedeu no ano
passado, se verificou entre elas. A Fidelidade Mundial detém agora 23,7%,
seguida da Império Bonança com 12,2% e AXA, Tranquilidade e Zurich, todas
com quotas individuais entre 8,4 e 9,6%.

No que se refere à concentração por grupos, o Grupo CGD detém agora 24,5%
da quota de mercado (28,1% em 2002) e o Grupo BCP apresenta um valor de
16,2% (18,1%, idem), o que, em montante agregado, representa cerca de 40%
da produção do seguro Automóvel. Em 2002, esta proporção era superior a
46%.

Como já foi referido anteriormente, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos é
aquele que apresenta uma menor concentração, não sendo certamente estranho
a esta situação o facto de se incluírem neste tipo de negócios modalidades de
seguros muito díspares como Riscos Múltiplos – Habitação e Agrícola – Colheitas,
nas quais algumas empresas de seguros se têm vindo a especializar.

Tendo em atenção esta circunstância, verifica-se que a Fidelidade Mundial lidera
claramente as empresas que actuam neste segmento, com 22,1% (22,2% em
2002), a 12,5% de distância da segunda empresa neste grupo de ramos, a
Império Bonança, com uma quota de 9,6%.

Numa perspectiva de grupos financeiros atenuou-se um pouco o desequilíbrio que
se parecia anunciar em 2002, passando o Grupo CGD a liderar com 22,1%, face
a 20,9% do Grupo BCP (24,4% e 19,4% em 2002, respectivamente). O terceiro
grupo, Espírito Santo, dispõe de uma quota de 11,8% (11,1% em 2002).

No segmento de Responsabilidade Civil, 2003 marca também o esbatimento de
algum desequilíbrio que se começava a desenhar em 2002, continuando a
Fidelidade Mundial a liderar com 25,1% (25,8% no ano anterior), mas agora mais
próximo das empresas que se lhe seguem: a ICI (12,1%, face a 8,3% em 2002) e
a AXA (10,5% contra 9,6% no ano anterior). 

É ainda de realçar a subida da ICI ao 2.º lugar do ranking neste segmento de
negócio, como consequência do crescimento nominal de 58,3% da sua carteira.

Incêndio e Outros Danos

Responsabilidade 
Civil Geral

Gráfico 2.18 Produção de seguro directo - Incêndio e Outros Danos
2003
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Como consequência desta evolução, a quota de mercado das cinco primeiras
empresas voltou a crescer, registando agora 64,7% de quota (60,4% em 2002).
Saliente-se que a 10.ª empresa do ranking detém apenas 2,9% e, no seu
conjunto, as dez primeiras empresas detêm 87,3% do mercado (84,2% no ano
anterior).

No que se refere à concentração a nível dos grupos, verifica-se um maior
equilíbrio: o Grupo CGD detém agora 25,2% (27,7% em 2002), liderando sobre
os Grupos BCP e AXA, com 21,1% (17% no ano anterior) e 10,5% (9,6%),
respectivamente.

2.2.3. Efectivos

O número de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e resseguro de
direito português no ano 2003 foi de 11.497 (95,1% do total), dispondo as
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia de 504
trabalhadores (4,2%) e as sucursais de empresas não comunitárias de 90
trabalhadores (0,7%).

No entanto, a evolução verificada em 2003 para cada um destes agregados não
foi uniforme: enquanto os trabalhadores ao serviço das empresas de direito
português cresceram cerca de 0,5%, os trabalhadores de sucursais de empresas
sedeadas na União Europeia e de empresas não comunitárias registaram um forte
decréscimo (21,5% e 17,4%, respectivamente), situação que não será alheia à
diminuição do número de empresas destes segmentos.

No total, verifica-se a existência de 12.091 trabalhadores, menos 104 (ou 0,9%)
do que em 2002.

2.2.4. Mediadores

A tendência de redução do número de mediadores que se tem vindo a verificar
desde 1998 manteve-se em 2003, observando-se um decréscimo de 40.283 para
39.680 (41.962 em 1998). Os agentes singulares não exclusivos e os angariadores
continuam a apresentar uma tendência de ligeira descida, enquanto os restantes
mantiveram a tendência de subida.
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Gráfico 2.19 Produção de seguro directo - Responsabilidade Civil Geral
2003



5588

O
s 

Se
gu

ro
s

Mesmo considerando esta evolução, os dois primeiros representam 83,1% do
universo da mediação (menos 1,2% do que em 2002).

2.2.5. Internacionalização

Desde 1999 que o número de sucursais de empresas de seguros portuguesas no
estrangeiro, bem como a respectiva dispersão geográfica, se haviam mantido
inalterados. Em 2002, todavia, verificaram-se alterações, provocadas pela retirada
das sucursais da Império Bonança dos territórios de Alemanha, Espanha, Grécia,
Holanda e Reino Unido.

A situação manteve-se inalterada desde então, pelo que continuam a existir nove
sucursais de empresas de seguros no estrangeiro, das quais oito se encontravam
estabelecidas em países da União Europeia e uma no território de Macau.

Os prémios relativos a seguros dos ramos Não Vida das sucursais estabelecidas em
Espanha representaram, em 2003, 86,7% do total (88,2% no ano anterior), no
âmbito dos quais assumem especial importância os processados em contratos de
seguro Automóvel, com um valor de 79,8% (um pouco menos do que o valor de
83,6% registado em 2002).

Gráfico 2.20 Mediadores

Sucursais de empresas
portuguesas no

estrangeiro

Quadro 2.6 Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro
2003

União Europeia Fora da U.E.

Total

Vida Tranquilidade 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
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Considerando o negócio Vida, verifica-se que a França constitui o território
privilegiado da Fidelidade Mundial – única sucursal de empresas portuguesas que
opera nesse mercado –, representando 77,2% dos prémios brutos emitidos, numa
tendência nitidamente crescente (63% em 2002).

Assistiu-se a alguma estabilidade ao nível da estrutura do mercado, com o
universo das empresas de seguros de direito português com notificação para
operar em Livre Prestação de Serviços (LPS), em países da União Europeia, a
registar apenas a entrada da Real Seguros.

No que se refere à produção dos ramos Não Vida por empresas portuguesas em
LPS, uma parte muito considerável refere-se a prémios emitidos na Bélgica pela
Fidelidade Mundial. Já a produção em Vida continua a corresponder apenas e só
ao Luxemburgo (ainda pela Fidelidade Mundial).

Assim, das 47 notificações para operar em LPS (mais sete do que em 2002, no total,
assumindo particular destaque as quatro relativas à Real Seguros – principalmente
nos países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia – e três à Fidelidade
Mundial – Alemanha, Bélgica e Holanda), a grande maioria não teve qualquer
correspondência ao nível da produção.

Se se tomar em consideração o peso dos prémios brutos emitidos em seguro
directo no estrangeiro – em estabelecimento ou em LPS – no total da actividade,
verifica-se a existência de duas tendências distintas: redução no ramo Vida, que,
em 2003, apresentava uma proporção de 0,6% (face a 0,9% em 2002) e relativa
estabilidade no agregado Não Vida, 2,4% e 2,5%, em 2002 e 2003,
respectivamente.

2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração

Invertendo a tendência decrescente verificada desde 2000, o ano 2003 denota,
claramente, o início do processo de recuperação para as empresas de seguros e
resseguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (empresas de
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Actividade em L.P.S.

Quadro 2.7 Empresas com notificação para operar em LPS
2003

País de destino

Total

Vida Real 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
Tranquilidade Vida - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2

Não Vida Cosec 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 2
Tranquilidade - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 3
Real Seguros - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 4

Mistas Fidelidade Mundial 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - 5
Império Bonança 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 9

Total 4 1 5 3 7 1 7 1 4 2 1 5 1 4 1 47
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direito português e sucursais de empresas de seguros não comunitárias), sendo os
resultados da maioria das empresas positivos, quer no ramo Vida, quer nos ramos
Não Vida.

O crescimento do volume de prémios de seguro directo, na ordem dos 12,1%,
espelha a melhoria referida anteriormente, embora não atingindo ainda as taxas
de crescimento verificadas no final da década de ’90.

Este aumento deveu-se maioritariamente ao crescimento verificado no ramo Vida
que, tendo apresentado uma taxa de crescimento de 5% no ano 2002, apresenta
agora um volume de prémios superior em 17,6%.

No que diz respeito aos ramos Não Vida, verificou-se um abrandamento do
crescimento registado no ano passado. Com efeito, o volume de prémios cresceu
apenas 5,6%, cerca de metade do que se havia verificado em 2002 (10,2%).

Em termos de estrutura da carteira, os crescimentos registados contribuíram para
um ligeiro aumento do peso do ramo Vida, que passou a representar 56,9% do
total de prémios (54,2% em 2002).

Ao nível da comercialização de produtos de seguros, e de acordo com dados da
Associação Portuguesa de Seguradores (APS), actualmente são utilizados de forma
mais ou menos equitativa os denominados canais tradicionais e os canais novos
(53,4% e 46,6%, respectivamente). No entanto, quando analisados de um ponto
de vista de segmentação, constata-se que existe uma grande disparidade nessa
distribuição.

Com efeito, se, por um lado, no ramo Vida são os canais novos aqueles que têm
um maior peso, no caso dos ramos Não Vida continuam a ser os canais tradicionais
aqueles que, maioritariamente, garantem a distribuição deste tipo de seguros.

Produção

Canais de distribuição

Quadro 2.8 Produção
Seguro directo

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios de seguros Não Vida 3.440 3.790 4.002 
Prémios de seguros Vida 4.278 4.494 5.285 

Total Prémios 7.718 8.284 9.287 

Gráfico 2.21 Peso na carteira - Ramo Vida e ramos Não Vida
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Assim, e de acordo com a mesma fonte, tem-se actualmente que os canais novos
representam 83,1% da distribuição da produção do ramo Vida (mais 2,2% que
em 2002), enquanto, no que se refere aos ramos Não Vida, os canais tradicionais
são responsáveis por 87,2% da produção (menos 0,7% que o verificado em
2002).

No ramo Vida, atenta à importância que os produtos financeiros cada vez mais
assumem, a rede bancária continua a ser o canal de distribuição mais relevante,
representando mais de 80% da produção (percentagem equivalente para os
seguros individuais e de grupo).

Os mediadores, mesmo tendo reduzido a sua importância na comercialização dos
seguros de Vida, são ainda responsáveis por cerca de 13,3% da produção,
percentagem que é, no entanto, mais elevada no âmbito mais restrito dos seguros
tradicionais (38,8%). De facto, no que se refere aos seguros financeiros, constata-se
que quase 90% do volume de prémios é efectuado através da rede bancária.

Relativamente aos ramos Não Vida, não se assistiu a alterações na utilização das
redes de distribuição, continuando os mediadores a ser responsáveis por quase
80% da produção.

Ainda no âmbito dos ramos Não Vida, e no que se refere aos novos canais, refira-se
a rede bancária que, na comercialização de seguros multi-risco (associados a
empréstimos bancários), representa cerca de 18,4% da produção, e o telefone
que, ainda que lentamente, continua a ver aumentada a sua importância na
comercialização do seguro Automóvel (2% da produção).

No que respeita aos Resultados Técnicos obtidos em 2003, quer o ramo Vida quer
os ramos Não Vida apresentaram uma melhoria relevante face ao verificado desde
o ano 2000.

Assim, e contrariamente ao verificado nos últimos anos, a conta técnica dos ramos
Não Vida apresentou, em 2003, resultados positivos (228 milhões de euros).

A evolução favorável na exploração dos ramos Não Vida reflectiu uma melhoria
considerável ao nível do custo do risco, um desempenho financeiro francamente
mais positivo e uma redução nos custos de funcionamento.

Esta evolução resulta, essencialmente, da estratégia seguida pelas empresas de
seguros de implementação de medidas destinadas à redução dos custos de
exploração e ao controlo mais estrito da sinistralidade, bem como de um maior
enfoque na adequação das tarifas ao risco incorrido.
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Gráfico 2.22 Resultados técnicos dos ramos Não Vida

Resultados técnicos
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Constata-se ainda que, tendo genericamente todos os grandes grupos de ramos
(excepção feita a Mercadorias Transportadas) apresentado resultados positivos, o
ramo que apresenta um maior peso no resultado global dos ramos Não Vida é o
ramo Automóvel. Refira-se, por outro lado, que um número muito reduzido de
empresas, apresentando resultados positivos bastante expressivos, influenciaram
de forma significativa o resultado global do mercado.

No que diz respeito ao ramo Vida, no ano 2003 assistiu-se à recuperação da
tendência favorável que se havia verificado até 2001, com um resultado global na
ordem dos 175 milhões de euros positivos. Refira-se que, neste ramo, apenas uma
empresa apresentou resultados negativos.

O resultado positivo no ramo Vida ficou a dever-se, em grande parte, ao
desempenho favorável da função financeira. Com efeito, o diferencial positivo de
cerca de 108 milhões de euros entre mais e menos-valias não realizadas foi
essencial na determinação dos resultados do ramo Vida.

Face à evolução positiva registada na exploração dos ramos Vida e Não Vida, os
resultados da conta técnica voltaram, em 2003, a ser positivos, com um valor de
cerca de 403 milhões de euros, invertendo, assim, a tendência que se verificava
desde 2000. Com efeito, a conta técnica não apresentava um saldo positivo desde
1999.

Gráfico 2.23 Resultados técnicos do ramo Vida

Gráfico 2.24 Evolução do resultado da conta técnica

Resultados líquidos
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Este resultado técnico contribuiu para a obtenção de um lucro de 229 milhões de
euros, valor mais elevado nos últimos dez anos (o Resultado Líquido de 1.450
obtido em 2000, para efeitos de comparações, tem que ser expurgado do efeito
da operação de alienação de uma participação qualificada detida por uma
empresa de seguros numa instituição bancária, que empolou o Resultado Líquido
desse ano).

Refira-se ainda o saldo das mais e menos-valias não realizadas que, depois de
apresentar resultados negativos durante três anos consecutivos, registou, em
2003, um resultado positivo. Apesar disso, o valor obtido foi ainda influenciado
pelas menos-valias não realizadas apuradas em 2001, cujo prazo de diferimento se
concluiu no ano passado.

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida

A taxa de crescimento da produção do ramo Vida tem vindo a apresentar valores
bastante diferenciados e alternados, tendo-se registado, em 2003, um
crescimento de 17,6%, face a aumentos de 5% em 2002 e 16% em 2001.

No que diz respeito à estrutura da carteira de prémios, deverão ser salientados
alguns aspectos.
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Quadro 2.9 Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 2001 2002 2003

Resultado da conta técnica dos seguros Não Vida (197) (81) 228 
Resultado da conta técnica dos seguros Vida 73 (95) 175 
Resultado da conta técnica (124) (176) 403 

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 22 98 6 
Saldo de mais e menos-valias não realizadas (104) (97) 55 
Outros proveitos 29 32 21 
Outros custos, incluindo provisões 56 52 78 
Resultado extraordinário 54 (24) (20)
Dotação ou utilização da reserva de reavaliação regulamentar 190 122 (109)
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos 73 (82) (10)
Imposto sobre o rendimento do exercício 29 (53) 39 

Resultado líquido do exercício 55 (124) 229 

Produção do ramo Vida

Quadro 2.10 Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida
Seguro directo

milhões de euros 2001 2002 2003 Var. 2002/2001 Var. 2003/2002

Seguros de Rendas 66 58 56 -11,6% -3,4%

Seguros de Capitais 3.911 4.223 4.932 8,0% 16,8%
Vida Inteira 24 3 10 -87,3% 222,6%
Capitais Diferidos 2.330 2.570 3.036 9,3% 18,1%
Mistos 68 68 52 -0,5% -22,9%
Temporários 289 342 412 18,3% 20,3%
Seguros do tipo "Universal Life" 105 97 92 -6,8% -5,4%
PPR/E 1.084 1.126 1.302 3,8% 15,6%
Outros 12 17 29 234,3% 67,3%

Outros Seguros 51 51 62 1,0% 21,5%

Operações de Capitalização 251 161 235 -35,7% 45,6%

Total 4.278 4.494 5.285 5,0% 17,6%
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Em primeiro lugar, refira-se o acentuado crescimento dos seguros de Vida Inteira
(222,6%), que se ficou a dever, fundamentalmente, à emissão de um novo
produto por parte de uma empresa de seguros, com um valor na ordem dos 5
milhões de euros.

O peso dos produtos de forte componente financeira continua a aumentar de
forma significativa. Os seguros de capitais diferidos que, em 2002, tinham
apresentado um crescimento mais moderado, registaram um aumento superior a
18%. As operações de capitalização, com 235 milhões de euros de prémios,
apresentaram uma produção superior em 45,6% face ao ano anterior.

Apesar de se ter registado um aumento nos seguros e operações unit linked, a
taxa de crescimento não apresentou a expressividade verificada em anos
anteriores (9,2% em 2003 face a 48% em 2001 e 23,2% em 2002).

Os seguros temporários tiveram um crescimento de cerca de 20%, tendo mantido
a sua importância relativa no ramo Vida (7,8%).

Saliente-se, por último, o aumento de quase 16% verificado nos seguros PPR/E,
que ultrapassaram os 1.300 milhões de euros de prémios e abrangem já mais de
1,2 milhões de segurados.

Em contraposição ao decréscimo verificado em 2002, em 2003 verificou-se um
aumento significativo nos custos com sinistros (mais 51,2% que em 2002), o qual
foi consubstanciado por um crescimento de quase 50% nos montantes pagos.

Este crescimento ter-se-á devido, em grande parte, ao facto de um conjunto
significativo de contratos, nomeadamente de operações de capitalização, ter
atingido a maturidade em 2003. Com efeito, o aumento de quase 159%
verificado nos vencimentos é atribuível a um grupo restrito de empresas,
envolvendo montantes muito significativos.

Produtos de forte
componente financeira

Custos com sinistros

Quadro 2.11 Estrutura da conta técnica do ramo Vida

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios líquidos de resseguro 4.201 4.401 5.179 
Prémios brutos emitidos 4.278 4.494 5.285 
Prémios de resseguro cedido 78 92 106 

Variação da provisão matemática 1.346 1.379 1.262
Variação de outras provisões técnicas 857 1.495 1.275
Montantes pagos 2.435 2.134 3.185
Variação da provisão para sinistros 48 6 49
Participação nos resultados 109 95 107

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,7% -0,6% -0,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 4,7% 5,0% 5,2%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 19,7% 18,8% 19,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -3,7% -4,7% 1,8%
Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras / Prémios emitidos -3,1% -2,8% 0,8%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 1,7% -2,1% 3,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 1,8% 2,0% 2,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,1% 0,3% 0,3%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite



6655

Na sequência do referido crescimento na rubrica de montantes pagos, assistiu-se
a um decréscimo da variação das provisões técnicas (exceptuando a provisão para
sinistros), de cerca de 12%, retomando a tendência decrescente que se havia
verificado desde 2000, apenas quebrada pelo crescimento de 30,5% verificado
em 2002.

A variação mais expressiva registou-se na rubrica variação da provisão matemática
que, à semelhança do que se vinha a verificar nos últimos anos (com excepção de
2002), voltou a apresentar uma redução de cerca de 8,5%.

No que respeita à participação nos resultados, invertendo a tendência que se vinha
a verificar, em 2003 registou-se um valor atribuído de 107 milhões de euros,
correspondente a um aumento de 12% face a 2002. Este facto decorre
naturalmente da melhoria no desempenho financeiro que se verificou em 2003.

Por outro lado, a provisão matemática dos seguros de Vida com participação nos
resultados manteve a tendência de crescimento, ainda que não muito expressiva,
apresentando o valor mais alto dos últimos anos (12,3 mil milhões de euros).

Neste âmbito, o indicador de participação nos resultados atribuída sobre provisão
matemática de seguros com participação nos resultados manteve-se praticamente
inalterado face a 2002, continuando a apresentar um valor de 0,9%.

A relação entre a participação nos resultados atribuída e os resultados distribuídos
no exercício, que reduziu 27,4%, foi influenciada pelo aumento bastante
expressivo dos montantes distribuídos em 2003 (mais 58 pontos percentuais que
o registado em 2002), perfazendo um total de 159 milhões de euros.
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Variação das provisões
técnicas

Participação nos
resultados

Quadro 2.12 Vencimentos e Resgates (1)

milhões de euros 2001 2002 2003

Vencimentos 922 680 1.761

Resgates 1.148 1.127 1.160

(1) Com exclusão dos custos de gestão de sinistros imputados

Gráfico 2.25 Participação nos resultados
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É de salientar que, apesar da acentuada volatilidade apresentada pelos mercados
de capitais nos últimos anos, as políticas de investimento das empresas de seguros
do ramo Vida permitiram que, anualmente, fossem distribuídos aos tomadores de
seguro, sob a forma de participação nos resultados, valores consideráveis (cerca de
1.070 milhões de euros nos últimos oito anos), o que mostra que os seguros de
Vida, para além de atribuírem uma garantia mínima de rendibilidade, continuam a
ser um produto bastante atractivo do ponto de vista do investimento.

No que se refere à forma de distribuição de resultados, apesar de, nos últimos
anos, esta não se ter mantido constante, as alterações verificadas entre 2002 e
2003 foram pouco significativas. Neste âmbito, a distribuição de resultados por
pagamento em numerário continua a representar mais de 50%, mantendo-se o
peso da distribuição por aumento da provisão matemática na ordem dos 43%.

A análise da sinistralidade do ramo Vida assume especial significado nas
modalidades que comportam o risco de morte, sendo de destacar o caso
específico dos seguros temporários. De facto, apesar de o seu peso no total de
prémios do ramo Vida não representar uma parcela significativa (apenas 7,8%),
em termos de capital em risco representam mais de 91,4% do total no ramo Vida,
com um montante na ordem dos 78 mil milhões de euros.

A taxa de sinistralidade total dos seguros temporários (englobando seguros
individuais e de grupo) passou a situar-se em cerca de 27,3%, percentagem
inferior à que se havia verificado em 2002 (30,4%).

Esta evolução ficou a dever-se à redução da taxa de sinistralidade, tanto dos
seguros individuais como dos seguros de grupo.

Gráfico 2.26 Resultados distribuídos

Sinistralidade

Quadro 2.13 Seguros temporários

milhares de euros 2001 2002 2003

Seguro Individual

Custos com sinistros 8.336 9.552 11.197
Prémios brutos emitidos 39.761 43.346 54.715

Taxa de sinistralidade 21,0% 22,0% 20,5%

Seguro Grupo

Custos com sinistros 74.744 94.637 101.462
Prémios brutos emitidos 249.530 298.953 357.495

Taxa de sinistralidade 30,0% 31,7% 28,4%
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Conforme anteriormente referido, no ano 2003 registou-se uma recuperação da
tendência crescente anteriormente verificada para a exploração do ramo Vida.
Com efeito, depois de, em 2002, os resultados técnicos do ramo Vida terem sido
negativos (95 milhões de euros), o ano em análise foi caracterizado por uma
significativa melhoria, induzida em grande parte pelo desempenho favorável da
função financeira (20,7% em 2003 face a 14,1% em 2002).

2.3.2.2. Ramos Não Vida

A produção de seguro directo dos ramos Não Vida das empresas de seguros sob a
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (sociedades anónimas de direito
português e sucursais de empresas de seguros com sede fora da União Europeia)
apresentou, em 2003, um valor total de 4.002 milhões de euros, o que representa
um aumento de 5,6% face ao registado em 2002.

A estrutura dos prémios dos ramos Não Vida manteve-se praticamente inalterada,
face aos anos anteriores.

Não obstante o facto de continuar a apresentar uma das taxas de crescimento
mais baixas (4,5%), o ramo Automóvel continua a ser aquele que apresenta um
peso mais significativo em termos de prémios dos ramos Não Vida (cerca de 47%).
O ramo que apresentou a maior taxa de crescimento foi o de Responsabilidade
Civil Geral, com um aumento de quase 19%.
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Gráfico 2.27 Estrutura da carteira de prémios Não Vida

Evolução da conta
técnica do ramo Vida

Produção dos ramos Não
Vida

Quadro 2.14 Estrutura da conta técnica Não Vida

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 3.440 3.790 4.002 
Acidentes e Doença 1.028 1.136 1.201 
Incêndio e Outros Danos 499 586 624 
Automóvel 1.711 1.835 1.918 
Transportes 69 82 84 
Responsabilidade Civil Geral 57 64 76 
Diversos 75 87 98 

Prémios adquiridos 3.365 3.715 3.947 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 68,5% 66,1% 65,0%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 74,1% 70,3% 68,7%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -4,3% -7,5% -6,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,6% 26,3% 25,1%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 6,1% 4,4% 5,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,9% -2,5% 1,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -5,3% -2,0% 5,4%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 18,7% 17,9% 16,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 57,9% 41,2% 42,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 7,0% 5,8% 4,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 81,5% 75,1% 77,8%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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No que respeita ao grupo de ramos Acidentes e Doença, apesar de o aumento
global ter sido inferior a 6%, o ramo Doença, isoladamente, apresentou um
acréscimo de 15,4% face a 2002. A modalidade de Acidentes de Trabalho, por
outro lado, apresentou a modesta taxa de crescimento de 2,7% (9,1% em 2002).

Ao contrário da tendência dos últimos anos, o resultado da conta técnica dos
ramos Não Vida apresentou um valor positivo de 228 milhões de euros (por
contraposição aos resultados negativos de 197 e 81 milhões de euros verificados
em 2001 e 2002, respectivamente).

Refira-se que, apesar de se ter verificado uma melhoria do saldo da conta técnica
para a maioria das empresas analisadas, os resultados globais são
fundamentalmente influenciados por um conjunto restrito de empresas.

Os resultados positivos registados em 2003, que invertem a tendência negativa
verificada desde 2000, devem-se à conjugação de diversos factores.

Por um lado, assistiu-se novamente a uma redução das despesas de
funcionamento relativamente ao montante de prémios emitidos (25,1% em 2003
face a 26,3% em 2002). Esta redução ficou a dever-se ao decréscimo do peso dos
custos administrativos e, em parte, à redução dos custos de aquisição diferidos.

Paralelamente, alterando a tendência que se vinha a registar, verificou-se uma
melhoria no desempenho da função financeira (6,5% em 2003 em contraposição
aos valores de 3,2% e 1,9% registados em 2001 e 2002, respectivamente). A
melhoria da função financeira é fundamentalmente explicada pelo crescimento do
saldo de mais e menos-valias não realizadas. Com efeito, o diferencial entre as
mais e menos-valias não realizadas atingiu, no final do ano 2003, o valor de quase
43 milhões de euros positivos (negativo em 95 milhões de euros em 2002).
Note-se que, do mesmo modo, também o saldo de proveitos e custos com
investimentos registou uma melhoria face ao ano anterior, passando a representar
5,4% dos prémios emitidos (4,4% em 2002).

Por último, assistiu-se igualmente a uma melhoria ao nível do custo do risco que,
face aos valores de 2002, apresentou um decréscimo superior a 2 pontos
percentuais, evolução fortemente influenciada pelo desenvolvimento registado na
sinistralidade do ramo Automóvel.

Gráfico 2.28 Evolução do custo do risco, despesas de funcionamento e desempenho
financeiro Não Vida em função dos prémios emitidos
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Em termos de taxa de sinistralidade para os ramos Não Vida, o valor de 68,7%
registado em 2003 confirma a tendência decrescente iniciada em 2000 (74,1%
em 2000 e em 2001 e 70,3% em 2002).

Esta redução é essencialmente justificada pelo crescimento dos prémios emitidos,
dado que se verificou um crescimento no valor global dos montantes pagos (2.565
milhões de euros em 2003 face a 2.454 em 2002).

O saldo de resseguro, continuando a não ser favorável para as empresas de
seguros, apresentou, no entanto, uma ligeira melhoria relativamente a 2002,
passando a representar 6,8% do total de prémios (face a 7,5% em 2002). 

Assim, e conforme já referido, assistiu-se a uma melhoria significativa no custo do
risco, que apresentou uma redução de 77,8% em 2002 para 75,5% em 2003.

No que diz respeito ao resseguro, as taxas de cedência e de aceitação mantiveram
o ritmo decrescente já verificado no ano anterior, tendo apresentado os valores de
16,8% e 4,5%, respectivamente.

Nos capítulos seguintes apresenta-se uma análise mais detalhada de alguns dos
ramos e modalidades com maior representatividade no segmento Não Vida.

a) Acidentes de Trabalho

A produção da modalidade Acidentes de Trabalho apresentou, em 2003, um
crescimento de 2,7%, o que representa um abrandamento relativamente ao
verificado em anos anteriores (7,5% e 9,1% em 2001 e 2002, respectivamente).
Refira-se que, em 2003, as quase 674 mil apólices de Acidentes de Trabalho
seguravam um total de cerca de 31 milhares de milhões de euros de salários.

A taxa de sinistralidade, continuando a apresentar valores relativamente elevados
(77,3%), mantém a tendência decrescente que vem a verificar-se desde 2002
(menos 3,5% que em 2002 e menos 3,9% que em 2001).
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Sinistralidade

Resseguro

Desempenho Global

Quadro 2.15 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 671 731 751

Prémios adquiridos 668 728 751

Montantes pagos / Prémios adquiridos 66,0% 69,1% 82,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 81,2% 80,8% 77,3%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -2,1% -0,9% -1,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 27,3% 23,9% 25,1%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,6% 7,7% 8,5%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -3,3% -2,4% 1,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -4,9% 0,6% 6,8%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 5,4% 4,1% 4,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 58,1% 78,0% 65,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 4,2% 3,1% 2,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 79,3% 63,0% 68,6%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Neste sentido, e ainda que se tenha registado um ligeiro agravamento no saldo de
resseguro a desfavor das empresas de seguros, também em 2003 se verificou um
decréscimo no custo do risco, de 81,7% para 78,8%.

Em termos de montantes pagos, cujo crescimento foi uma vez mais bastante
expressivo, continua a salientar-se a rubrica relativa às pensões remidas que, na
consequência das alterações legislativas introduzidas em 1997, registou
novamente um valor elevado de cerca de 246 milhões de euros (130 milhões de
euros em 2002). Continuando a representar o maior peso nos montantes pagos
(quase 50%), a parte relativa às outras prestações e custos apresentou, no
entanto, apenas um ligeiro crescimento face aos valores de 2002 (cerca de 2%).

Por outro lado, a provisão para sinistros apresentou uma taxa de crescimento
moderada (0,8%), principalmente se se tiver em conta a evolução nos anos
anteriores (7,1% em 2002 e 9,4% em 2001). Esta evolução pouco expressiva
ficou a dever-se à redução no valor da provisão matemática (inferior em cerca de
9% relativamente ao registado em 2002), justificada pela redução de um número
significativo de pensões, mas que continua, no entanto, a ter o peso maioritário
no valor global das provisões para sinistros (69,2%).

Por outro lado, a provisão para outras prestações e custos continuou a registar
uma evolução crescente (33%), tendo um peso cada vez mais relevante na
provisão para sinistros da modalidade Acidentes de Trabalho.

Gráfico 2.29 Montantes pagos - Modalidade Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.30 Provisão para sinistros - Modalidade Acidentes de Trabalho
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Esta evolução da provisão para sinistros na parte relativa às outras prestações e
custos, ainda que suavizada por uma maior celeridade no encerramento de
processos, reflectiu-se num aumento da provisão média para sinistros pendentes
(passando de cerca de 3.600 euros em 2002 para valores da ordem dos 4.000
euros em 2003).

Considerando o número total de sinistros, a velocidade de encerramento passa
para 95,2% (94,8% em 2002). Refira-se que esta evolução não se observa
quando se analisam apenas os processos relativos a sinistros ocorridos durante o
ano 2003 (taxa de encerramento de 71,1% face a 76,1% em 2002).

No que se refere ao desempenho financeiro associado à modalidade Acidentes de
Trabalho, voltou, pelo segundo ano consecutivo, a registar-se uma evolução
positiva, com um valor de 9,9%, depois de se terem registado valores de 4,3% e
5,2% em 2001 e 2002, respectivamente. Esta melhoria é justificada pela obtenção
de saldos positivos, tanto para os proveitos e custos de investimento como para as
mais e menos-valias não realizadas associadas à carteira de investimentos desta
modalidade.

Assim, tendo presente a melhoria no desempenho técnico e financeiro na
modalidade Acidentes de Trabalho, e apesar de se ter registado um acréscimo nas
despesas de funcionamento (mais 1,2% que em 2002), registou-se uma melhoria
significativa nos resultados desta modalidade. Com efeito, entre 2002 e 2003
passou-se de um resultado global de cerca de 5 milhões de euros para quase 53
milhões de euros. Refira-se que o resultado positivo registado em 2002
significava já uma inversão da evolução negativa que se vinha a registar desde
2000.

A disparidade de resultados técnicos entre as diversas empresas a explorar esta
modalidade continuou a registar-se em 2003, embora de forma mais atenuada.
Refira-se ainda que, apesar de, como já referido, o resultado desta modalidade ter
apresentado uma evolução bastante positiva, o número de empresas com
resultados negativos em 2003 é idêntico ao de 2002. Destas empresas, apenas
uma havia apresentado resultados positivos em 2002.
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Gráfico 2.31 Resultados técnicos - Modalidade Acidentes de Trabalho

Função financeira

Resultado da conta
técnica
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b) Doença

Continuando a impor a sua importância nos sistemas de protecção social, o ramo
Doença, manteve, em 2003, um ritmo de crescimento significativo, tendo o
volume de prémios ascendido a 307 milhões de euros, o que representa um
acréscimo de 15,4% face a 2002. Refira-se que, só nos últimos cinco anos, este
ramo cresceu, no total, 120,9%.

No que respeita à população segura, registou-se um aumento significativo no
número de pessoas seguras, na ordem dos 17,8%.

A taxa de sinistralidade do ramo Doença continuou a manter-se em níveis
elevados, apenas tendo decrescido ligeiramente face aos anos anteriores (80,8%
em 2001, 80,4% em 2002 e 80,1% em 2003).

Saliente-se, no entanto, que, não obstante a referida redução na sinistralidade, e
na sequência de um agravamento no saldo de resseguro, o custo do risco
apresentou um ligeiro aumento face a 2002, passando de 87,6% para 87,9%.

Em termos de taxas de resseguro, continuou a denotar-se um decréscimo da taxa
de cedência, que passou de 33,7% para 30,2%, entre 2002 e 2003, e um
acréscimo na taxa de aceitação, que aumentou de 21,5% para 23,3% no mesmo
período.

Relativamente aos resultados, verificou-se que, de um modo genérico, a maioria
das empresas continua a apresentar um comportamento desfavorável no ramo
Doença. No entanto, e apesar de se continuarem a verificar resultados negativos
neste ramo, houve uma ligeira melhoria em termos de resultados globais, que se
situaram, aproximadamente, nos 18 milhões de euros negativos, em
contraposição aos 29 milhões negativos registados em 2002. 

Esta melhoria global dos resultados do ramo Doença, ainda que acompanhada por
um agravamento do custo do risco, é explicada pela redução verificada nos custos
de funcionamento, que decresceram de 17,7% para 16,8%, assim como por uma
melhoria no desempenho da função financeira, que passou para 1,3% em 2003
(-0,1% em 2002).

Evolução dos prémios e
aumento da população

segura

Sinistralidade

Práticas de resseguro

Resultados

Quadro 2.16 Estrutura da conta técnica do ramo Doença

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 223 266 307 

Prémios adquiridos 216 263 304 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 78,2% 77,9% 76,2%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,8% 80,4% 80,1%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -5,2% -7,2% -7,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 18,9% 17,7% 16,8%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 1,3% 0,5% 1,2%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -0,9% -0,6% 0,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -7,4% -8,5% -4,5%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 36,6% 33,7% 30,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 66,7% 65,7% 65,5%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 21,0% 21,5% 23,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 79,2% 90,9% 80,3%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Refira-se finalmente que, para além de se verificar uma redução do número de
empresas a apresentar resultados negativos no ramo Doença (10 em 2003 face a
14 em 2002), os resultados globais registados no ramo encontram-se fortemente
influenciados pelos resultados negativos de uma única empresa.

c) Automóvel

A produção do ramo Automóvel manteve, em 2003, a tendência crescente, ainda
que se tenha verificado um abrandamento. Com efeito, a taxa de crescimento
situou-se em cerca de 4,5%, face aos 7,3% verificados em 2002.

A produção deste ramo alcançou quase 1.920 milhões de euros, continuando a
Responsabilidade Civil (incluindo seguro obrigatório) e os Veículos Terrestres a
representar a quase totalidade daquele montante.

Saliente-se o decréscimo significativo verificado no número de apólices relativas a
Responsabilidade Civil Ilimitada, resultante de uma alteração na política dos
resseguradores, que passaram a não aceitar a cobertura de contratos com capital
ilimitado.
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Gráfico 2.32 Resultados técnicos - Ramo Doença

Gráfico 2.33 Número de apólices do ramo Automóvel - Responsabilidade Civil e Veículos
Terrestres

Evolução dos prémios

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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A taxa de sinistralidade do ramo Automóvel decresceu, face ao ano 2002, em mais
de 3 pontos percentuais.

Embora, tal como referido, se tenha verificado uma redução na taxa de
sinistralidade, em 2003 houve um aumento no número de sinistros ocorridos, na
ordem dos 12,4%.

Tendo presente a melhoria no desempenho técnico do seguro Automóvel,
consubstanciado numa redução do custo do risco em cerca de 5 pontos
percentuais (passando de 83,6% para 78,7%), a melhoria nos resultados
financeiros, tanto em termos de proveitos e custos de investimento, como em
termos de mais e menos-valias não realizadas, e ainda a redução nos custos de
exploração associados a estes seguros, o resultado de exploração do ramo
Automóvel foi, em 2003, positivo em cerca de 85 milhões de euros (em 2002 o
resultado técnico foi de 113 milhões de euros negativos). Refira-se que, desde o
ano 2000, o ramo Automóvel vinha a apresentar resultados técnicos negativos.

Esta inversão da situação ocorreu para a maioria das empresas que haviam
registado resultados negativos no ano 2002. Com efeito, das 17 empresas que

Quadro 2.17 Estrutura da conta técnica do ramo Automóvel

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 1.711 1.835 1.918 

Prémios adquiridos 1.670 1.792 1.888 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 74,2% 76,3% 69,7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 76,7% 80,2% 77,1%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -3,7% -3,4% -1,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,0% 24,9% 24,1%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,0% 4,6% 6,1%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -3,4% -3,1% 1,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -6,7% -6,1% 4,4%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 9,3% 6,4% 3,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 54,9% 44,8% 45,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 5,8% 3,3% 0,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 98,2% 81,9% 219,4%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite

Sinistralidade

Gráfico 2.34 Taxa de sinistralidade - Ramo Automóvel
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apresentaram resultados negativos em 2002, apenas quatro mantiveram esse
comportamento em 2003.

d) Incêndio e Outros Danos

O crescimento do volume de prémios do grupo de ramos Incêndio e Outros
Danos, que, em 2002, havia registado um valor significativo (17,5%), voltou, em
2003, a retomar um ritmo mais moderado (6,5%).

Durante o ano 2003, as modalidades Agrícola-Pecuário e Avaria de Máquinas,
ainda que continuando a ter pouca expressão no volume global, foram aquelas
que registaram maiores taxas de crescimento ao nível dos prémios (36,2% e
30,2%, respectivamente). Os Riscos Múltiplos, modalidade que representa quase
três quartos deste grupo de ramos, apresentou um crescimento de 10,5%,
bastante abaixo dos 23% registados em 2002. Salienta-se ainda a manutenção do
volume de prémios do ramo Incêndio e Elementos da Natureza (crescimento de
0,9%), assim como as descidas verificadas no que respeita às modalidades Roubo
e Agrícola-Colheitas (menos 18% e menos 30,1%, respectivamente).
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Gráfico 2.35 Resultados técnicos - Ramo Automóvel

Evolução dos prémios

Quadro 2.18 Estrutura da conta técnica do ramo Incêndio e Outros Danos

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 499 586 624 

Prémios adquiridos 487 565 608 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 63,7% 42,5% 41,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 71,1% 39,3% 43,8%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -2,1% -21,9% -20,0%

Custos de exploração / Prémios emitidos 37,2% 32,6% 27,5%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,0% 2,2% 3,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,1% -1,7% 0,7%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -10,3% 6,7% 8,5%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 44,3% 46,1% 46,4%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 70,5% 29,6% 35,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,2% 3,5% 2,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 85,2% 32,9% 53,0%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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No que se refere à taxa de sinistralidade, em 2003 registou-se um valor de 43,8%.
Esta taxa representa uma subida de 4,5% no total do grupo de ramos Incêndios e
Outros Danos face à taxa registada em 2002, com repercussão no custo do risco,
que passou para 63,8% (61,2% em 2002).

A evolução da taxa de sinistralidade verificada neste grupo de ramos ficou
genericamente a dever-se ao aumento registado nos dois principais ramos e
modalidades deste grupo (mais 6,3% em Riscos Múltiplos e mais 17,9% em
Incêndio e Elementos da Natureza). Refira-se, por outro lado, o seguro
Agrícola-Colheitas e a modalidade Avaria de Máquinas, onde se registaram
reduções na sinistralidade (15,2% e 20%, respectivamente).

O resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos, tendo presente
a diminuição dos custos de exploração e o melhor desempenho financeiro, e ainda
que se tenha verificado um ligeiro aumento no custo do risco, foi de 55 milhões
de euros positivos, o que representa uma melhoria face ao verificado em 2002.

Refira-se que, tendo praticamente todos os ramos registado um comportamento
mais positivo do que no ano anterior, foram o ramo Incêndio e Elementos da
Natureza e a modalidade Agrícola-Colheitas que mais contribuíram para a referida
melhoria dos resultados.

Em termos de comportamento por parte das empresas de seguros, o número de
empresas que registaram resultados positivos e negativos é exactamente igual ao
que foi observado no ano 2002. No entanto, das oito empresas que haviam
apresentado resultados negativos em 2002, apenas cinco mantiveram esse
comportamento em 2003.

Sinistralidade

Resultado da conta
técnica

Quadro 2.19 Modalidades de Incêndio e Outros Danos

2002 2003

Incêndio e Agrícola Riscos Incêndio e Agrícola Riscos
Elementos Colheitas Múltiplos Elementos Colheitas Múltiplos

milhões de euros da Natureza da Natureza

Prémios emitidos 54 52 417 54 36 461 
Prémios adquiridos 53 52 401 55 36 449 

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 17,9% 58,2% 36,6% 35,7% 43,1% 42,8%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -38,8% -11,1% -21,8% -19,1% -16,4% -18,3%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 7,3% -5,0% 9,4% 11,3% 17,5% 8,4%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite

Gráfico 2.36 Resultados técnicos - Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos
2003
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e) Responsabilidade Civil Geral

Durante o ano 2003, a produção do ramo Responsabilidade Civil Geral voltou a
registar um aumento significativo de quase 19% (11,6% em 2002).

A modalidade Responsabilidade Civil Exploração continua a ser a que apresenta
um maior peso em termos globais (35,6% do volume total de prémios do ramo),
tendo, no entanto, apresentado um crescimento moderado (12,6%). Refiram-se
ainda os crescimentos de quase 25% registados nas modalidades
Responsabilidade Civil Produtos e Responsabilidade Civil Profissional.

A taxa de sinistralidade para o ramo Responsabilidade Civil Geral registou uma
redução significativa, na ordem dos 20%, passando a situar-se em 45,7%. Este
decréscimo ter-se-á devido, fundamentalmente, ao comportamento da taxa de
sinistralidade na modalidade Responsabilidade Civil Profissional, que passou de
94,5% em 2002 para 38,3% em 2003.

No entanto, deverá ressalvar-se o facto de que a volatilidade associada a este ramo
é bastante elevada, dada a existência de um reduzido número de apólices, assim
como de sinistros.

A taxa de cedência sofreu mais um aumento, passando a situar-se em cerca de
33%, acompanhada, por outro lado, por uma redução bastante expressiva da taxa
de sinistralidade do resseguro cedido (menos 23,1% que em 2002).

Ao contrário dos anos anteriores, em que se verificaram resultados negativos, em
2003 o resultado da conta técnica de Responsabilidade Civil Geral registou um
lucro de 11 milhões de euros.

Este resultado positivo é explicado, em parte, pela redução registada nas despesas
de funcionamento, que passaram de 37,8% em 2002 para 31,3% em 2003. Por
outro lado, houve também uma redução do custo do risco em quase 9 pontos
percentuais, resultante da redução da taxa de sinistralidade, assim como uma
melhoria no desempenho da função financeira, que registou um crescimento de
4,9% face aos valores de 2002.
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Evolução dos prémios

Sinistralidade

Resseguro

Resultado da conta
técnica

Quadro 2.20 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral

milhões de euros 2001 2002 2003

Prémios emitidos 57 64 76 

Prémios adquiridos 56 61 74 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 51,9% 43,5% 41,7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 71,3% 65,7% 45,7%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -10,4% -15,0% -26,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 36,3% 37,8% 31,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 10,4% 7,9% 6,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -5,8% -4,7% 1,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -22,2% -17,4% 15,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 28,6% 30,9% 33,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 53,8% 43,1% 20,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,3% 0,8% 0,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 395,0% 129,2% -141,8%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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A análise do gráfico anterior permite constatar que a maioria das empresas de
seguros registou um saldo positivo. Adicionalmente, as poucas empresas que
registaram resultados negativos tiveram um peso reduzido no valor global.

2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço

A evolução do total dos Activos das empresas de seguros e resseguro sob a
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal continuou, em 2003, a apresentar
uma tendência de crescimento moderada (11,7%).

O comportamento mais positivo dos mercados financeiros face ao verificado em
2002 permitiu que os investimentos tornassem a apresentar uma taxa de
crescimento superior a 10% (11,1%), à semelhança do verificado antes de 2001
(11,9% em 2000 e 22,6% em 1999). Este crescimento não foi, no entanto,
suficiente para cobrir o valor das provisões técnicas (28.778 milhões de euros) que,
tal como visível pelo gráfico, continuaram a situar-se num patamar superior ao dos
investimentos (28.034 milhões de euros). Note-se que o rácio de cobertura das
provisões técnicas não foi, contudo, prejudicado, tendo-se mantido, tal como
ilustrado no Capítulo 4 do presente relatório (Investimentos das Empresas de
Seguros e dos Fundos de Pensões), superior a 100%, em virtude da afectação de
outros activos.

Gráfico 2.37 Resultados técnicos - Ramo Responsabilidade Civil Geral
2003

Gráfico 2.38 Evolução dos investimentos e das provisões técnicas

Estrutura patrimonial
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Relativamente à evolução das restantes rubricas do Activo, há a sublinhar o
aumento em cerca de 36,7% do valor da rubrica de depósitos bancários e caixa, o
qual se encontra significativamente influenciado pelo montante de
disponibilidades detido por uma empresa do ramo Vida (cerca de 45,8% do total).

Por outro lado, verificou-se a diminuição do peso da rubrica de acréscimos e
diferimentos em resultado de ter terminado o prazo de diferimento das
menos-valias não realizadas apuradas em 2001 não compensadas pelo fundo para
dotações futuras ou pela reserva de reavaliação regulamentar, as quais, no ano
2002, empolavam ainda o montante dos custos diferidos em cerca de 76 milhões
de euros.

No tocante ao Passivo das empresas sob supervisão do Instituto de Seguros de
Portugal, verifica-se, contrariamente ao registado em 2002, um crescimento mais
modesto (11%) que o do Activo Líquido.

O comportamento do Passivo foi influenciado por um ligeiro abrandamento do
crescimento das provisões técnicas, quer no segmento Vida (aumento de 12,6%
face a 16,4% em 2002), quer no segmento Não Vida (aumento de 2,8% face a
5% em 2002).

À semelhança do verificado nos anos anteriores, e não obstante o ligeiro
abrandamento, as provisões técnicas do ramo Vida continuaram a demonstrar um
crescimento mais expressivo (12,6% em 2003, 16,4% em 2002, 15,9% em 2001
e 18,1% em 2000) que as dos ramos Não Vida (2,8% em 2003, 5% em 2002,
8,3% em 2001 e 13,6% em 2000).

O referido abrandamento do crescimento das provisões técnicas face a um maior
acréscimo do Capital Próprio permitiu inverter a tendência decrescente da taxa de
cobertura Capital Próprio/Provisões Técnicas, que correspondeu, em 2003, a 8,5%
(18,6% em 2000, 9,8% em 2001 e 7,7% em 2002). Este indicador de cobertura
das responsabilidades foi igualmente acompanhado por um aumento da
autonomia financeira do mercado (Capital Próprio/Activo Líquido), a qual
demonstrava uma tendência decrescente desde 1997 (14,5% em 2000, 8% em
2001, 6,6% em 2002 e 7,2% em 2003).
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Gráfico 2.39 Evolução das provisões técnicas
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O Capital Próprio registou um acréscimo na ordem dos 23,2% em resultado do
aumento do Resultado Líquido, o qual foi influenciado pela evolução do volume
de negócios e dos resultados financeiros. 

De referir que o crescimento dos Capitais Próprios retomou os níveis verificados
em 1999 (taxa acima dos 20%), período a partir do qual havia assumido uma
tendência significativamente decrescente (acréscimo de 5% em 2000, seguido de
decréscimos de 40% em 2001 e 10,1% em 2002).

Tendo em consideração a relevância que algumas rubricas têm na estrutura
patrimonial das empresas de seguros apresenta-se, seguidamente, a apreciação
da evolução específica de alguns elementos no decurso de 2003.

As aplicações financeiras do sector segurador – excluindo os valores relativos a
seguros de Vida em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de
seguro (unit linked) – ascenderam a um total de 22.072 milhões de euros, 7,1%
acima do valor registado em 2002. Este acréscimo é significativo quando
comparado com as taxas de crescimento dos últimos dois anos (crescimento de
3,7% em 2002 e 2,1% em 2001).

Quadro 2.21 Estrutura patrimonial

Estrutura

milhões de euros 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Imobilizações incorpóreas 59 57 49 0,2% 0,2% 0,1%
Investimentos 23.038 25.239 28.034 83,2% 83,5% 83,1%
Provisões técnicas de resseguro cedido 632 629 568 2,3% 2,1% 1,7%
Devedores 1.959 1.688 1.894 7,1% 5,6% 5,6%
Imobilizações corpóreas e existências 197 181 160 0,7% 0,6% 0,5%
Depósitos bancários e caixa 1.225 1.686 2.305 4,4% 5,6% 6,8%
Acréscimos e diferimentos e outros 574 737 742 2,1% 2,4% 2,2%

Total do Activo Líquido 27.684 30.217 33.751 100,0% 100,0% 100,0%

Passivos subordinados 32 198 218 0,1% 0,7% 0,6%
Fundo para dotações futuras 159 33 71 0,6% 0,1% 0,2%
Provisões técnicas 22.816 26.010 28.778 82,4% 86,1% 85,3%

Vida 17.966 20.919 23.547 64,9% 69,2% 69,8%
Não Vida 4.850 5.091 5.231 17,5% 16,8% 15,5%

Provisões para outros riscos e encargos 116 100 126 0,4% 0,3% 0,4%
Depósitos recebidos de resseguradores 211 204 119 0,8% 0,7% 0,4%
Credores 1.954 1.397 1.730 7,1% 4,6% 5,1%
Acréscimos e diferimentos 168 274 273 0,6% 0,9% 0,8%

Total do Passivo 25.457 28.215 31.314 92,0% 93,4% 92,8%

Capital Próprio 2.228 2.002 2.437 8,0% 6,6% 7,2%

Investimentos financeiros

Quadro 2.22 Estrutura dos investimentos (excepto unit linked)

Peso na carteira

milhões de euros 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Terrenos e edifícios 1.192 1.199 1.220 6,0% 5,8% 5,5%
Investimentos em empresas do grupo e associadas 922 853 589 4,6% 4,1% 2,7%
Outros investimentos financeiros 17.763 18.564 20.262 89,4% 90,0% 91,8%

Acções e outros títulos de rendimento variável 3.023 2.826 3.207 15,2% 13,7% 14,5%
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 13.381 14.921 16.479 67,3% 72,4% 74,7%
Empréstimos hipotecários e outros 52 51 88 0,3% 0,2% 0,4%
Depósitos em instituições de crédito 1.196 665 434 6,0% 3,2% 2,0%
Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 111 101 54 0,6% 0,5% 0,2%

Total 19.877 20.617 22.072 100,0% 100,0% 100,0%
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Na estrutura de investimentos observa-se, contrariamente ao verificado nos
últimos dois anos, que o reforço da componente de acções e outros títulos de
rendimento variável (taxa de crescimento de 13,5% em 2003 face a decréscimos
de 19,8% em 2001 e 6,5% em 2002) foi proporcionalmente superior ao
acréscimo de investimento em títulos de rendimento fixo (taxa de crescimento de
10,4% face a acréscimos de 8,6% em 2001 e 11,5% em 2002). Deste modo,
verificou-se um reforço do peso da componente accionista no total da carteira
(14,5% face a 13,7% em 2002), ainda que a carteira obrigacionista continue a
apresentar o peso mais significativo (74,7% do total da carteira face a 72,4% em
2002 e 67,3% em 2001).

Os investimentos em empresas do grupo e associadas diminuíram em cerca de
30,9%, reduzindo o seu peso no total da carteira em 1,4 pontos percentuais.
Refira-se que este decréscimo resulta essencialmente de um processo de
reestruturação e alienação de obrigações ocorrido num grupo financeiro
específico. A não consideração do impacto do grupo financeiro em questão
resultaria num acréscimo dos investimentos em empresas do grupo na ordem dos
8,2%, daí resultando a manutenção do peso na carteira verificado em 2002.

Os depósitos em instituições de crédito e os outros investimentos, assim como os
depósitos junto de empresas cedentes, decresceram, respectivamente, 34,7% e
46,6%, contrariamente aos terrenos e edifícios que demonstraram uma certa
sustentabilidade (crescimento de 1,7%).

O fundo para dotações futuras, continuando a cumprir a função de estabilização
do nível de participação nos resultados ao longo do tempo, contrariou, em 2003,
em função do comportamento dos mercados financeiros, a tendência decrescente
verificada desde 2000.

Com efeito, no final de 2003 o valor do fundo correspondia aproximadamente a
71 milhões de euros, o que, comparando com os 33 milhões de euros existentes
no final de 2002, representa uma taxa de crescimento de cerca de 115,6% (em
2002 havia apresentado um decréscimo na ordem dos 79,3%).

O saldo entre a dotação e a utilização do fundo para dotações futuras apresentou-se
positivo, registando um valor de 46 milhões de euros, o que representa a inversão
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futuras

Gráfico 2.40 Fundo para dotações futuras
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de uma tendência negativa verificada desde 2000. De referir que o
comportamento do mercado de capitais contribuiu significativamente para que as
mais-valias não realizadas de investimentos afectos a provisões técnicas de
seguros de Vida com participação nos resultados tenham superado as respectivas
menos-valias não realizadas e demais utilizações do fundo.

Em resultado do acréscimo do valor do fundo para dotações futuras, a respectiva
capacidade de contributo para efeitos do cálculo da participação nos resultados e
garantia de taxa de juro foi reforçada, tendo o rácio entre o fundo e a provisão
matemática dos seguros com participação nos resultados evidenciado, inclusive,
uma ligeira melhoria (0,5% face a 0,3% em 2002).

Tal como referido anteriormente, verificou-se um aumento do peso das provisões
técnicas do ramo Vida – incluindo os seguros de Vida em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro (unit linked) – nas provisões
técnicas globais do mercado segurador (69,8% face a 69,2% em 2002), ainda
que a um ritmo menos expressivo quando comparado com o dos anos anteriores
(crescimento de 18,1% em 2000, 15,9% em 2001, 16,4% em 2002 e 12,6% em
2003).

À semelhança do observado nos últimos exercícios, mais de 50% do acréscimo
registado nestas responsabilidades teve origem nos seguros unit linked, que
passaram, assim, a representar 25,5% do total das provisões técnicas do ramo
Vida (13,5% em 2000, 17,6% em 2001 e 22,4% em 2002).

Com efeito, a exigência de menores requisitos de capital tem-se assumido como
um elemento impulsionador desta tipologia de seguros, ainda que, em 2003,
tenha-se observado uma evolução mais moderada do que a registada nos últimos
dois anos (taxa de crescimento de 51,1% em 2001, 47,8% em 2002 e 28,3% em
2003).

O abrandamento do crescimento da comercialização dos unit linked não parece,
por outro lado, ter ocorrido significativamente em benefício dos seguros de Vida
tradicionais. Com efeito, as provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked)
continuaram a apresentar uma evolução bastante moderada (taxa de crescimento
de 8% face a 15,9% em 2000, 10,4% em 2001 e 9,7% em 2002).

Essa evolução das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked) decorreu
essencialmente do impacto da provisão matemática do ramo Vida, que, com um
peso de 97,7%, aumentou nos já referidos 8%. 

Provisões técnicas de
Vida

Quadro 2.23 Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 2001 2002 2003

Provisão matemática do ramo Vida 14.426 15.865 17.141
Provisão para participação nos resultados 145 139 102
Provisão para sinistros 232 238 296
Provisão para prémios não adquiridos - - 0
Provisão para compromissos de taxa - - 3
Provisão para estabilização de carteira - - 2

Subtotal 14.803 16.242 17.545

Provisões técnicas (unit linked) 3.163 4.677 6.002

Total 17.966 20.919 23.547
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A provisão para participação nos resultados, à semelhança da tendência
demonstrada em 2002 e 2001, registou uma diminuição de valor de
aproximadamente 26,3% (decréscimo de 16,9% em 2001 e de 4% em 2002).

De referir, em 2003, a constituição da provisão para prémios não adquiridos (cerca
de 56 milhares de euros), da provisão para compromissos de taxa (cerca de 2.546
milhares de euros) e da provisão para estabilização de carteira (2.207 milhares de
euros).

À semelhança do ano 2002, o crescimento das provisões técnicas dos ramos Não
Vida continuou a assumir-se bastante moderado (aumento de 2,8% face a
crescimentos de 13,6% em 2000, 8,3% em 2001 e 5% em 2002).

A provisão para prémios não adquiridos registou um crescimento de apenas
3,8%, a par da evolução dos prémios Não Vida (aproximadamente 4%), tendo
ascendido a 1.088 milhões de euros.

A provisão para riscos em curso apresentou, à semelhança de 2002, um
decréscimo de cerca de 33,2% (diminuição de 23,4% em 2002), que contrasta
com o acréscimo que havia registado em 2001 (18,4%). De referir que estes
últimos dois anos foram influenciados pela introdução de algumas medidas de
ajustamento de tarifas, quer por ajustamento ao risco incorrido, quer por
influência do mercado internacional de resseguro.

A provisão para sinistros, continuando a representar cerca de 77% das provisões
técnicas dos ramos Não Vida, registou um crescimento de cerca de 3,1%,
evolução, aliás, mais moderada do que a verificada nos últimos anos (14,9% em
2000, 8% em 2001 e 5,3% em 2002).

Uma análise por ramo permite verificar que esta evolução foi praticamente
uniforme pelos vários ramos Não Vida, pois com excepção do ramo de Acidentes
de Trabalho, os restantes ramos apresentaram ligeiros acréscimos. Relativamente
ao ramo de Acidentes de Trabalho, a provisão para sinistros apresentou um
decréscimo de cerca de 2,8% face ao ano transacto (em 2000 o crescimento havia
sido de 16,3%, em 2001 de 9,9% e, em 2002, 7,4%), influenciado pela
diminuição da provisão matemática devido à remição de um conjunto significativo
de pensões nos termos da legislação aplicável.
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Provisões técnicas de Não
Vida

Quadro 2.24 Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhões de euros 2001 2002 2003

Provisão para prémios não adquiridos 983 1.048 1.088

Provisão para participação nos resultados 2 4 3

Provisão para sinistros 3.720 3.917 4.038
Acidentes de Trabalho 1.365 1.466 1.424
Doença 50 61 72
Incêndio e Outros Danos 283 259 273
Automóvel 1.716 1.811 1.916
Responsabilidade Civil Geral 134 145 146
Outros ramos 172 175 207

Provisão para riscos em curso 97 74 49

Provisão para envelhecimento - - 4

Provisão para desvios de sinistralidade 49 49 49

Total 4.850 5.091 5.231
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A análise do provisionamento permite verificar que o índice (Provisão para
sinistros/Prémios emitidos) continuou, no ano 2003, a decrescer, situando-se em
cerca de 96,4% (103,4% em 2000, 100,5% em 2001 e 97,3% em 2002).

De referir um maior decréscimo deste indicador de provisionamento nos ramos de
Responsabilidade Civil Geral (-33,5%) e de Acidentes de Trabalho 
(-9,8%), este último influenciado pela já referida remição de pensões.
Contrariamente, o ramo Automóvel, a par da sua característica volatilidade,
apresentou um acréscimo do índice de provisionamento na ordem dos 4,2%.

Contribuindo para a diminuição do índice de provisionamento, o índice de
regularização de sinistros (Montantes pagos/Custos com sinistros) apresentou um
ligeiro acréscimo de 0,6% (passando de 94,8% em 2002 para 95,4% em 2003).

O aumento da cadência de regularização de sinistros, no sentido inverso ao
verificado no índice de provisionamento, foi mais acentuado nos ramos de
Acidentes de Trabalho e Responsabilidade Civil Geral.

Contrariamente à tendência dos restantes ramos e igualmente invertendo o
comportamento evidenciado nos últimos dois anos, o ramo Automóvel
apresentou um decréscimo de cerca de 6% do índice de regularização de sinistros,
resultado do reforço das provisões para sinistros efectuado por algumas empresas.

Quadro 2.25 Índices de provisionamento - Não Vida

milhões de euros 2001 2002 2003

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 28,6% 27,7% 26,0%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 100,5% 97,3% 96,4%
Acidentes de Trabalho 195,1% 194,2% 184,4%
Doença 17,6% 18,0% 18,0%
Incêndio e Outros Danos 54,9% 42,7% 42,7%
Automóvel 94,5% 95,4% 99,6%
Responsabilidade Civil Geral 225,2% 224,3% 190,8%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 92,5% 94,8% 95,4%
Acidentes de Trabalho 81,0% 85,3% 106,5%
Doença 96,9% 96,8% 95,9%
Incêndio e Outros Danos 92,6% 108,9% 95,5%
Automóvel 95,3% 96,4% 90,4%
Responsabilidade Civil Geral 71,9% 67,7% 99,4%

Índice de regularização
de sinistros

Gráfico 2.41 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos
ramos Não Vida
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Saliente-se, por outro lado, a evolução significativa do índice de provisionamento
que, desde 1990, aumentou quase 30 pontos percentuais.

As provisões técnicas de resseguro cedido, à semelhança do que havia sido
verificado em 2002, diminuíram, em 2003, o correspondente peso na estrutura
patrimonial (1,7% em 2003 face a 2,3% em 2001 e 2,1% em 2002).
Consequentemente, registou-se também um ligeiro decréscimo do
correspondente peso face às provisões técnicas de seguro directo e resseguro
aceite (2% em 2003 face a 2,8% em 2001 e 2,4% em 2002).

A rubrica de depósitos recebidos de resseguradores apresentou uma significativa
descida (41,6%), com impacto no correspondente peso na estrutura patrimonial
que passou de 0,7% em 2002 para 0,4% em 2003 (0,8% em 2001 e 0,6% em
2000).

A rubrica de devedores aumentou de valor em cerca de 12,2%, mantendo o peso
na estrutura patrimonial (peso de 5,6% do total do Activo Líquido).

Este acréscimo resultou do segmento de devedores por outras operações – outros
devedores que, tendo aumentado de valor em cerca de 313 milhões de euros,
superou os decréscimos ocorridos nos devedores por operações de seguro directo
e por operações de resseguro. Saliente-se que mais de 90% do aumento registado
teve origem em apenas duas empresas de seguros.

A rubrica de credores apresentou um aumento de valor de cerca de 23,8%, tendo
sido ligeiramente mais expressivo que o dos devedores, daí resultando um
acréscimo do correspondente peso na estrutura patrimonial (5,1% face a 4,6%
em 2002).

Este aumento de valor resultou, à semelhança do verificado na rubrica de
devedores, do segmento credores diversos – outros credores. Com efeito, e ainda
que se tenha registado uma diminuição dos segmentos de credores por operações
de seguro directo, por operações de resseguro e por empréstimos bancários, o
aumento de cerca de 470 milhões de euros da rubrica de credores diversos teve
um impacto significativo no valor total da rubrica. De referir que mais de 98% do
aumento registado teve origem numa única empresa de seguros, cuja não
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Provisões técnicas de
resseguro cedido

Depósitos recebidos de
resseguradores

Devedores e credores

Gráfico 2.42 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros do
ramo Automóvel
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consideração resultaria na manutenção aproximada dos valores registados por
este segmento no ano anterior.

Relativamente às operações intra-grupo, há a sublinhar, em 2003, em termos
globais, a manutenção de um saldo credor de cerca de 12 milhões de euros,
inferior, no entanto, ao evidenciado em 2002 (137 milhões de euros).

No tocante ao resseguro com empresas do grupo e outras, uma análise do saldo
corrente indica que, à semelhança dos anos anteriores, o mesmo apresentou-se
favorável aos resseguradores (24 milhões de euros em 2003 face a 13 milhões de
euros em 2002).

Os Capitais Próprios das empresas de seguros sob a supervisão do Instituto de
Seguros de Portugal apresentaram em 2003 uma recuperação na ordem dos
21,8% face ao ano anterior (2.437 milhões de euros em 2003 a par de 2.002
milhões de euros em 2002). Em resultado, verificou-se um aumento do
correspondente peso na estrutura patrimonial (7,2% face a 6,6% em 2002).

A evolução verificada nos Capitais Próprios teve origem na melhoria dos
resultados das empresas de seguros e no acréscimo da rubrica reserva de
reavaliação regulamentar. Este comportamento foi significativamente
influenciado pela recuperação dos mercados financeiros e pela melhoria da
performance técnica das empresas de seguros.

Capitais Próprios

Gráfico 2.43 Peso do Capital Próprio no total do Passivo

Quadro 2.26 Capital Próprio

Estrutura

milhões de euros 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Capital 1.485 1.523 1.594 66,7% 76,1% 65,4%
Prémios de emissão 155 310 354 7,0% 15,5% 14,5%
Reservas de reavaliação 147 90 203 6,6% 4,5% 8,3%

Regulamentar 98 50 163 4,4% 2,5% 6,7%
Legal 49 41 41 2,2% 2,0% 1,7%

Reservas 406 209 236 18,2% 10,4% 9,7%
Resultados transitados -21 -7 -178 -0,9% -0,4% -7,3%
Resultado do exercício 55 -124 229 2,5% -6,2% 9,4%

Total do Capital Próprio 2.228 2.002 2.437 100,0% 100,0% 100,0%
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O Capital Social registou igualmente um acréscimo de valor na ordem dos 5% em
resultado da realização de aumentos de capital em sete empresas de seguros no
decorrer de 2003. O aumento verificado não foi, no entanto, suficiente para evitar
um ligeiro decréscimo do peso desta rubrica na estrutura patrimonial (peso de
65,4% em 2003 face a 76,1% em 2002).

Em termos de estrutura dos Capitais Próprios, e em consequência das evoluções
verificadas, as reservas de reavaliação aumentaram o correspondente peso, de
4,5% em 2002 para 8,3% em 2003, assim como o Resultado do Exercício, de
-6,2% em 2002 para 9,4% em 2003, em detrimento das restantes rubricas.

2.4.2. Margem de solvência

Os elementos constitutivos da margem de solvência de uma empresa de seguros
reflectem a evolução patrimonial dessa empresa. Assim, a evolução de rubricas
como as reservas, os resultados ou outras que influenciam a situação patrimonial
das empresas de seguros far-se-ão reflectir na evolução dos elementos
constitutivos da margem de solvência.

Por outro lado, a margem a constituir reflecte, de certa forma, as
responsabilidades das empresas de seguros para com os tomadores de seguros,
sendo constituída em função do montante dos prémios, dos sinistros e das
provisões técnicas.

Assim, em 2002 havia-se constatado que, ao longo dos três anos anteriores,
tinham sido registados decréscimos consecutivos da taxa de cobertura da margem
de solvência (elementos constitutivos da margem/ margem de solvência a
constituir). Este decréscimo deveu-se à conjugação de dois efeitos: por um lado, a
margem a constituir foi aumentando gradualmente, como seria de esperar, com a
evolução da actividade. Por outro lado, os elementos constitutivos sofreram, em
2000 e em 2001, decréscimos consideráveis, principalmente devido à diminuição
da reserva de reavaliação. Este decréscimo ficou a dever-se ao mau
comportamento dos mercados accionistas. No entanto, como já foi referido, o ano
de 2003 foi um ano positivo para os mercados accionistas, não só a nível mundial
como a nível nacional.

A recuperação dos mercados accionistas não foi a única razão explicativa do
aumento dos elementos constitutivos da margem. Em 2002, estes haviam
registado um incremento, fruto de aumentos do Capital Social e das rubricas
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Gráfico 2.44 Estrutura do Capital Próprio
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prémios de emissão e empréstimos subordinados. Em 2003, o aumento dos
elementos constitutivos da margem ficou a dever-se sobretudo ao aumento da
reserva de reavaliação, que registou um crescimento de 125%, dos prémios de
emissão, que verificaram um crescimento de 14%, dos empréstimos
subordinados, que registaram um crescimento de 11% e do Resultado Líquido
que, tendo sido negativo em 124 milhões de euros em 2002, em 2003 apresentou
um valor positivo de 229 milhões de euros.

Face a estas evoluções, a taxa de cobertura da margem de solvência fixou-se nos
169%, recuperando, assim, das descidas verificadas nos últimos dois anos, mas
ficando ainda longe da taxa de cobertura registada em 2000 e em anos anteriores.

O gráfico anterior demonstra claramente o ciclo negativo pelo qual as empresas
de seguros passaram nos anos 2000 e 2001, encetando uma ligeira recuperação
em 2002, associada, contudo, a um maior investimento dos accionistas através de
aumentos de capital, e em 2003 atribuível não só a um investimento por parte dos
accionistas mas também devido a uma recuperação do mercado, visível através do
aumento da reserva de reavaliação e do valor do Resultado Líquido do Exercício.

No próximo gráfico é possível verificar o investimento que os accionistas das
empresas de seguros tiveram que efectuar, na sequência do desempenho
negativo ao nível dos resultados financeiros e dos resultados técnicos.

Gráfico 2.45 Margem de solvência - Evolução do total do mercado

Gráfico 2.46 Variações do Capital Social realizado, dos empréstimos subordinados e dos
prémios de emissão
1999-2003
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A situação de solvência das empresas de seguros varia em função do tipo de
negócio explorado. Assim, as empresas de seguros especializadas em
comercializar seguros Não Vida são as que apresentam a maior taxa de cobertura
(cerca de 196%), superior às taxas de cobertura apresentadas em 2001 e 2002 (de
170% e 168%, respectivamente), mas ainda inferior à registada em 2000 (de
224%).

Curiosamente, as empresas de seguros especializadas na comercialização de
seguros de Vida apresentaram em 2003 uma taxa de cobertura de 158% que,
apesar de ser a mais baixa entre os três tipos de empresas em análise, é a taxa de
cobertura mais elevada para este tipo de empresas desde 1997, ano em que estas
empresas apresentaram uma taxa de cobertura de 168%.

As empresas mistas foram as que menos recuperaram no ano de 2003,
apresentando uma taxa de cobertura de 165%, superior à apresentada em 2002
(de 155%), mas ainda inferior à apresentada em 2001 (de 169%).

Como se pode verificar nos gráficos já apresentados, a principal causa das
alterações na taxa de cobertura são as variações nos elementos constitutivos, uma
vez que a margem de solvência a constituir tem assumido um comportamento
constante e gradual de crescimento, como seria de esperar, em função do
acréscimo da produção. Assim, de seguida irão ser analisadas as principais rubricas
que constituem os elementos constitutivos da margem de solvência por tipo de
empresa de seguros.

As empresas de seguros especializadas em comercializar seguros de Vida
apresentavam, em 1999, uma taxa de cobertura da margem de solvência de
125%, taxa essa que, como já foi referido anteriormente, subiu para 158% em
2003. As principais rubricas responsáveis por esse aumento foram o Capital e os
empréstimos subordinados, tendo o Capital passado de 184,8 milhões de euros
em 1999 para 441 milhões de euros em 2003. Saliente-se, no entanto, que este
aumento de capital se ficou a dever a um número muito restrito de empresas de
seguros. A rubrica de empréstimos subordinados registou um aumento de cerca
de 92 milhões de euros.
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Gráfico 2.47 Margem de solvência por tipo de empresa
2003

Empresas de seguros do
ramo Vida
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Estes crescimentos resultaram na alteração da estrutura dos elementos
constitutivos da margem de solvência que se pode constatar no gráfico seguinte,
em que, em 1999, o conjunto da rubrica de Capital e de reservas de reavaliação
representava cerca de 76% do total dos elementos constitutivos e em 2003 o
conjunto dessas duas rubricas passou a representar apenas 58%, tendo os
empréstimos subordinados um peso de 14% no total desses elementos.

O comportamento dos elementos constitutivos da margem de solvência das
empresas especializadas em comercializar seguros Não Vida foi muito díspar da
evolução a que se assistiu nas empresas especializadas em comercializar seguros
de Vida. Assim, a rubrica de Capital registou, entre 1999 e 2003, um aumento de
cerca de 35 milhões de euros (variação de 8%), tendo o total dos elementos
constitutivos da margem de solvência sofrido uma diminuição de 18,3 milhões de
euros, em grande parte devido à diminuição da reserva de reavaliação. Saliente-se,
no entanto, que no ano 2003, comparando com 2002, registou-se um
crescimento superior a 100% na reserva de reavaliação, fruto do bom
comportamento dos mercados accionistas.

A nível de estrutura, sobretudo em consequência da diminuição do total dos
elementos constitutivos entre 1999 e 2003, e não tanto do aumento do Capital,
esta rubrica, que em 1999 representava 55% do total dos elementos
constitutivos, em 2003 representava 66%, apresentando os prémios de emissão e
os empréstimos subordinados pesos muito inferiores aos registados nas empresas
especializadas em comercializar seguros de Vida.

Gráfico 2.48 Margem de solvência - Empresas especializadas no ramo Vida
1999-2003

Gráfico 2.49 Margem de solvência - Empresas especializadas nos ramos Não Vida
1999-2003

Empresas de seguros dos
ramos Não Vida
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As empresas de seguros mistas são as mais representativas face ao total da
actividade, representando os seus elementos constitutivos cerca de 42% do total,
daí a sua taxa de cobertura ser a mais próxima da taxa de cobertura da actividade
global.

Em termos de variação entre 1999 e 2003, foram estas empresas as que
apresentaram mais alterações. Note-se que, em 1999, a taxa de cobertura destas
empresas era de 579%. A principal razão da quebra da taxa de cobertura foi o
decréscimo da rubrica reservas de reavaliação. Em 1999, esta rubrica
representava cerca de 60% dos elementos constitutivos, apresentando estas
empresas o peso mais elevado desta rubrica. Uma vez que esta rubrica tem um
carácter volátil e funciona como “almofada” de forma a absorver as perdas
registadas nos mercados accionistas, o valor apresentado em 1999 sofreu uma
quebra de 1.280 milhões de euros em apenas um ano, o que se deveu, em
grande parte, à recuperação de mais-valias não realizadas por parte de uma
empresa de seguros no decorrer do ano 2000. Nos anos 2001 e 2002, devido ao
mau comportamento dos mercados accionistas, a reserva de reavaliação destas
empresas continua a sofrer quebras, voltando a registar um crescimento apenas
no decorrer de 2003.

Outra rubrica que merece destaque na evolução dos elementos constitutivos
destas empresas são os prémios de emissão que, em 2003, apresentaram um
crescimento de quase 256 milhões de euros, face a 1999.

Como já foi referido, o ano de 2003 foi um ano positivo para as empresas de
seguros, tendo sido registado um Resultado Líquido de cerca de 229 milhões de
euros, resultados técnicos no valor de 403 milhões de euros e um resultado
financeiro de cerca de 1.241 milhões de euros.

É de referir que o diferimento de menos-valias não realizadas de 2001 completou
o seu ciclo no exercício de 2003. Assim, depois de no exercício de 2001 terem sido
diferidos cerca de 170 milhões de euros de menos-valias não realizadas que
deveriam ter impactado o Resultado Líquido do Exercício, no decorrer de 2002
foram reconhecidos cerca de 94 milhões de euros (aproximadamente 55% do
inicialmente diferido), tendo em 2003 sido reconhecido como Resultado do
Exercício os restantes 76 milhões de euros.
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Gráfico 2.50 Margem de solvência - Empresas mistas
1999-2003

Empresas de seguros
mistas

Índices de rendibilidade
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Analisando os resultados apresentados pela totalidade das empresas de seguros,
verifica-se que todas aquelas que exploram o ramo Vida apresentaram resultados
técnicos positivos, à excepção de uma única seguradora. No entanto, no que se
refere à exploração dos ramos Não Vida, oito empresas apresentaram resultados
técnicos negativos. Já no que se refere ao Resultado Líquido das 44 empresas sob
a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, 35 apresentaram resultados
positivos e apenas nove apresentaram Resultados Líquidos negativos. Saliente-se
que nenhuma empresa especializada no ramo Vida apresentou Resultados
Líquidos negativos, enquanto no que se refere às empresas de seguros mistas
foram três, num total de sete, as que apresentaram Resultados Líquidos negativos.

O bom comportamento dos resultados no exercício de 2003 reflectiu-se
obviamente nos rácios de rendibilidade do sector. A observação do gráfico
seguinte permite verificar que tanto o rácio de rendibilidade dos Capitais Próprios
face ao Resultado Líquido do Exercício, como o rácio de rendibilidade dos Capitais
Próprios face aos resultados técnicos registaram valores muito elevados,
respectivamente de 10,9% e de 19,1%. Estes resultados são ainda mais relevantes
se se considerarem os valores apresentados nos últimos três anos, em que as
empresas de seguros apresentaram rácios de rendibilidade negativos.

Apesar de nenhuma empresa de seguros especializada em Vida ter apresentado
Resultados Líquidos negativos e apenas uma ter apresentado um resultado técnico
negativo, não foram estas empresas que registaram as taxas de rendibilidade mais
elevadas, situação a que não será alheio o facto de estas empresas serem
tradicionalmente mais capitalizadas devido à natureza dos riscos que cobrem.
Foram as empresas de seguros especializadas nos seguros dos ramos Não Vida que
apresentaram as maiores taxas de rendibilidade, de 29,2% e 17,6%, face ao
resultado técnico e ao Resultado Líquido, respectivamente.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida foram responsáveis por cerca
de 44% do Resultado Líquido total, sendo apenas duas empresas, das primeiras
do ranking deste ramo, responsáveis por cerca de 30% do total do Resultado
Líquido do mercado, apresentando resultados de aproximadamente 25,5 e 42,7
milhões de euros. Contudo, não são essas duas as empresas que apresentaram os
maiores rácios de rendibilidade, precisamente devido à sua dimensão e
correspondentes necessidades de capital.

Saliente-se a situação da Eurovida BNU CGU que, pelo facto de ser uma empresa
muito recente, havia apresentado resultados negativos nos últimos dois anos,

Empresas de seguros
Vida

Gráfico 2.51 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos
Resultados Técnicos
2000-2003
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registando, em 2003, um elevado rácio de rendibilidade. Saliente-se ainda a
situação da Tranquilidade Vida que, sendo uma das mais antigas do mercado,
apresentou uma recuperação significativa na sua rendibilidade dos Capitais
Próprios face aos valores muito negativos verificados em 2002.

Relativamente às empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida, houve
seis empresas, de um total de 23, com Resultados Líquidos negativos, as mesmas
que apresentaram resultados técnicos negativos. Este grupo de empresas
apresenta uma maior dispersão dos resultados, não havendo nenhuma empresa a
apresentar Resultados Líquidos acima dos 21 milhões de euros. No entanto, cinco
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Quadro 2.27 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas especializadas no ramo Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2001 2002 2003 2001 2002 2003

AXA Portugal Vida 26,2% 14,4% 31,2% 20,9% -15,7% 47,4%
BPI Vida 4,4% 7,0% 7,3% 1,4% 6,7% 7,1%
Crédito Agrícola Vida 17,6% 23,7% 18,0% 16,7% 30,3% 22,3%
Eurovida BNC CGU -14,6% -1,8% 43,1% -34,4% -15,0% 34,3%
Gan Portugal Vida 5,1% -12,8% 4,2% 0,3% -11,5% 12,3%
Generali Vida 6,1% 8,3% 8,8% 1,7% 7,4% 4,9%
Global Vida 10,8% 10,0% 7,1% 9,3% 7,4% 6,3%
Lusitânia Vida 6,4% 4,9% 6,2% 1,7% 3,8% 6,5%
Ocidental Vida 23,9% 12,8% 20,4% 29,8% 14,3% 19,8%
Real Vida 1,3% 3,9% 8,0% -15,4% 1,2% -3,3%
Totta Seguros de Vida 12,7% -6,7% 13,0% 34,4% 8,0% 20,9%
Tranquilidade Vida 0,0% -25,9% 10,8% -6,7% -35,1% 15,9%
Victoria Vida -4,6% -5,6% 6,5% 6,3% 1,0% 0,2%
Zurich Life 17,3% 9,3% 13,1% 13,9% 21,5% 19,6%

Média ponderada 9,5% -3,8% 14,8% 8,1% -4,1% 17,7%

Empresas de seguros Não
Vida

Quadro 2.28 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas especializadas nos ramos Não Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2001 2002 2003 2001 2002 2003

AXA Portugal -4,0% 1,3% 24,5% 1,2% 8,1% 50,7%
Cares 4,5% 4,4% 9,1% 7,4% 5,0% 14,6%
Comp.Port. de Saúde 20,7% 7,9% 40,6% 19,7% 7,8% 39,9%
Cosec 8,4% 6,0% 5,2% 11,3% -3,9% 16,6%
Esia-Inter Atlântico -262,7% -111,1% -111,6% -284,3% -123,6% -98,5%
Espírito Santo 12,4% 8,6% 23,4% 7,1% 7,8% 23,8%
Europ Assistance 12,2% 14,9% 13,8% 18,2% 22,6% 20,8%
Gan Portugal 4,7% 6,7% 3,0% -7,8% -1,5% 3,1%
Global 13,1% 15,0% 25,0% 19,8% 17,4% 37,4%
ICI - Seguros -8,7% 40,2% 71,1% -7,7% 106,8% 93,5%
Lusitânia 3,1% 7,5% 6,4% -0,3% 5,8% 9,7%
Mapfre Seguros Gerais 3,1% 5,3% 7,2% 14,6% 16,0% 17,0%
Ocidental 33,7% 17,0% -43,1% 53,4% 20,6% -12,0%
Real 30,8% 25,1% 27,5% 21,1% 22,5% 26,8%
Rural Seguros -157,6% -104,3% -119,7% -107,5% -84,9% -82,4%
Sagres -49,0% -44,4% -20,7% -6,0% -9,9% -14,2%
Seguro Directo Gere -382,3% -15,4% 19,6% -387,1% -0,3% 10,8%
Tranquilidade -12,0% -17,8% 15,3% -52,8% -16,6% 31,1%
Via Directa -182,1% -168,1% 82,1% -169,1% -159,7% 5,9%
Victoria Seguros -5,7% -5,3% -16,0% 0,7% -3,1% -22,7%
Zurich 15,7% 28,5% 29,8% -6,8% 26,5% 42,1%
Mútua do Arrasto 0,1% 0,1% -7,8% -3,0% 54,5% -8,7%
Mútua dos Pescadores 1,8% 10,2% 5,7% 9,2% 6,6% 1,5%

Média ponderada 2,4% -0,7% 17,6% -5,7% 3,0% 29,2%
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empresas apresentaram Resultados Líquidos entre os 15 e os 21 milhões de euros
e oito empresas apresentam rácios de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao
Resultado Líquido do Exercício superiores a 20%.

Saliente-se o caso da Esia – Inter Atlântico que apresentou rácios de rendibilidade
muito negativos nos últimos três anos, tendo, já em 2004, ocorrido uma
transferência parcial da sua carteira de seguros para a Tranquilidade, e o caso de
um grupo de empresas de seguros Não Vida que, nos últimos três anos,
apresentou resultados técnicos e líquidos positivos: Cares, Companhia Portuguesa
de Seguros de Saúde, Espírito Santo, Europ Assistance, Global, Mapfre Seguros
Gerais, Real e Mútua dos Pescadores.

As empresas de seguros mistas assumem uma importância fulcral no mercado
segurador face à sua dimensão. Das sete empresas de seguros mistas em análise,
uma apresentou o maior Resultado Líquido do mercado, de cerca de 57,5 milhões
de euros (25% do Resultado Líquido do mercado) e outra apresentou o Resultado
Líquido mais negativo do mercado, de cerca de 27,9 milhões de euros negativos,
influenciado pelo reconhecimento de custos e perdas extraordinários decorrentes
de um processo de reestruturação levado a cabo por essa empresa.

Saliente-se que a empresa de seguros que apresenta o Resultado Líquido negativo
de 27,9 milhões de euros apresenta um resultado técnico positivo de 19 milhões
de euros, sendo a principal causa do Resultado Líquido negativo o montante de
32 milhões de euros de custos e perdas extraordinários.

No gráfico seguinte é possível verificar a verificar a influência que o diferimento
das menos-valias não realizadas efectuado em 2001 teve no Resultado Líquido das
empresas de seguros.

Empresas de seguros
Mistas

Quadro 2.29 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas mistas

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Açoreana 10,1% 14,8% 16,6% 7,6% 13,9% 17,5%
Allianz Portugal 6,6% -3,5% 11,5% 4,1% 3,4% 23,4%
Europeia -58,7% -26,1% -15,6% -24,3% 4,5% -10,4%
Fidelidade Mundial 5,8% 1,7% 9,1% 0,4% -3,9% 12,8%
Império Bonança -21,9% -111,8% -30,7% -55,5% -144,8% 20,9%
Comp. Portuguesa de Resseguros 0,1% 2,7% -12,0% -3,0% 4,7% -4,4%
American Life 9,5% 20,7% 12,4% 7,6% 24,2% 20,7%

Média ponderada -0,2% -7,3% 4,3% -6,9% -10,9% 14,2%

Gráfico 2.52 Resultados Líquidos das empresas de seguros
2000-2003
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OS FUNDOS DE PENSÕES

3.1. Mercado de fundos de pensões

3.1.1. Breve descrição

O comportamento do mercado de fundos de pensões em Portugal, durante
2003, pode ser explicado, em síntese, pelo comportamento dos mercados
financeiros.

Efectivamente, não ocorreram, em 2003, as perspectivadas reformas estruturais
dos sistemas públicos de repartição que pudessem dar um estímulo significativo
ao mercado. A única decisão governativa que teve um impacto significativo no
mercado nacional foi a integração do fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA
na Caixa Geral de Aposentações, já que, no início de 2003, este era o quinto maior
fundo de pensões nacional, representando 7,3% do mercado total dos fundos de
pensões, ou cerca de 1,16 mil milhões de euros.

Após dois anos de queda dos mercados financeiros, os fundos de pensões
puderam beneficiar com a recuperação dos mesmos que, apesar de tudo, não foi
suficiente para colmatar as perdas registadas nos anos anteriores.

Assim, o crescimento anual nominal do valor total dos fundos de pensões foi de
2,5%. Este crescimento ficou, essencialmente, a dever-se à rendibilidade
alcançada pelos fundos de pensões. No ano 2003, a taxa média de rendibilidade
líquida efectiva dos fundos de pensões, ponderada pelo valor de cada fundo, foi
8,2%, ou seja, mais 11,6% do que em 2002. Para os fundos fechados, a
rendibilidade foi 8,3% e, para os fundos abertos, 6%.

Comparativamente a 2002, em que o crescimento anual nominal do valor total
dos fundos de pensões foi superior (7,2%), o que se deveu essencialmente às
contribuições efectuadas por necessidades de financiamento, as contribuições em
2003 foram 47% inferiores às realizadas em 2002. Por outro lado, o valor dos
benefícios pagos durante 2003 (em pensões, prémios únicos de rendas vitalícias e
capitais de remição) decresceu cerca de 3,6%.

Todos estes factores conjugados e o facto de a economia portuguesa ter tido uma
evolução negativa (crescimento real do PIB negativo de 1,2%) implicaram que, no
final de 2003, o mercado de fundos de pensões representasse 12,4% do Produto
Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm), valor este marginalmente superior ao
registado no final do ano anterior (12,2%).

3.1.2. Crescimento

A taxa de crescimento real do mercado de fundos de pensões português tem
apresentado uma tendência decrescente ao longo dos últimos anos, tendo mesmo
atingido um valor negativo (-0,7%) em 2003. Apesar desta evolução negativa, e
como se constata pelo quadro seguinte, o crescimento real do mercado de
fundos de pensões tem superado o crescimento real do PIBpm ao longo dos
últimos anos.
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Tal como referido anteriormente, a evolução do mercado nacional de fundos de
pensões tem sido marcada pelo comportamento dos mercados financeiros.
Efectivamente, nos anos em que os mercados financeiros apresentaram resultados
positivos, o crescimento dos fundos de pensões foi também bastante positivo. No
entanto, o inverso não sucedeu para os anos em que os mercados financeiros
apresentaram resultados negativos, pois o esforço contributivo dos associados
tem permitido assegurar o crescimento, mesmo que modesto, do mercado.

Numa perspectiva de longo prazo, a taxa média anual de crescimento real do
mercado de fundos de pensões, entre 1999 e 2003, foi de 3,6%, enquanto a do
PIBpm foi de apenas 1,4%.

Como se ilustra no quadro e gráfico seguintes, o peso relativo do valor dos fundos
de pensões face ao PIBpm cresceu apenas marginalmente, de 12,2% em 2002 para
12,4% em 2003. Numa perspectiva de longo prazo, importa referir que esse
crescimento foi de apenas meio ponto percentual desde 1998.

Quadro 3.1 Taxa de crescimento anual real do mercado de fundos de pensões e do PIBpm

Ano Taxa de crescimento real Taxa de crescimento (A)-(B)
do mercado de fundos de pensões real do PIBpm

(A) (B)

1999 9,7% 3,0% 6,7%

2000 3,7% 3,2% 0,5%

2001 3,1% 1,8% 1,3%

2002 2,7% 0,4% 2,3%

2003 -0,7% -1,2% 0,5%

Gráfico 3.1 Evolução do mercado de fundos de pensões

Quadro 3.2 Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade
seguradora e do PIBpm

milhões de euros

Ano Mercado de Investimentos da actividade seguradora PIB
fundos de pensões Afectos Totais

(MFP) (IAAS) (ITAS)

1999 12.911 16.948 19.284 106.877
2000 13.767 19.634 21.575 115.263
2001 14.808 21.912 23.038 122.501
2002 15.880 25.225 25.239 129.892
2003 16.283 30.294 30.411 130.856
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Contrariamente, continuou a registar-se um aumento do peso relativo dos
investimentos afectos às provisões técnicas da actividade seguradora face ao PIBpm

(em 2003, 7,3% acima da percentagem de 1999). Tal traduziu-se, por outro lado,
na redução do peso do valor dos fundos de pensões face ao valor dos
investimentos afectos às referidas provisões técnicas da actividade seguradora
(53,7% em 2003, contra 63% em 2002).

O conjunto do montante dos fundos de pensões e dos investimentos afectos às
provisões técnicas da actividade seguradora representava, em 31 de Dezembro de
2003, 35,6% do PIBpm, 7,7% superior à percentagem verificada no final de 1998.

Até ao ano 2002 tinha vindo a verificar-se uma aproximação entre os montantes
das provisões matemáticas dos seguros de Vida não ligados a fundos de
investimento e o mercado de fundos de pensões.

Esta aproximação tem sido o resultado de um crescimento dos montantes afectos
às referidas provisões matemáticas superior ao crescimento do mercado de fundos
de pensões. Em 2003 manteve-se esta tendência, tendo o crescimento das
provisões matemáticas dos seguros do ramo Vida, atrás mencionado, sido de
6,8%, ou seja, 4,3% acima do crescimento verificado no mesmo ano para o
montante dos fundos de pensões.

Assim, e pela primeira vez, em 2003, as reservas matemáticas dos seguros de Vida
não ligados a fundos de investimento superaram o mercado de fundos de
pensões. O gráfico seguinte ilustra a evolução dos fundos de pensões e dessas
provisões matemáticas nos últimos anos.
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Gráfico 3.2 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIBpm e nos
investimentos da actividade seguradora

Gráfico 3.3 Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões
matemáticas dos seguros de Vida não ligados
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3.2. Fundos de pensões

3.2.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal

Em 2003, o Instituto de Seguros de Portugal autorizou os seguintes pedidos
relativos a:

– Constituição de 9 novos fundos de pensões, dos quais 7 eram fechados, 1
aberto do tipo PPR/E e 1 aberto sem ser do tipo PPR/E ou PPA (contra 6
pedidos de constituição de novos fundos autorizados no ano anterior);

– Extinção de 11 fundos fechados (face a 10 em 2002), sendo que 3 não
foram extinções efectivas, na medida em que se traduziram em
transferências dos valores dos respectivos fundos para dois fundos
fechados.

Dos 237 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2003, 8 não estavam em
funcionamento – um PPR/E e os restantes outros fundos abertos que não PPR/E
nem PPA.

3.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões

Em 31 de Dezembro de 2003 existiam 229 fundos de pensões em funcionamento,
dos quais 187 eram fechados. Dos fundos de pensões abertos, 21 eram fundos
PPR/E, 5 correspondiam a fundos PPA e 20 tratavam-se de outros fundos abertos
que não se enquadram nas categorias anteriores.

Apesar da redução substancial das contribuições (47% face a 2002), o
crescimento do montante total dos fundos de pensões traduziu-se em 2,5% face

Quadro 3.3 Evolução dos fundos de pensões

milhões de euros 1999 2000 2001 2002 2003 Var. 2003/2002

Fundos de pensões fechados
Número 203 205 195 187 183
Montante 12.273 13.142 14.177 15.225 15.563 2,2%
Contribuições 1.079 1.269 2.058 2.533 1.303 -48,6%
Contribuições / Montante 8,8% 9,7% 14,5% 16,6% 8,4%

Fundos de pensões PPR/E
Número 15 17 17 20 21
Montante 473 436 411 401 412 2,7%
Contribuições 73 63 71 46 42 -10,4%
Contribuições / Montante 15,5% 14,4% 17,4% 11,6% 10,1%

Fundos de pensões PPA
Número 4 5 5 5 5
Montante 13 14 15 14 16 15,1%
Contribuições 2 2 3 2 1 -19,5%
Contribuições / Montante 15,7% 16,4% 19,2% 11,2% 7,8%

Outros fundos de pensões abertos
Número 16 17 19 19 20
Montante 151 174 205 239 292 21,9%
Contribuições 35 30 38 65 56 -13,8%
Contribuições / Montante 23,5% 17,2% 18,7% 27,2% 19,2%

Total dos fundos de pensões
Número 238 244 236 231 229
Montante 12.911 13.767 14.808 15.880 16.283 2,5%
Contribuições 1,190 1,364 2,170 2,646 1,402 -47,0%
Contribuições / Montante 9,2% 9,9% 14,7% 16,7% 8,6%
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ao valor registado em 2002, facto que se deveu, como já foi referido, ao bom
desempenho financeiro.

Considerando a repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de
fundo, salienta-se a elevada percentagem do montante dos fundos fechados no
valor de 95,6%. Numa perspectiva histórica, esta percentagem tem-se situado
consistentemente próxima deste valor. Os fundos PPR/E, apesar de serem o
segundo tipo de fundos mais representado, constituem somente 2,5% do
montante total, como se pode verificar no gráfico seguinte.

Refira-se que 97,4% do montante total dos fundos de pensões estava
representado pelos fundos de pensões fechados e por adesões colectivas a fundos
abertos.

Como se pode observar pelo quadro seguinte, no final de 2003 os 16 maiores
fundos representavam 84,5% do montante total, tal como se registou em período
análogo do ano anterior.

Ao contrário do que tinha acontecido nos dois anos anteriores, em 2003 verificou-se
que a relação entre o valor das contribuições e o valor dos respectivos fundos, por
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Gráfico 3.4 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos

Quadro 3.4. Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões

% Valor dos fundos % Valor das %

Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas (B) / (A)

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 5 2,2% 10.050.704 61,7% 897.294 64,0% 8,9%

Entre 250.001 e 1.000.000 5 4,4% 2.777.108 78,8% 154.887 75,1% 5,6%

Entre 100.001 e 250.000 6 7,0% 934.502 84,5% 114.828 83,3% 12,3%

Entre 50.001 e 100.000 12 12,2% 941.361 90,3% 84.628 89,3% 9,0%

Entre 15.001 e 50.000 34 27,1% 1.017.081 96,5% 98.247 96,3% 9,7%

Entre 5.001 e 15.000 36 42,8% 321.668 98,5% 25.962 98,2% 8,1%

Entre 2.501 e 5.000 40 60,3% 149.883 99,4% 13.304 99,1% 8,9%

Entre 1.001 e 2.500 38 76,9% 65.796 99,8% 9.038 99,7% 13,7%

Entre 501 e 1.000 25 87,8% 18.323 100,0% 2.597 99,9% 14,2%

Entre 251 e 500 10 92,1% 3.703 100,0% 609 100,0% 16,4%

Entre 101 e 250 11 96,9% 2.015 100,0% 245 100,0% 12,2%

Até 100 7 100,0% 437 100,0% 121 100,0% 27,7%

Total 229 16.282.580 1.401.760 8,6%
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escalões dos fundos de pensões, foi menor nos escalões mais elevados (com
excepção do escalão entre os 100 milhões e os 250 milhões de euros), ou seja,
houve uma tendência relativa para valores inferiores de contribuições nos escalões
mais elevados.

Em 2003, o esforço contributivo global (8,6%) foi cerca de metade do verificado
em 2002 (16,7%). A principal justificação para tal facto prende-se, como já foi
afirmado, pela retoma das valorizações dos mercados de capitais, da qual
resultaram bons resultados para a gestão financeira dos fundos de pensões.

As diferenças acentuadas em termos do quociente entre o valor das contribuições
e o valor dos fundos de pensões, por escalões dos fundos, explica o facto de, em
2003, o desvio-padrão desses quocientes ter mais do que duplicado face à
correspondente medida de dispersão calculada para 2002.

Ainda que as contribuições anuais de 2003 tenham sido pouco mais de metade
das efectuadas no ano anterior, há a salientar que 55 dos fundos de pensões
fechados (que representavam 30,1% do número desses fundos) tiveram
contribuições nulas, por comparação a 74 em 2002 correspondentes a 39,6% do
número de fundos fechados existentes. Os três escalões de montantes mais
elevados indicados no quadro anterior, bem como o quinto, foram aqueles onde
todos os fundos neles incluídos receberam contribuições durante o ano.

O mercado de fundos de pensões continuou altamente concentrado. A
concentração, medida pelo índice de Gini, teve um aumento praticamente
imperceptível, permanecendo, portanto, ao nível de 2002 (0,913). Este facto pode
ser explicado pela extinção do quinto maior fundo em termos de valores
individuais (7,3% do mercado total dos fundos de pensões) e pelo facto de os
fundos constituídos em 2003 terem valores individuais relativamente baixos. 

b) Fundos de pensões fechados

O montante dos fundos de pensões fechados teve um crescimento nominal de
2,2%, tendo as contribuições decrescido 48,6%.

No ano em análise, os fundos de pensões fechados com um único associado
representavam cerca de dois terços do número total de fundos fechados. Com
dois ou três associados contavam-se 16,3% dos fundos existentes no final de
2003. Por outro lado, 90% dos fundos financiavam um só plano de pensões; a
restante percentagem financiava dois ou três planos.

Como se pode constatar pelo quadro seguinte, a distribuição do mercado dos
fundos fechados por montantes individuais era bastante assimétrica. Em 2003,
somente 10 fundos representavam, em valor, 82,4% do mercado dos fundos de
pensões fechados (enquanto em 2002 os 11 maiores fundos representavam
83,4% do total do mercado dos fundos fechados). Dado o peso que os fundos
fechados representam nos fundos de pensões, o índice de concentração referente
aos primeiros é muito semelhante ao do total dos fundos de pensões.

Número de associados e
de planos de pensões por

fundo fechado

Distribuição dos fundos
fechados por volume

gerido
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Numa análise por tipo de benefícios garantidos conclui-se que todos os fundos
fechados existentes em 2003 financiavam planos de pensões com benefícios de
reforma por velhice e que 91,8% dos mesmos fundos financiavam igualmente
benefícios de reforma por invalidez, enquanto os benefícios por reforma
antecipada/pré-reforma – incluindo a antecipação da pensão de reforma por
velhice, em resultado do regime de flexibilização da idade de reforma prevista no
Decreto-Lei n.º 9/99, de 9 de Janeiro – eram abrangidos por 49,7% do número
total de fundos fechados existentes.

Os benefícios de sobrevivência – viuvez e/ou orfandade – de participantes e de
beneficiários encontravam-se previstos, respectivamente, em 56,8% e 48,6% dos
planos de pensões correspondentes a fundos fechados.

De seguida será efectuada uma análise dos 20 maiores fundos de pensões fechados
existentes no final de 2003. Para o efeito, no quadro seguinte apresenta-se o valor
individual desses fundos, que representavam 89,9% do valor total dos fundos de
pensões fechados (e 85,9% do valor de todos os fundos de pensões). Estes fundos
eram geridos por sociedades gestoras, à excepção de dois, em que duas empresas
de seguros eram co-gestoras.
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Distribuição dos fundos
fechados por tipo de

benefício

Quadro 3.5 Distribuição do valor dos fundos de pensões fechados e do valor das contribuições, por escalões

% Valor dos fundos % Valor das %

Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas (B) / (A)

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 5 2,7% 10.050.704 64,6% 897.294 68,9% 8,9%

Entre 250.001 e 1.000.000 5 5,5% 2.777.108 82,4% 154.887 80,8% 5,6%

Entre 100.001 e 250.000 4 7,7% 622.878 86,4% 59.421 85,3% 9,5%

Entre 50.001 e 100.000 12 14,2% 941.361 92,5% 84.628 91,8% 9,0%

Entre 15.001 e 50.000 23 26,8% 700.498 97,0% 65.689 96,9% 9,4%

Entre 5.001 e 15.000 30 43,2% 268.898 98,7% 19.859 98,4% 7,4%

Entre 2.501 e 5.000 35 62,3% 132.520 99,6% 12.062 99,3% 9,1%

Entre 1.001 e 2.500 30 78,7% 52.109 99,9% 6.918 99,8% 13,3%

Entre 501 e 1.000 16 87,4% 11.986 100,0% 1.512 99,9% 12,6%

Entre 251 e 500 7 91,3% 2.538 100,0% 391 100,0% 15,4%

Entre 101 e 250 11 97,3% 2.015 100,0% 245 100,0% 12,2%

Até 100 5 100,0% 291 100,0% 32 100,0% 11,0%

Total 183 15.562.906 1.302.938 8,4%

Quadro 3.6 Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefícios

Benefícios Número de fundos
garantidos de pensões fechados

Velhice 183

Invalidez 168

Reforma antecipada/pré-reforma 91

Sobrevivência de participantes 104

Viuvez 17

Orfandade 1

Viuvez e orfandade 86

Sobrevivência de beneficiários 89

Viuvez 17

Orfandade 1

Viuvez e orfandade 71
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Face ao ranking dos fundos fechados existentes no final de 2002, há a destacar a
extinção do fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA que, como já foi referido,
ocupava a quinta posição nesse ano.

Agrupando os 20 maiores fundos fechados por tipo de actividade económica dos
associados, conclui-se que houve um certo equilíbrio entre o peso do valor dos
fundos afecto a cada sector de actividade e o correspondente peso que cada um
desses sectores representa nos resultados da gestão desses fundos, como se pode
constatar pela análise do quadro seguinte. Ou seja, assistiu-se a uma relativa
equidistribuição entre os diversos sectores, quando se compara o peso que cada
um deles ocupa no valor total desses 20 fundos com a sua contribuição para os
resultados da gestão financeira durante esse ano.

Para o universo dos 20 maiores fundos fechados, a taxa de crescimento global em
2003 foi de 11,3%. Por outro lado, para esse universo, as contribuições e as
receitas provenientes de seguros representaram 146,1% das pensões, reembolsos
e prémios de seguros pagos durante esse ano.

Quadro 3.7 Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões fechados

Ranking Valor

2003 2002 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º Grupo BCP/Atlântico 3.455        
2.º 2.º Pessoal da CGD 2.497        
3.º 3.º Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.487        
4.º 4.º Banco BPI 1.460        
5.º 6.º BESCL  1.152        
6.º 7.º Banco de Portugal 941        
7.º 8.º Grupo EDP e REN 816        
8.º 9.º Crédito Predial Português 422        
9.º 10.º Banco Totta & Açores 313        
10.º 11.º Petrogal 286        
11.º 12.º Montepio Geral 219        
12.º 13.º Regulamentares da Marconi 155        
13.º 14.º NAV EP SINCTA 141        
14.º 15.º ANA (Aposentações) 108        
15.º 18.º Grupo BBVA Portugal 94        
16.º 16.º Pessoal dos TLP 94        
17.º 17.º Banco Santander Portugal 92        
18.º 23.º BIC 90        
19.º 24.º Pessoal da INCM/CGA 81        
20.º 21.º Portucel 79        

Quadro 3.8 Gestão dos 20 maiores fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica

AB Cmu PDEGA PDC T I O

Valor dos fundos no início de 2003 76,4% 12,5% 6,0% 2,1% 1,8% 0,6% 0,6%
Contribuições e receitas provenientes de seguros (1) 76,3% 13,7% 4,8% 1,9% 2,1% 0,1% 1,1%
Rendimentos 77,1% 12,6% 5,8% 1,9% 1,7% 0,5% 0,5%
Saldo resultante da avaliação, alienação e reembolso das aplicações 81,2% 10,9% 4,8% 1,7% 0,7% 0,6% 0,2%
Outras receitas (2) 87,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 0,0%
Pensões, reembolsos e prémios de seguros 72,0% 15,8% 6,4% 2,7% 1,7% 0,7% 0,7%
Comissões 79,9% 4,1% 10,3% 1,8% 2,5% 0,5% 0,9%
Outras despesas (3) 97,8% 0,7% 0,4% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valor dos fundos no final de 2003 76,8% 12,4% 5,8% 2,0% 1,8% 0,6% 0,6%

Resultados da gestão (4) 79,4% 11,8% 5,1% 1,8% 1,1% 0,5% 0,3%

AB - Actividade bancária PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água T - Transportes
Cmu - Comunicações PDC - Produção e distribuição de combustíveis I - Indústria
O - Outros

(1) As receitas provenientes de seguros (efectuados pelos fundos de pensões) representaram 1,4% do montante relativo às contribuições.
(2) As transferências de fundos de pensões representam quase integralmente o valor total das "outras receitas" referente ao sector da indústria.
(3) Inclui os impostos.
(4) Rendimentos + Saldo resultante da avaliação, alienação e reembolso das aplicações - Comissões.
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Para cada sector de actividade onde se integram os 20 maiores fundos fechados,
o quadro seguinte apresenta a correspondente taxa de crescimento anual, assim
como a sua desagregação em função dos resultados de gestão e do excesso de
contribuições (e receitas provenientes de seguros) sobre pensões, reembolsos e
prémios de seguros.

O esforço contributivo dos associados para financiarem o acréscimo de
responsabilidades dos planos de pensões dos respectivos fundos representou
somente 23,3% do aumento no valor desses fundos. Isso significa, por outras
palavras, que 76,7% desse aumento deveu-se aos resultados da gestão anual.

c) Fundos de pensões abertos

Em 2003, o montante dos fundos de pensões abertos registou um acréscimo
nominal de 10%, cifrando-se o valor global desses fundos em cerca de 720
milhões de euros.

Tal acréscimo ficou a dever-se sobretudo ao crescimento de 21,9% dos outros
fundos abertos que não PPR/E nem PPA, visto que o montante dos fundos PPR/E
(responsáveis por 57,2% do valor total dos fundos abertos) cresceu somente
2,7% e o montante dos fundos PPA (responsáveis por apenas 2,2% dos fundos
abertos) cresceu 15,1%.

No ano 2003, os produtos de adesão individual representavam 62,9% do valor
dos fundos de pensões abertos, repartidos por PPR/E (91%), PPA (3,5%) e adesões
individuais a outros fundos abertos (5,5%).

Na análise da distribuição dos fundos de pensões abertos por escalões de
montantes individuais geridos, é possível observar que os dois maiores fundos
eram responsáveis por 43,3% do mercado dos fundos abertos (41,6% em 2002),
como se conclui do quadro seguinte.

O
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

Quadro 3.9 Decomposição das contribuições dos 20 maiores fundos de pensões fechados

AB Cmu PDEGA PDC T I O

Taxa de crescimento do valor dos fundos de pensões 11,8% 10,3% 8,0% 6,9% 10,2% 6,5% 14,4%

Resultados da gestão (1) 8,6% 8,1% 7,3% 6,9% 5,3% 29,4% 4,2%

Excesso de contribuições e receitas provenientes de

seguros sobre pensões, reembolsos e prémios de seguros (2) 3,2% 2,2% 0,7% 0,0% 4,9% -22,9% 10,2%

AB - Actividade bancária PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água T - Transportes
Cmu - Comunicações PDC - Produção e distribuição de combustíveis I - Indústria
O - Outros

(1) Inclui os correspondentes montantes relativos a "outras receitas" e "outras despesas".
(2) A percentagem negativa é justificada pelo facto das contribuições efectuadas representarem apenas 1/5 das pensões pagas.

Distribuição dos fundos
abertos por volume

gerido

Quadro 3.10 Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos

% Valor dos fundos % Valor das %

Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas (B) / (A)

milhares de euros (A) (B)

Entre 50.001 e 250.000 2 4,3% 311.624 43,3% 55.408 56,1% 17,8%
Entre 15.001 e 50.000 11 28,3% 316.583 87,3% 32.558 89,0% 10,3%
Entre 5.001 e 15.000 6 41,3% 52.769 94,6% 6.102 95,2% 11,6%
Entre 2.501 e 5.000 5 52,2% 17.363 97,0% 1.242 96,4% 7,2%
Entre 1.001 e 2.500 8 69,6% 13.687 98,9% 2.120 98,6% 15,5%
Entre 501 e 1.000 9 89,1% 6.337 99,8% 1.085 99,7% 17,1%
Entre 101 e 500 3 95,7% 1.165 100,0% 218 99,9% 18,7%
Até 100 2 100,0% 147 100,0% 89 100,0% 60,8%

Total 46 719.675 98.821 13,7%
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O quadro seguinte ilustra o valor individual dos 10 maiores fundos de pensões
abertos, que representavam 80,4% do valor total, todos eles geridos por
sociedades gestoras.

Apresenta-se de seguida uma análise às adesões colectivas a fundos abertos,
similar à efectuada para os fundos fechados, uma vez que estes dois tipos de
fundos apresentam naturezas semelhantes em matéria de planos de pensões.

Quanto aos 20 fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA, 91,5% do seu
montante correspondia a fundos com adesões colectivas. O número de adesões
colectivas teve uma redução de 5 adesões face a 2002. 

Refira-se porém que, apesar de existirem 218 adesões colectivas no final de 2003,
nem todas correspondiam a associados distintos: o mesmo associado representava
2 adesões distintas em 26 vezes e, noutro caso, o mesmo associado representava
4 adesões colectivas diferentes. Estas situações devem-se a uma opção dos
associados em canalizarem os montantes disponíveis para diferentes fundos
abertos, em função dos níveis de segurança/risco associados a cada um desses
fundos.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2003 o grau de
concentração dos montantes correspondentes a adesões colectivas a fundos
abertos era inferior ao existente em todos os fundos de pensões (abertos e
fechados). O índice de concentração dos montantes correspondentes às adesões
colectivas a fundos abertos era 0,848 (0,836 em 2002), inferior ao indicador de
0,913 relativo a todos os fundos.

Concentração da gestão
dos fundos abertos

Concentração das
adesões colectivas a

fundos abertos

Quadro 3.11 Valores individuais dos 10 maiores fundos de pensões abertos

Ranking Valor

2003 2002 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º PPR - 5 Estrelas 201          
2.º 2.º Aberto GES 110          
3.º 3.º Aberto BPI Valorização 49          
4.º 4.º PPR/E Praemium - S 40          
5.º 8.º PPR Garantia de Futuro 37          
6.º 5.º PPR/E BBVA 37          
7.º 7.º Aberto Horizonte 32          
8.º 11.º PME/Reforma Segura 25          
9.º 6.º Açor Seguro Empresas 24          

10.º 10.º PPR/E Praemium - V 21         

Quadro 3.12 Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões abertos

Número % Valor dos fundos %
milhares de euros Acumuladas de pensões Acumuladas

Entre 50.001 e 100.000 1 0,5% 76.633 28,7%
Entre 15.001 e 50.000 1 0,9% 15.158 34,4%
Entre 5.001 e 15.000 8 4,6% 73.819 62,1%
Entre 2.501 e 5.000 9 8,7% 31.979 74,0%
Entre 1.001 e 2.500 23 19,3% 34.587 87,0%
Entre 501 e 1.000 25 30,7% 17.563 93,6%
Entre 251 e 500 23 41,3% 8.333 96,7%
Entre 101 e 250 38 58,7% 5.886 98,9%
Até 100 90 100,0% 2.929 100,0%

Total 218 266.887
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No ano em análise, entre as adesões colectivas, 95% estavam afectas a um só
associado, enquanto que o peso das adesões com mais do que dois associados era
de 5%. Por outro lado, 97,7% das adesões colectivas financiavam um só plano de
pensões; os restantes 2,3% financiavam dois planos.

Das 218 adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 98,2% destinavam-se à
garantia do benefício de reforma por velhice, enquanto que 89,4% financiavam o
benefício de reforma por invalidez. A concentração nesses dois principais tipos de
benefícios não difere muito da observada nos fundos fechados (100% e 91,8%),
o mesmo não acontecendo relativamente aos benefícios de reforma
antecipada/pré-reforma e, sobretudo, de sobrevivência de beneficiários, onde se
observam pesos inferiores aos registados nos fundos fechados.

3.2.3. Fundos de pensões por sector de actividade 
dos associados

Considerando a classificação dos escalões e sectores de actividade já utilizada,
efectuou-se uma análise aos fundos de pensões fechados e às adesões colectivas
a fundos de pensões abertos existentes no final de 2003.

A estrutura da distribuição do montante gerido por sectores de actividade tinha
vindo a registar um comportamento estável ao longo dos últimos anos. No
entanto, por comparação a 2002, o ano 2003 apresenta algumas diferenças,
como se pode ver no quadro seguinte. Em particular, no que se refere aos sectores
de maior peso, é relevante o aumento registado para a actividade bancária e a
redução para o sector das comunicações, consequência da extinção do fundo de
pensões do pessoal dos CTT/CGA.
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Número de associados e
de planos de pensões por

adesão colectiva

Distribuição das adesões
colectivas por tipo de

benefício

Montantes e escalões

Quadro 3.13 Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de benefícios

Benefícios Número de
garantidos adesões colectivas

Velhice 215
Invalidez 195
Reforma antecipada/pré-reforma 96

Sobrevivência de participantes 131
Viuvez 10
Viuvez e orfandade 121

Sobrevivência de beneficiários 51
Viuvez 8
Viuvez e orfandade 43

Quadro 3.14 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
actividade económica

Montante %

milhões de euros 2002 2003 2002 2003

Actividade bancária 9.695     11.154      62,8% 70,5% 
Comunicações 2.814     1.818      18,2% 11,5% 
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 811     884      5,3% 5,6% 
Indústria 436     455      2,8% 2,9% 
Transportes 372     405      2,4% 2,6% 
Produção e distribuição de combustíveis 318     339      2,1% 2,1% 
Actividade seguradora 300     243      1,9% 1,5% 
Outras actividades financeiras 296     137      1,9% 0,9% 
Comércio 102     115      0,7% 0,7% 
Defesa 75     65      0,5% 0,4% 
Produtos químicos e farmacêuticos 72     76      0,5% 0,5% 
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 52     18      0,3% 0,1% 
Outros 104     121      0,7% 0,8% 

Total 15.446     15.830      100,0% 100,0%
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Os sectores de actividade bancária e de comunicações concentravam, no final de
2003, 81,9% do montante total dos fundos fechados e das adesões colectivas a
fundos abertos, dado que, enquanto nesses dois sectores a maior parte dos
fundos substituem os regimes públicos de segurança social, nos restantes sectores
os fundos complementam as pensões atribuídas por esses regimes. Este tema será
seguidamente desenvolvido através da subdivisão entre fundos fechados e
adesões colectivas a fundos abertos, com base nos quadros que adiante se
apresentam.

Da análise do quadro seguinte, conclui-se que, em cada um dos três sectores com
montantes geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações e produção
e distribuição de electricidade, gás e água –, os fundos com mais de 250 milhões
de euros representavam, em 2003, 92,7%, 82,1% e 92,4% do total do sector,
respectivamente. Este agregado representava 78,6% do montante total dos
fundos fechados, o que ilustra a elevada concentração do mercado, como já foi
mencionado.

Os dois escalões acima dos 250 milhões de euros estavam repartidos apenas entre
seis sectores de actividade, ou seja, menos de metade dos sectores.

O segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a fundos abertos é
muito menos concentrado, não só ao nível das actividades económicas como
também dos montantes das adesões colectivas, como se pode constatar pelo
quadro seguinte.

Quadro 3.15 Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados e por escalão de montante
individual desses fundos

milhares de euros AB Cmu PDEGA I T PDC AS OAF Cme D PQF ASCSP O Total

Mais de 1.000.000 53,0% 9,6% - - - - 0,5% 1,6% - - - - - 64,6%
Entre 250.001 e 1.000.000 10,8% - 5,2% - - 1,8% - - - - - - - 17,8%
Entre 100.001 e 250.000 1,4% 1,0% - - 1,6% - - - - - - - - 4,0%
Entre 50.001 e 100.000 2,6% 1,0% - 1,0% 0,5% - 0,4% - - 0,4% - - 0,5% 6,4%
Entre 15.001 e 50.000 0,7% - 0,3% 1,0% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,4% - - - - 4,3%
Entre 5.001 e 15.000 0,3% 0,1% 0,1% 0,5% 0,2% - 0,1% - 0,1% - 0,1% - 0,1% 1,6%
Entre 2.501 e 5.000 - - - 0,2% 0,0% - 0,1% 0,1% 0,1% - 0,3% 0,0% 0,0% 0,9%
Entre 1.001 e 2.500 0,0% - - 0,1% - - 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% 0,0% 0,3%
Entre 501 e 1.000 - - - 0,0% 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,1%
Entre 251 e 500 - - - 0,0% 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - 0,0% 0,0%
Entre 101 e 250 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - - - 0,0% - 0,0% - - 0,0%
Até 100 - 0,0% - 0,0% - - - - 0,0% - - - - 0,0%

Total 68,8% 11,6% 5,7% 2,8% 2,5% 2,1% 1,9% 2,3% 0,7% 0,4% 0,4% 0,1% 0,7% 100,0%

AB - Actividade bancária PDC - Produção e distribuição de combustíveis
PQF - Produtos químicos e farmacêuticos Cmu - Comunicações
AS - Actividade seguradora ASCSP - Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água OAF - Outras actividades financeiras
O - Outros I - Indústria
Cme - Comércio T - Transportes
D - Defesa

Quadro 3.16 Adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de actividade económica dos associados e por escalão
de montante individual dessas adesões

milhares de euros AB Cmu PDEGA I T PDC AS OAF Cme PQF ASCSP O Total

Entre 50.001 e 100.000 28,7% - - - - - - - - - - - 28,7%
Entre 15.001 e 50.000 5,7% - - - - - - - - - - - 5,7%
Entre 5.001 e 15.000 15,9% - - - 5,2% 1,9% 4,7% - - - - - 27,7%
Entre 2.501 e 5.000 - 1,7% - 1,3% - - 2,8% 2,4% - 1,0% - 2,7% 12,0%
Entre 1.001 e 2.500 - - 0,4% 3,4% 0,7% - - 3,3% 2,6% 1,4% - 1,0% 13,0%
Entre 501 e 1.000 0,5% 0,4% - 1,1% - - 1,3% 0,5% 1,4% - - 1,4% 6,6%
Entre 251 e 500 0,2% - 0,1% 0,7% - - 0,3% 0,1% 0,4% 0,2% 0,3% 0,9% 3,1%
Entre 101 e 250 - 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% - 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 2,2%
Até 100 0,0% - 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1%

Total 51,0% 2,1% 0,6% 6,8% 6,0% 1,9% 9,5% 6,8% 4,7% 2,7% 0,4% 7,4% 100,0%

AB - Actividade bancária T - Transportes
Cme - Comércio Cmu - Comunicações
PDC - Produção e distribuição de combustíveis PQF - Produtos químicos e farmacêuticos
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água AS - Actividade seguradora
ASCSP - Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais I - Indústria
OAF - Outras actividades financeiras O - Outros
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Mesmo assim, 62,1% desse mercado correspondia às adesões acima dos 5
milhões de euros, das quais 81,1% referiam-se à actividade bancária. Os restantes
18,9% encontravam-se repartidos pelos sectores de transportes, actividade
seguradora e produção e distribuição de combustíveis.

Os montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos concentravam-se
sobretudo nos sectores financeiros – actividade bancária, actividade seguradora e
outras actividades financeiras, com 67,3% – e na indústria e transportes. Estes
cinco sectores representavam 80,1% do valor total.

Registe-se ainda que o sector da produção e distribuição de electricidade, gás e
água – que representava, em 2002, 4,3% do montante total – viu o seu peso ser
reduzido para 0,6% pelo facto de a adesão colectiva da EDA - Electricidade dos
Açores ter sido transferida para um fundo fechado.

No quadro seguinte é apresentada a repartição dos fundos de pensões fechados
por tipo de entidades gestoras e tipo de actividade económica dos associados.

No tocante às adesões colectivas a fundos de pensões abertos, apenas 1% do
montante total relativo às adesões colectivas era gerido por empresas de seguros.

3.3. Planos de pensões

3.3.1. Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

Em 2003, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões – participantes
e beneficiários – registou, no seu todo, um decréscimo de 5,2%. O número de
participantes decresceu 4,4%, enquanto que o número de beneficiários decresceu
7,1%.
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Repartição por tipo de
entidade gestora

Evolução do universo das
pessoas abrangidas pelos

fundos de pensões

Quadro 3.17 Montante dos fundos de pensões fechados por tipo de entidades gestoras e por tipo de actividade económica
dos associados

Sociedades gestoras Empresas de seguros Entidades gestoras
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 10.943    70,3% 75    0,5% 11.018    70,8%
Comunicações 1.812    11,6% 0    0,0% 1.812    11,6%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 883    5,7% - - 883    5,7%
Indústria 378    2,4% 59    0,4% 437    2,8%
Transportes 386    2,5% 4    0,0% 389    2,5%
Produção e distribuição de combustíveis 305    2,0% 29    0,2% 334    2,1%
Actividade seguradora 33    0,2% 184    1,2% 217    1,4%
Outras actividades financeiras 84    0,5% 34    0,2% 118    0,8%
Comércio 37    0,2% 66    0,4% 102    0,7%
Defesa 65    0,4% 0    0,0% 65    0,4%
Produtos químicos e farmacêuticos 44    0,3% 25    0,2% 69    0,4%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 13    0,1% 4    0,0% 17    0,1%
Outros 96    0,6% 6    0,0% 102    0,7%

Total 15.078    96,9% 485    3,1% 15.563    100,0%
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Face a 2002, houve apenas um aumento nos participantes dos fundos de pensões
PPR/E. A redução mais significativa, e que pelo seu peso influencia
substancialmente o resultado agregado, deu-se nos fundos de pensões fechados
(-7,4%, correspondente a cerca de 12.500 participantes). De salientar que as
extinções foram responsáveis pela redução de cerca de 9.400 participantes, sendo
que apenas o fundo de pensões do pessoal dos CTT/CGA foi responsável pela
redução de quase 8.900 participantes, o que teve uma acentuada influência nos
resultados comparativamente ao ano 2002.

A redução no número de participantes pode também ser explicada pelas
restruturações de pessoal levadas a cabo por instituições de diversos sectores de
actividade, bem como pela passagem dos participantes à situação de
beneficiários. Efectivamente, apesar da redução de 7,1% no número total de
beneficiários, os fundos fechados que se mantiveram em funcionamento em 2003
viram o número de beneficiários aumentar 4,5%.

Apesar da redução significativa do número de beneficiários e da menor redução
registada no número de participantes, o peso do último número face ao primeiro
registou um decréscimo de 1,1%, cifrando-se o mesmo, no final do ano em
análise, em 40,9%. Numa perspectiva histórica, a evolução crescente do rácio
beneficiários/participantes é elucidativa do relativo envelhecimento das
populações envolvidas nos fundos de pensões. 

O peso dos participantes abrangidos pelo primeiro e segundo pilares de protecção
social na população empregada desceu ligeiramente face ao ano anterior,
cifrando-se, em 2003, em 3,7%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a
população empregada em Portugal no final de 2003 era de 5,118 milhões de
pessoas.

O quadro seguinte representa a distribuição da população de participantes e
beneficiários dos fundos de pensões fechados por sectores de actividade a que os
associados dos fundos pertencem. Como se constata, os sectores de actividade
bancária e de produção e distribuição de electricidade, gás e água representavam
48,9% dos participantes e 55,3% dos beneficiários.

Quadro 3.18 Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

1999 2000 2001 2002 2003 2003/2002

(a) Participantes 299.154 293.530 283.244 282.026 269.557 -4,4%

Fundos de pensões fechados 188.043 184.075 178.940 174.355 161.430 -7,4%

Fundos de pensões PPR/E 70.556 69.482 61.565 64.593 65.579 1,5%

Fundos de pensões PPA 2.850 3.367 3.436 3.443 3.274 -4,9%

Outros fundos de pensões abertos 37.705 36.606 39.303 39.635 39.274 -0,9%

(b) Beneficiários (1) 98.944 106.323 112.813 118.581 110.166 -7,1%

(a) + (b) 398.098 399.853 396.057 400.607 379.723 -5,2%

(b) / (a) 33,1% 36,2% 39,8% 42,0% 40,9%

(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões, qualquer que tenha sido a forma de pagamento dos benefícios.

Evolução do número de
beneficiários face ao

número de participantes



111133

O valor dos benefícios pagos decresceu muito ligeiramente relativamente ao ano
2002. Tendo em conta a redução das contribuições efectuadas em 2003 face a
2002, este valor passou a corresponder a 66,4% do valor das contribuições pagas
(contra 35% em 2002).

Comparando a evolução dos benefícios pagos com o valor dos fundos de pensões,
tal como se pode ver pelo quadro seguinte, estas duas variáveis têm registado uma
tendência relativamente estável.

O gráfico seguinte permite retirar algumas conclusões quanto ao efeito da
continuada ausência de medidas estruturais afectas aos fundos de pensões e ao
impacto do fraco desempenho dos mercados accionistas durante o período
2000-2002 e à sua recuperação em 2003.
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Quadro 3.19 Frequências relativas do número de participantes e de beneficiários dos fundos
de pensões fechados, por tipo de actividade económica dos associados

Participantes Beneficiários

Actividade bancária 38,7% 40,8%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 10,2% 14,5%
Comunicações 11,8% 14,1%
Indústria 14,6% 9,4%
Defesa 3,4% 8,6%
Produção e distribuição de combustíveis 2,2% 5,5%
Transportes 3,9% 2,6%
Actividade seguradora 4,3% 1,8%
Produtos químicos e farmacêuticos 3,5% 1,1%
Comércio 4,1% 0,5%
Outras actividades financeiras 1,2% 0,1%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1,3% 0,1%
Outros 0,9% 0,9%

100,0% 100,0%

Quadro 3.20 Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

milhões de euros 1999 2000 2001 2002 2003

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 725 810 891 927 931

(b) Valor dos fundos de pensões 12.911 13.767 14.808 15.880 16.283

(a) / (b) 5,6% 5,9% 6,0% 5,8% 5,7%

(1) Esse 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.

Amadurecimento do
mercado e crises bolsistas

Gráfico 3.5 Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões
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A ausência de medidas estruturais tem contribuído para que se continue numa
fase estacionária do mercado. A evolução do rácio “Número de
beneficiários / Número de participantes” ilustra o estádio de amadurecimento em
que continua o mercado de fundos de pensões.

A desvalorização dos mercados accionistas entre os anos 2000 e 2002 implicou
um esforço contributivo suplementar por parte dos associados durante esse
período, que se reflectiu no aumento do rácio “Valor das contribuições
pagas / Mercado dos fundos de pensões” e na redução do rácio “Valor dos
benefícios pagos / Valor das contribuições pagas”. No entanto, em 2003 o
desempenho positivo dos mercados accionistas levou à inversão desta tendência.

O quadro seguinte pormenoriza o número de beneficiários e o valor dos
respectivos benefícios pagos, por tipo de fundo de pensões e por tipo de
benefícios. Note-se que uma parte significativa das situações de invalidez decorre
da classificação das pensões prevista no ACTV do sector bancário, cujo
reconhecimento, na maior parte dos bancos, é feito por juntas médicas dos
próprios bancos.

Constata-se que existe uma relação bastante estreita entre o peso do número de
beneficiários e o peso dos respectivos benefícios pagos, por tipo de fundos de
pensões. De facto, em 2003, 91,6% dos beneficiários e 94% dos benefícios pagos
correspondiam ao universo dos fundos de pensões fechados.

Contudo, a semelhança de pesos existente ao nível dos valores agregados por tipo
de fundo de pensões não se mantém por tipo de benefício. Concretamente,
considerando todos os fundos, verifica-se um peso mais significativo para o
número de beneficiários do que para o peso dos benefícios pagos no que se refere
ao benefício de velhice (41,4% contra 37,4%), enquanto os benefícios de
invalidez e de reforma antecipada/pré-reforma apresentam um padrão inverso
que pode ser justificado pela natureza desse tipo de benefícios.

Nos fundos de pensões fechados, 98,5% dos benefícios pagos referiram-se a
planos de benefício definido. Como se demonstra pelo quadro seguinte, 37,4%
do total dos benefícios pagos pelos fundos fechados refere-se ao benefício de
invalidez na actividade bancária, o qual, por sua vez, corresponde a 58,8% do
valor dos benefícios pagos nesse sector de actividade. Se se acrescentar ao
benefício de invalidez o benefício de reforma antecipada/pré-reforma, conclui-se
que os respectivos valores representam 47,2% do total dos benefícios pagos pelos
fundos fechados e 74,2% do valor dos benefícios pagos na actividade bancária.

Distribuição dos
beneficiários por tipo de

fundo e por tipo de
benefício

Quadro 3.21 Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício

Fundos de pensões Fundos de pensões Fundos de pensões Outros fundos de Total
fechados PPR/E PPA pensões abertos

milhares de euros Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor

Velhice 41.471 323.717 2.665 20.555 - - 1.454 3.938 45.590 348.211
Invalidez 31.640 364.581 64 493 - - 1.833 8.604 33.537 373.678
Reforma antecipada / Pré-reforma 9.004 124.047 2.262 18.032 27 105 262 795 11.557 142.981
Viuvez 17.687 58.812 219 1.615 10 56 115 270 18.032 60.755
Orfandade 1.139 3.663 - - - - 16 31 1.155 3.693
Desemprego de longa duração
ou doença grave 3 2 272 1.571 - - 19 92 295 1.667

100.944 874.823 5.482 42.266 37 161 3.699 13.730 110.166 930.986

91,6% 94,0% 5,0% 4,5% 0,0% 0,0% 3,4% 1,5% 100,0% 100,0%
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Comparativamente ao ano anterior, estes dois tipos de benefícios atribuídos pelo
sector bancário registaram um aumento significativo. Adicionalmente, trata-se do
único sector onde os benefícios pagos por invalidez são superiores aos benefícios
pagos por velhice.

O sector da actividade seguradora, por seu lado, foi o único sector onde os
benefícios pagos a título de reforma antecipada/pré-reforma excederam os
correspondentes relativamente à velhice.

No quadro seguinte apresentam-se os pesos relativos do número de
beneficiários e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício, para
2002 e 2003. O quadro revela que o benefício de velhice apresentou um
comportamento estável, quer em termos de número de beneficiários, quer em
termos do valor dos benefícios pagos, enquanto os benefícios de reforma
antecipada/pré-reforma e de viuvez apresentaram um crescimento relativo no
número de beneficiários e no valor dos benefícios pagos. Por seu lado, o benefício
de invalidez apresenta uma tendência inversa.
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Quadro 3.22 Frequências relativas dos benefícios pagos nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e por tipo de
actividade económica dos associados

Reforma Desemprego de
Velhice Invalidez antecipada / Viuvez Orfandade longa duração Total

/ Pré-reforma ou doença grave

Actividade bancária 12,5% 37,4% 9,8% 3,6% 0,4% - 63,6%

Comunicações 13,5% 1,2% - 0,3% 0,0% - 15,0%

Produção e distribuição
de electricidade, gás e água 3,4% 0,6% 0,9% 1,4% 0,0% - 6,4%

Indústria 1,4% 0,5% 1,4% 0,3% 0,0% - 3,6%

Produção e distribuição de combustíveis 2,0% 0,3% 0,2% 0,5% 0,0% - 3,1%

Actividade seguradora 0,5% 0,3% 1,5% 0,0% - - 2,3%

Transportes 1,3% 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% - 2,3%

Defesa 1,2% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% - 1,8%

Comércio 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% - 0,5%

Produtos químicos e farmacêuticos 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Outras actividades financeiras 0,1% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1%

Actividades de serviços colectivos,
sociais e pessoais 0,0% 0,0% - 0,0% - - 0,0%

Outros 0,3% 0,3% - 0,0% - - 0,7%

37,0% 41,7% 14,2% 6,7% 0,4% 0,0% 100,0%

Distribuição do número
de beneficiários e do
valor dos benefícios
pagos, por tipo de

benefício

Quadro 3.23 Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios
pagos por tipo de benefício

Número Valor

2002 2003 2002 2003

Velhice 41,3% 41,4% 37,6% 37,4%

Invalidez 32,9% 30,4% 41,2% 40,1%

Reforma antecipada / Pré-reforma 9,7% 10,5% 15,0% 15,4%

Viuvez 14,6% 16,4% 5,6% 6,5%

Orfandade 1,3% 1,0% 0,3% 0,4%

Desemprego de longa duração ou doença grave 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Note-se que 94,2% dos benefícios totais foram pagos através de pensões. Sob a
forma de remições e de prémios únicos de rendas foram pagos, respectivamente,
4,8% e 1% dos benefícios.

Nos fundos de pensões PPR/E e PPA, continua a verificar-se a clara preferência dos
beneficiários desses fundos pelas remições, em detrimento da transformação do
valor acumulado das unidades de participação por eles detidas em rendas
vitalícias.

Nos outros fundos de pensões abertos, os prémios únicos de rendas e os
capitais de remição foram responsáveis por 8,5% do valor total dos benefícios
pagos – 5,5% para os capitais de remição e 3% para os prémios únicos de rendas.

3.3.2. Caracterização dos planos de pensões

a) Tipo de planos de pensões

Nos próximos quadros apresenta-se o montante dos fundos de pensões fechados
e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano de
pensões e por tipo de actividade económica dos associados, bem como as
respectivas frequências relativas.

Nos fundos de pensões fechados, 88,9% do valor financiava planos de pensões de
benefício definido mas independentes do sistema de segurança social pública.
Dado que a esmagadora maioria do valor afecto a tais planos são substitutivos da
segurança social, a maior parte dos respectivos fundos, em 2003, estava
logicamente concentrada nos sectores de actividade bancária e de comunicações.
Esse tipo de planos representava, respectivamente, 99,6% e 82,6% do valor dos
fundos afectos a esses dois sectores.

Os planos de pensões de benefício definido cuja fórmula de cálculo da pensão
depende directamente da pensão da segurança social representavam 9,2% do
valor dos fundos fechados (12% e 15% em 2002 e 2001, respectivamente). Do

Formas de pagamento
dos benefícios: pensões,

prémios únicos de rendas
vitalícias e capitais de

remição

Planos de benefício
definido

Quadro 3.24 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados

A B C D E Total
Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 11.109 70,18% 43 0,27% - - 2,5 0,02% - - 11.154 70,46%
Comunicações 1.501 9,48% 311 1,96% - - 5,6 0,04% - - 1.818 11,48%
Produção e distribuição
de electricidade, gás e água 16 0,10% 860 5,43% - - 7,7 0,05% - - 884 5,59%
Indústria 209 1,32% 82 0,52% 32 0,20% 7,2 0,05% 125 0,79% 455 2,88%
Transportes 331 2,09% 40 0,25% 16 0,10% 0,3 0,00% 18 0,12% 405 2,56%
Produção e distribuição de combustíveis 311 1,96% 29 0,18% - - 0,0 0,00% - - 339 2,14%
Actividade seguradora 231 1,46% 4 0,02% - - 0,1 0,00% 7,7 0,05% 243 1,53%
Outras actividades financeiras 127 0,80% 8 0,05% 0,0 0,00% 1,6 0,01% 0,0 0,00% 137 0,86%
Comércio 62 0,39% 7 0,04% 9,6 0,06% 8,4 0,05% 28 0,18% 115 0,73%
Defesa 0 0,00% 65 0,41% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 65 0,41%
Produtos químicos e farmacêuticos 29 0,18% 2 0,01% - - 11,7 0,07% 33 0,21% 76 0,48%
Actividades de serviços colectivos,
sociais e pessoais 7 0,04% 8 0,05% - - 3,2 0,02% - - 18 0,11%
Outros 105 0,66% 7 0,05% 0,6 0,00% 8,2 0,05% - - 121 0,77%

Total 14.037 88,68% 1,465 9,26% 58 0,36% 57 0,36% 213 1,34% 15.830 100,00%

A - Benefício definido, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida
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valor afecto a esses planos, 59,9% referia-se a fundos do sector da produção e
distribuição de electricidade, gás e água.

O valor das adesões colectivas a fundos abertos está menos concentrado pelos
diferentes tipos de planos de pensões do que nos fundos fechados, havendo
contudo duas observações a destacar. Primeiro, tal como nos fundos fechados, a
maioria dos montantes relativos às adesões colectivas (75,5%) estava afecta a
planos de benefício definido independentes da segurança social. Segundo, as
adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam cerca de
9,7% do montante total dessas adesões, traduzindo um peso relativo muito
superior ao verificado nos fundos fechados para esse tipo de planos (com 0,2% de
peso no total). Agregadamente, cerca de 45,6% do montante aplicado em planos
de contribuição definida dizia respeito a adesões colectivas.

Fazendo uma análise paralela à apresentada anteriormente, o quadro seguinte
ilustra a distribuição do número dos fundos de pensões fechados e das adesões
colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano de pensões e por tipo de
actividade económica dos associados.

Relativamente ao número de fundos de pensões fechados, 56,3% do total
financiavam planos de benefício definido e independentes da segurança social
enquanto que, em montante, representavam 88,9% do valor total daqueles
fundos.

Ainda em relação aos fundos fechados que financiam esse tipo de planos,
enquanto 22 fundos dos sectores da actividade bancária e de comunicações
concentravam cerca de 80,2% do total desses fundos, os restantes 81 fundos com
esse tipo de planos representavam apenas 8,7% do mesmo montante. O sector da
indústria concentrava 26,8% do número total de fundos – contra apenas cerca de
2,8% do respectivo valor –, sendo o sector que representava o maior número de
planos de pensões de benefício definido em qualquer das três formas
apresentadas – i.e., independente da segurança social, complementar e integrado
na segurança social e complementar e não integrado na segurança social. Dos 19
fundos com planos de benefício definido da actividade seguradora, 18 são
independentes da segurança social.
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Adesões colectivas:
benefício definido versus

contribuição definida

Quadro 3.25 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano
de pensões e por tipo de actividade económica dos associados

A B C D E

Actividade bancária 30 2 - 3 -
Comunicações 3 3 - 4 -
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3 3 - 5 -
Indústria 27 19 9 13 6
Transportes 6 8 3 4 1
Produção e distribuição de combustíveis 3 1 - 1 -
Actividade seguradora 37 1 - 3 1
Outras actividades financeiras 22 6 - 8 -
Comércio 17 4 3 20 3
Defesa - 1 - - -
Produtos químicos e farmacêuticos 12 3 - 7 6
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 5 4 - 6 -
Outros 18 12 1 44 -

Total 183 67 16 118 17

A - Benefício definido, independente da segurança social D - Contribuição definida
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado E - Misto
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado
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Quanto às adesões colectivas, as análises não diferem substancialmente dos
fundos fechados. Há, contudo, a salientar a existência de 106 planos de
contribuição definida (o mesmo número que em 2002), por oposição aos 12 nos
fundos fechados. Como já referido, em 2003 o número de adesões colectivas teve
uma redução de 5 adesões face a 2002. Tal redução ocorreu apenas nos planos de
benefício definido, o que indica a tendência das pequenas e médias empresas para
extinguirem este tipo de planos ou, tal como aconteceu em 2002, optarem por
planos de contribuição definida.

b) Direitos adquiridos

Nos fundos fechados, 45,4% do respectivo número corresponde a planos de
pensões que não concedem direitos adquiridos em caso de cessação do vínculo
contratual com o correspondente associado e 22,4% concediam tais direitos ao
abrigo do regime de contratação colectiva de trabalho, vigente nos sectores de
actividade bancária, actividade seguradora e outras actividades financeiras (que
não as incluídas directamente nesses dois tipos de actividades, mas abrangidas por
essa contratação colectiva).

Nas adesões colectivas, a percentagem de fundos com planos sem direitos
adquiridos era de 36,2%, e 13,8% do total dos fundos garantiam direitos
adquiridos que se referem ao regime de contratação colectiva mencionada no
parágrafo anterior.

Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos e não à
portabilidade desses direitos. A portabilidade corresponde à manutenção dos
direitos adquiridos sem estarem condicionados a quaisquer restrições de
mobilidade dos participantes entre sectores de actividade ou entidades
empregadoras e continua a ser uma característica rara em Portugal.

c) Actualização das pensões

Relativamente à actualização de pensões, verificam-se algumas diferenças entre os
fundos de pensões fechados e as adesões colectivas de fundos de pensões

Aumento e distribuição
do número de adesões

colectivas

Quadro 3.26 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
direitos adquiridos e por tipo de actividade económica dos associados

Não Sim

Sector(1) Grupo(2) CGA(3) Outros(4)

Actividade bancária 3 25 - - 7
Comunicações 2 - 1 2 5
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 - - - 5
Indústria 48 - 2 - 24
Transportes 9 - - - 12
Produção e distribuição de combustíveis 3 - - - 2
Actividade seguradora 6 30 - - 6
Outras actividades financeiras 7 14 - - 15
Comércio 29 - - - 19
Defesa 1 - - - -
Produtos químicos e farmacêuticos 10 1 2 - 15
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 8 - - - 7
Outros 30 1 - 1 43

Total 162 71 5 3 160

(1) Direitos adquiridos dentro do mesmo sector de actividade - sectores bancário e segurador
(2) Direitos adquiridos dentro do grupo económico a que os associados pertencem 
(3) Direitos adquiridos nos termos do plano de pensões da Caixa Geral de Aposentações
(4) Direitos adquiridos estabelecidos de modo diferente das três formas anteriores
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abertos. Enquanto que 71,6% dos fundos de pensões fechados garantem
actualização das pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas 39%.

Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações, 32,8% são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador e, em outro terço dos casos, por decisão dos associados. Nas adesões
colectivas, essas percentagens eram de 44,7% e 35,3%, respectivamente.

Tanto nos fundos fechados como nas adesões colectivas a fundos abertos que se
encontram abrangidos por regulamentação colectiva dos sectores bancário e
segurador, existe uma relação estreita entre os direitos adquiridos e a actualização
das pensões.

d) Forma de pagamento dos benefícios

A repartição do número de fundos fechados e de adesões colectivas a fundos
abertos por forma de pagamento dos benefícios consta do quadro seguinte.
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Quadro 3.27 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por forma de
actualização das pensões e por tipo de actividade económica dos associados

Não Sim

Sector(1) Decisão dos CGA(2) SS/IPC(3) Outros(4)

associados

Actividade bancária 3 28 1 - - 3
Comunicações 4 - 1 2 - 3
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 10 1 - - - -
Indústria 30 - 24 - 3 17
Transportes 9 - 5 - 2 5
Produção e distribuição de combustíveis 2 - 2 - - 1
Actividade seguradora 3 35 2 - - 2
Outras actividades financeiras 11 15 6 - 1 3
Comércio 33 - 9 - - 6
Defesa - - - - - 1
Produtos químicos e farmacêuticos 13 1 10 - - 4
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 11 - 1 - 1 2
Outros 56 1 12 - 4 2

185 81 73 2 11 49

(1) Actualização de acordo com a regulamentação colectiva vigente nos sectores de actividade bancário e segurador
(2) Actualização nos termos do plano de pensões da Caixa Geral de Aposentações
(3) Actualização nos termos do plano de pensões do regime geral da Segurança Social e/ou indexada ao Índice de Preços no Consumidor
(4) Actualização estabelecida de modo diferente das quatro formas anteriores

Quadro 3.28 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos por forma de pagamento dos benefícios e por tipo de
actividade económica dos associados

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 30 3 2
Comunicações 6 4 0
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 5 6 0
Indústria 46 26 2
Transportes 13 6 2
Produção e distribuição de combustíveis 4 1 0
Actividade seguradora 31 7 4
Outras actividades financeiras 27 9 0
Comércio 22 25 1
Defesa 1 0 0
Produtos químicos e farmacêuticos 18 9 1
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 8 7 0
Outros 28 46 1

Total 239 149 13
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Em 72,7% dos fundos fechados existentes no final de 2003, os benefícios
previstos nos planos de pensões eram pagos exclusivamente através dos próprios
fundos. Os contratos de seguros de rendas eram a forma de pagamento exclusiva
em 20,2% dos fundos. Nas adesões colectivas a fundos abertos, a distribuição era
muito mais equilibrada entre o pagamento dos benefícios através da própria
quota-parte dos fundos afecta à adesão colectiva e através de contratos de
seguros de rendas, onde o pagamento dos benefícios através da quota-parte dos
fundos representava 48,6% das adesões.

Nos fundos fechados, comparando a forma de pagamento dos benefícios com o
tipo de entidade gestora, constatava-se que, dos 117 fundos a cargo de
sociedades gestoras, 100 efectuavam o pagamento dos benefícios directamente a
partir do património dos fundos. Nos 66 fundos geridos por empresas de seguros,
os fundos de pensões eram o veículo directo de pagamento dos benefícios em
24 casos. Dos 46 fundos cujos benefícios eram pagos por contrato de seguro,
33 eram geridos por empresas de seguros, como se nota pelo quadro seguinte.

e) Planos contributivos

No quadro seguinte apresenta-se a frequência dos planos contributivos por
sectores de actividade económica dos associados, tanto nos fundos fechados
como nas adesões colectivas a fundos abertos. Dele se pode concluir que, nas
adesões colectivas, os planos contributivos assumem um peso muito superior ao
existente nos fundos fechados (28,9% nas adesões colectivas e 13,1% nos fundos
fechados).

Veículos de pagamento
dos benefícios:

património dos fundos
versus rendas vitalícias

Quadro 3.29 Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por
forma de pagamento dos benefícios

Sociedades Empresas Entidades
gestoras de seguros gestoras

Fundo de pensões 100 24 124
Contrato de seguro 13 33 46
Ambas as formas anteriores 4 9 13

Total 117 66 183

Quadro 3.30 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de actividade económica
dos associados

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 5 2
Comunicações 1 2
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1 4
Indústria 4 6
Transportes 2 4
Produção e distribuição de combustíveis - 1
Actividade seguradora - 3
Outras actividades financeiras - 2
Comércio 2 7
Defesa 1 -
Produtos químicos e farmacêuticos 5 6
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 0
Outros 2 26

Total 24 63
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As adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam 84,1%
das adesões com planos contributivos. De modo bem diferente, verificava-se uma
distribuição dos fundos fechados com planos contributivos pelos diferentes tipos
de planos de pensões.

3.4. Entidades gestoras de fundos de pensões

3.4.1. Estrutura empresarial

Em 2003, estavam registadas 27 entidades gestoras, das quais 14 eram empresas
de seguros e 13 eram sociedades gestoras de fundos de pensões.

A redução de uma empresa de seguros enquanto gestora de fundos de pensões
deveu-se à fusão por incorporação da DB Vida na Eagle Star Vida, da qual resultou
a Zurich Vida. Relativamente às sociedades gestoras, há a realçar a cessação da
actividade da Winterthur Pensões (tendo o respectivo negócio sido transferido
para a Liberty Europeia) e o início da actividade da sociedade Pedro Arroja.

As sociedades gestoras continuam a hegemonizar o mercado de fundos de
pensões. No final de 2003 as sociedades gestoras eram responsáveis por 67,2%
do número de fundos de pensões e por 96,5% do respectivo montante total.

O valor dos 4 fundos fechados co-geridos representava, em 2003, 7,4% do
montante total dos fundos, sendo que 96,2% desse valor estava afecto às
sociedades gestoras.
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Quadro 3.31 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de plano de pensões

Fundos Adesões
fechados colectivas

Benefício definido 8 9
Contribuição definida 10 53
Misto 6 1

Total 24 63

Quadro 3.32 Número de entidades gestoras

2001 2002 2003

Empresas de seguros 17 15 14
Sociedades gestoras 13 13 13

Entidades gestoras 30 28 27

Quadro 3.33 Número e montante de fundos de pensões geridos

2001 2002 2003
milhões de euros Nº Montante Nº Montante Nº Montante

Empresas de seguros 86 510 80 521 75 564

Sociedades gestoras 150 14.298 151 15.358 154 15.719

Entidades gestoras 236 14.808 231 15.880 229 16.283
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3.4.2. Ranking

Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do ranking
apresentou-se semelhante à de 2002. A existência de um valor praticamente nulo
para o índice de instabilidade das quotas de mercado confirma essa afirmação1.

A alteração mais significativa na tabela, a descida de ranking da Previsão (de
2.º para 4.º), é justificada pela integração do fundo de pensões do pessoal dos
CTT/CGA na Caixa Geral de Aposentações. No início de 2003 este fundo era o
quinto maior fundo de pensões (7,3% do mercado total dos fundos de pensões)
e ascendia a cerca de 1,16 mil milhões de euros.

As quatro primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de 36,7%
do número total de fundos de pensões, aos quais correspondiam 66,9% do valor
total dos activos. As oito primeiras entidades gestoras geriam 51,5% do número
total de fundos de pensões, correspondentes a 93,9% do valor total dos fundos.

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras permaneceu
estável em relação ao nível de 2002. O índice de Gini reduziu ligeiramente, tendo
passado de 0,792 para 0,781.

1 Note-se que um valor nulo no índice de instabilidade significa ausência de volatilidade das quotas de mercado.

Quadro 3.34 Ranking de entidades gestoras

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2003

2003 2002 Número (4) Montante Quota de
(milhões de euros) mercado

1 1 Pensõesgere 43          4.398 27,0%
2 3 CGD Pensões 10          2.655 16,3%
3 4 BPI Pensões 28          2.099 12,9%
4 2 Previsão 3          1.736 10,7%
5 5 ESAF SGFP 12          1.500 9,2%
6 6 Futuro 17          1.095 6,7%
7 7 SGFP Banco de Portugal 1          941 5,8%
8 8 Santander Pensões 4          870 5,3%
9 9 Tranquilidade Vida 24          242 1,5%
10 10 BBVA Fundos 6          216 1,3%
11 11 Banif Açor Pensões 8          125 0,8%
12 12 Fidelidade Mundial 5          95 0,6%
13 13 SGF 13          55 0,3%
14 14 Abeille Vie 0          44 0,3%
15 17 Eurovida 1          39 0,2%
16 18 (1) Real Vida 3          34 0,2%
17 15 Axa Portugal Vida 4          33 0,2%
18 16 Unipensão 8          28 0,2%
19 19 Alico 19          17 0,1%
20 20 BPI Vida 1          15 0,1%
21 21 Lusitânia Vida 4          13 0,1%
22 24, 25 (2) Liberty Europeia 3          12 0,1%
23 23 Victoria Vida 5          11 0,1%
24 26 Global Vida 1          5 0,0%
25 22 Gan Portugal Vida 3          4 0,0%
26 27, 28 (3) Zurich Vida 2          1 0,0%
27 - Pedro Arroja 1          0 0,0%

229          16.283 100,0%
(1) BPN Vida
(2) 24 - Europeia; 25 - Winterthur Pensões
(3) 27 - Eagle Star Vida; 28 - DB Vida
(4) Inclusão dos fundos co-geridos na entidade gestora líder.

Concentração dos
montantes geridos
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Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que o Grupo Banco Comercial Português
(Pensõesgere) detinha 27% da quota de mercado, seguido do Grupo Caixa Geral
de Depósitos (CGD Pensões e Fidelidade Mundial) com 16,5%, do Grupo BPI (BPI
Pensões, Unipensão e BPI Vida) com 13,2% e, por último, do Grupo Espírito Santo
(ESAF SGFP e Tranquilidade Vida) com 10,7%.

3.4.3. Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades
gestoras

Em 2003, o Resultado Líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões
registou o elevado crescimento de 31,8%. No entanto, houve três entidades
gestoras que apresentaram Resultados Líquidos inferiores aos de 2002, apesar de
positivos. O Capital Próprio registou um crescimento global de 9,3%. Assim, dado
o crescimento inferior dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido do
Exercício, é normal que a taxa de rendibilidade tenha registado um crescimento
significativo, passando de 18,1% para 22,3%. Refira-se que, das 13 sociedades
gestoras, 6 registaram taxas de rendibilidade superiores a 10%.

Saliente-se ainda que as sociedades gestoras pertencentes a grupos financeiros,
apesar de, em conjunto, representarem cerca de 77% do total do Resultado
Líquido do Exercício, representam apenas 42% do total dos Capitais Próprios.

3.4.4. Margem de solvência

A margem de solvência das empresas de seguros relativamente aos fundos de
pensões geridos é calculada em conjunto com a margem relativa à actividade
seguradora, que já foi analisada num capítulo anterior deste relatório. Assim, de
seguida será analisada apenas a margem de solvência das sociedades gestoras de
fundos de pensões.

O montante da margem de solvência das sociedades gestoras é calculado, desde
2001, com base nos montantes dos fundos de pensões geridos. Assim, nesse ano,
o montante da margem a constituir registou um aumento de 80% face ao
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Concentração por grupos
financeiros

Rendibilidade e
economias de escala

Quadro 3.35 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de
pensões

Sociedades gestoras Capitais Próprios
de em 31/12/2002

fundos de pensões 2000 2001 2002 (milhares de euros)

Banif Açor Pensões 0,4% 1,1% 1,0% 2.190        
BBVA Fundos 23,7% 19,0% 17,1% 4.460        
BPI Pensões 38,7% 50,1% 40,1% 4.758        
ESAF SGFP 30,4% 35,4% 40,7% 2.735        
Futuro 8,3% 9,8% 6,8% 6.551        
Pensõesgere 30,4% 176,0% 155,1% 1.896        
Previsão 6,5% 2,0% 4,1% 7.407        
Santander Pensões 27,3% 10,2% 13,4% 4.463        
SGF 7,3% 14,3% 9,0% 1.336        
SGFP Banco de Portugal 3,7% 1,8% 0,3% 3.778        
SGFP Caixa Geral de Depósitos 3,9% 2,6% 6,0% 1.885        
Unipensão 1,7% 0,9% 2,8% 1.080        
Winterthur Pensões -31,9% -11,9% 1,4% 1.398           

16,2% 18,8% 18,2% 43.936       

Margem de solvência das
sociedades gestoras
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resultado do ano anterior, tendo, no ano seguinte, registado um aumento de
apenas 7,7% para, em 2003, apresentar um crescimento de 3,5%. Saliente-se
que, em 2003, tal como em 2002, existem ainda três sociedades gestoras que
constituem como margem de solvência o fundo de garantia mínimo legal (800 mil
euros).

Os elementos constitutivos da margem têm vindo a acompanhar o crescimento da
margem a constituir, obtendo-se, no final de 2003, uma taxa de cobertura de
155%.

No que se refere à estrutura patrimonial das sociedades gestoras, constata-se que
o Capital Social realizado diminuiu em 748 mil euros, tendo as restantes principais
rubricas, reservas e resultados, registado aumentos relativamente a 2002.

A rubrica de resultados tem vindo gradualmente a aumentar o seu peso no total
dos elementos constitutivos da margem de solvência devido aos bons resultados
que as sociedades gestoras têm apresentado. O impacto é, no entanto, minorado
pela distribuição de Resultados do Exercício que, em 2003, foi de cerca de 70%.

A rubrica de reservas tem igualmente vindo a aumentar o seu peso, em grande
parte devido ao aumento da rubrica de outras reservas, que vai sendo alimentada
pela parte do Resultado Líquido do Exercício que não é distribuída.

Gráfico 3.6 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões

Gráfico 3.7 Elementos constitutivos da margem de solvência
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3.5. O peso dos fundos de pensões na economia

3.5.1. Economia portuguesa

Como referido anteriormente neste capítulo, o montante total afecto aos fundos
de pensões totalizava, no final de 2003, cerca de 16.283 milhões de euros, ou
seja, cerca de 12,4% do PIB. Esta constatação não permite, no entanto, retirar
conclusões robustas quanto à importância socio-económica dos fundos de
pensões em Portugal.

Em primeiro lugar, é necessário entender qual a importância que os fundos de
pensões desempenham enquanto veículos de financiamento complementares do
benefício de reforma atribuído pela segurança social. Efectivamente, tal como se
pode constatar pelo gráfico apresentado seguidamente, a repartição do peso dos
fundos de pensões ao nível dos três pilares de protecção social revela que 74% do
montante total dos fundos está afecto ao primeiro pilar. Por outras palavras,
apenas 26% do montante total dos fundos de pensões em Portugal financia
pensões complementares de reforma.

Mais relevante é o facto de apenas 2,8% do montante total representar
contribuições individuais para financiar benefícios complementares de reforma,
sendo que a maioria das pensões complementares é financiada pelas entidades
empregadoras. Apesar do seu peso diminuto, o terceiro pilar representava um
quarto do número de participantes abrangidos pelos fundos de pensões.

O peso significativo dos fundos afectos ao primeiro pilar é justificado pelo facto de
a grande maioria dos trabalhadores dos sectores bancário e de comunicações não
se encontrar abrangida pelo sistema de protecção da segurança social.
Relativamente àqueles, os fundos de pensões desempenham o papel de primeiro
pilar de protecção social.

Em segundo lugar, é também necessário entender qual a importância que os
fundos de pensões desempenham, por um lado, enquanto veículo de
investimento dinamizador dos mercados financeiros e, por outro, enquanto
produto financeiro dinamizador do sector segurador e bancário.
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Gráfico 3.8 Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção
social

Peso do 2.º e 3.º pilares

Gestão concorrencial e
não concorrencial
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Os fundos de pensões têm, efectivamente, assumido ao longo dos últimos anos
uma posição importante na dinamização do mercado de capitais. Esta importância
será analisada no capítulo seguinte, onde será efectuada uma análise detalhada
do peso dos fundos de pensões, quer no mercado accionista quer no mercado
obrigacionista.

No entanto, a sua importância enquanto veículo de investimento dinamizador do
sector segurador e bancário, ou seja, a sua importância enquanto produto
estimulador da concorrência e da inovação, é reduzida. O facto de o sector
bancário efectuar maioritariamente a gestão dos seus fundos de pensões
internamente leva a que o mercado de fundos de pensões, que operava em
regime de gestão concorrencial, represente apenas 17,2% do montante total. Por
outras palavras, 82,8% do mercado total correspondia a fundos cujos associados
ou eram accionistas das entidades gestoras ou eram as próprias empresas de
seguros (i.e., mercado sujeito à gestão não concorrencial).

3.5.2. Economia europeia

Atendendo a que ainda não se encontram disponíveis os dados relativos a 2003
para todos os países da União Europeia (U.E.), optou-se por efectuar a presente
análise para o ano 2002. Esta análise tem por base a informação disponibilizada
pela European Federation for Retirement Provision (EFRP). Note-se que não são
apresentados dados para o Luxemburgo e para a Grécia, por falta de informação
actualizada.

Na U.E., os fundos de pensões envolvem realidades muito diferentes aos mais
variados níveis (nomeadamente institucional, contratual e fiscal), até porque a
experiência é bastante díspar entre os países. Por exemplo, relativamente aos
regimes fiscais, as diferenças são marcantes, visto que a tributação/isenção poderá
incidir em momentos diferentes – nas contribuições, aquando da realização dos
rendimentos provenientes dos investimentos, ou no momento de pagamento dos
benefícios estabelecidos no plano de pensões. Aliás, se ao nível do modelo fiscal
as diferenças são elevadas, em relação às regras concretas de aplicação desses
modelos as diferenças são ainda mais nítidas, mesmo quando o modelo de base é
o mesmo2.

Em 2002, o mercado europeu de fundos de pensões registou uma redução de 7%
face ao valor do ano anterior. O mercado atingiu cerca de 2,1 biliões de euros,
correspondentes a 23,6% do PIBpm da U.E. (25,9% em 2001). Esta redução é
particularmente relevante tendo em conta que já no ano anterior se tinha assistido
a uma redução de 7,9%.

Este comportamento pouco favorável do mercado europeu de fundos de pensões
não pode ser visto isoladamente do comportamento negativo dos mercados
financeiros. Efectivamente, a redução no montante total ficou a dever-se a este
facto já que, no cômputo global, as contribuições para os fundos superaram os
pagamentos efectuados.

Indubitavelmente, os resultados negativos alcançados pelos fundos de pensões
levaram a uma maior atenção, por parte dos associados, nas decisões ligadas à

2 De acordo com a EFRP, os modelos fiscais dos países da U.E. são os seguintes: a Alemanha e o Luxemburgo tributam as
contribuições efectuadas e isentam os rendimentos gerados e os benefícios pagos - modelo TII -; a Dinamarca, a Itália e
a Suécia, contrariamente, isentam as contribuições e tributam os rendimentos e os benefícios - modelo ITT -; e os
restantes países isentam as contribuições e os rendimentos e tributam os benefícios - modelo IIT. 
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política de investimentos adoptada e a uma optimização dos activos em função do
perfil das responsabilidades assumidas. Em consequência desta maior
preocupação, tem também surgido um interesse crescente pelos denominados
investimentos alternativos, tais como os hedge funds, o capital de risco ou outros
tipos de activos como o imobiliário, que apresentem correlações reduzidas com os
restantes mercados financeiros (acções e obrigações).

A melhoria a que se tem assistido nos mercados financeiros desde 2002 tem tido
um impacto positivo no mercado europeu de fundos de pensões. Dados
preliminares para 2003 levam a concluir que o mercado atingiu o seu ponto mais
baixo em 2002 e que se está na direcção de uma melhoria para os anos seguintes.

O gráfico seguinte ilustra, para além do peso do mercado de fundos de pensões
no PIBpm de cada país, o peso relativo de cada país no mercado de fundos de
pensões (MFP) e no PIBpm da U.E..

De acordo com a EFRP, os três maiores mercados de fundos de pensões europeus
– o mercado alemão, o britânico e o holandês – representavam 81,3% do
montante total dos fundos de pensões. No entanto, há a salientar que o maior
fundo de pensões holandês (e europeu), o fundo ABP, tem como população
abrangida os funcionários públicos holandeses. Trata-se, portanto, de um fundo
que substitui o regime público de protecção social dos funcionários do Estado
desse país. No final de 2002, este fundo, com activos no valor de 147 mil milhões
de euros, representava cerca de um terço do mercado holandês.

O peso dos fundos de pensões no PIBpm da U.E. era de 23,6%. Assim, apenas a
Holanda, a Irlanda, o Reino Unido e a Suécia apresentam valores para o peso dos
seus mercados de fundos de pensões na economia nacional acima desse valor. É
também de salientar que a Alemanha, a França e a Itália, cujos pesos individuais
do PIBpm na U.E. são significativos, possuem mercados domésticos de fundos de
pensões comparativamente reduzidos face à dimensão das suas economias.

Pelo mesmo motivo de falta de informação relativamente a 2003, a análise do
crescimento dos fundos de pensões na U.E. reporta-se apenas ao ano 2002.
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Gráfico 3.9 Mercado de fundos de pensões e PIBpm nos países da União Europeia em 2002

Fonte: EFRP

Crescimento
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Tal como referido anteriormente, o mercado de fundos de pensões da U.E.
registou, pelo segundo ano consecutivo, um decréscimo nos montantes totais
afectos. No próximo gráfico apresenta-se a variação de cada um dos mercados de
fundos de pensões para 13 países da U.E. Desta análise foram excluídos a Grécia
e o Luxemburgo, por falta de informação actualizada.

Tal como esperado, a grande maioria dos mercados de fundos de pensões
europeus apresentou crescimentos negativos ou modestamente positivos. De
realçar que Portugal foi o país que apresentou o maior crescimento, o que se
explica pelo crescimento de 22% das contribuições anuais, enquanto o valor dos
benefícios pagos durante 2002 cresceu 4%.

Ao analisar a evolução dos montantes totais afectos aos fundos de pensões num
horizonte temporal alargado, no período de 1995 a 2002, verifica-se que, à
excepção dos anos 2001 e 2002, o mercado tem sido marcado por um
crescimento estável. Durante o período em análise, com excepção dos referidos
anos, a evolução do mercado de fundos de pensões da U.E. tem acompanhado a
evolução do PIBpm, como se pode constatar pelo gráfico seguinte.

Gráfico 3.10 Taxas de variação do mercado de fundos de pensões nos países da União
Europeia
2002

Fonte: EFRP

Gráfico 3.11 Evolução do mercado de fundos de pensões e do PIBpm na União Europeia
para o período 1995-2002

Fonte: EFRP
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O mercado de fundos de pensões da U.E. registou uma evolução positiva em
sintonia com a evolução positiva do PIBpm entre 1995 e 2000. A partir de 2001, o
PIBpm registou uma evolução mais modesta, sendo que o mercado de fundos de
pensões decresceu de 2.482 mil milhões de euros, em 2000, para 2.127 mil
milhões de euros em 2002.

Em termos de crescimento anual, até 1999 o mercado de fundos de pensões
registou um crescimento superior ao do PIBpm. No entanto, esta tendência sofreu
uma inversão em 2000, com o mercado de fundos de pensões a registar taxas de
crescimento negativas, tal como apresentado no gráfico seguinte.
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Europeia para o período 1995-2002

Fonte: EFRP
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INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DE SEGUROS
E DOS FUNDOS DE PENSÕES

4.1. Introdução

À semelhança do ano 2002, o ano 2003 ainda não foi o ano da retoma económica
sustentada. O modesto crescimento do PIB a nível mundial ficou essencialmente a
dever-se à incerteza geopolítica no Médio Oriente, criada, em grande parte, pela
guerra no Iraque e pelo aumento dos atentados terroristas. A sua influência,
nomeadamente no preço do petróleo, marcou negativamente o ano 2003.

Adicionalmente, a pneumonia atípica, as pressões motivadas por factores de
controlo orçamental e consequentes tensões sociais, bem como a difícil digestão
da bolha especulativa verificada no final dos anos noventa, também contribuíram
para um ambiente generalizado de indefinição.

No entanto, no final de 2003 denotou-se já uma melhoria dos indicadores
económicos, não só nos Estados Unidos da América como também na União
Europeia. Apesar desta recta final positiva, a única economia da União Europeia
que apresentou um comportamento favorável para o ano 2003 foi o Reino Unido,
que apresentou um crescimento do PIB de 1,7%. O Japão, por seu lado,
contrariou a tendência apresentada nos anos anteriores, ao registar um
crescimento do PIB de cerca de 2,6%.

No início do ano, os mercados accionistas europeus foram particularmente
penalizados pelo receio de que as maiores economias pudessem entrar em
recessão. Contudo, no último trimestre, os indicadores micro e macro-económicos
sustentaram melhorias para a zona euro, enquanto nos Estados Unidos da
América apresentavam um crescimento robusto. Como consequência, as acções
inverteram a sua tendência negativa para terreno positivo, tendo terminado o ano
com o melhor desempenho global desde 1999.

Em termos anuais, os índices accionistas registaram, a nível global, rendibilidades
inequivocamente positivas, tendo, a título de exemplo, o índice MSCI World,
medido em dólares, registado uma subida de 30,8%. As acções nacionais
registaram também um desempenho positivo, tendo o índice PSI 20 valorizado
perto de 20%.

Tal como os mercados accionistas, também os mercados obrigacionistas ficaram
marcados por períodos e comportamentos distintos. Até Junho, quando as taxas
directoras atingiram mínimos históricos, assistiu-se globalmente a uma valorização
significativa do mercado obrigacionista. A partir do início do segundo semestre,
deu-se uma inversão de sentimento e assistiu-se à subida das taxas de juro. As
perdas registadas no segundo semestre foram também motivadas pela
transferência do investimento do mercado obrigacionista para o mercado
accionista, efectuada ao sabor da melhoria das perspectivas macro-económicas.

No cômputo global anual, os mercados obrigacionistas registaram rendibilidades
positivas. A redução das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu teve
como consequência o crescimento dos preços das obrigações a taxa fixa e,
consequentemente, uma diminuição das yields. O mercado obrigacionista
português ficou também marcado por um aumento da emissão de obrigações de
cerca de 150% relativamente ao ano anterior.
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Após dois anos de queda dos mercados accionistas, as empresas de seguros e os
fundos de pensões puderam beneficiar de um crescimento dos índices que, apesar
de tudo, não foi suficiente para colmatar as perdas de anos anteriores. Note-se
que o PSI Geral, em 2001 e 2002, havia registado um decréscimo de 19% e
20,7%, respectivamente, tendo, em 2003, registado uma subida de 17,4%.

4.2. Investimentos afectos às provisões técnicas 
das empresas de seguros

No decorrer do ano 2003, o Instituto de Seguros de Portugal publicou a Norma n.º
13/2003-R, de 17 de Julho, que veio estabelecer novas regras relativas à
representação das provisões técnicas das empresas de seguros e os mecanismos
de definição, implementação e controlo das políticas de investimento. Na base
dessa norma estiveram vários factores, nomeadamente a constatação de que os
activos representativos das provisões técnicas devem estar sujeitos a um conjunto
de regras de diversificação e dispersão mais flexíveis que as anteriores e adaptadas
às novas realidades dos mercados financeiros. A referida norma veio, assim,
estabelecer um conjunto de princípios gerais aplicáveis aos activos representativos
das provisões técnicas, bem como reduzir os limites de diversificação e dispersão
anteriormente impostos e contribuir para que as empresas de seguros efectuem
uma gestão da sua carteira de activos em função das responsabilidades assumidas.

Além dos aspectos normativos, o comportamento dos mercados accionistas e
obrigacionistas é igualmente um factor que influencia a estrutura das carteiras das
empresas de seguros.

O ano 2003 revelou-se um ano de contenção a nível de alterações estratégicas nas
políticas de investimento, uma vez que o ano 2002 foi um ano de elevadas perdas
e a recuperação não se verificou logo no início do ano seguinte. Assim, a estrutura
das carteiras das empresas de seguros não apresentou grandes alterações
relativamente ao ano 2002, exceptuando uma situação especial que será
mencionada mais à frente neste relatório.

Como tradicionalmente se tem verificado, as carteiras do ramo Vida, excepto as
carteiras relativas a contratos de seguro unit linked, continuaram a registar uma
elevada percentagem em títulos de dívida pública e equiparados e obrigações e
papel comercial (cerca de 75%), enquanto as carteiras dos ramos Não Vida, que
no ano anterior tinham assumido um comportamento mais prudente, registaram
um ligeiro desinvestimento nessas mesmas rubricas, realçando, mais uma vez, as
diferenças que tradicionalmente se verificam na estrutura destas duas carteiras.

Em termos globais, o investimento em títulos de dívida pública e equiparados e em
obrigações e papel comercial manteve o seu peso na carteira (de 71%),
registando-se apenas uma transferência da primeira para a segunda rubrica.
O segmento que registou a maior alteração nestas rubricas foi o das carteiras
relativas a contratos de seguro unit linked, que registou um aumento de 10% no
investimento em obrigações e papel comercial.

As restantes rubricas mantiveram-se mais ou menos inalteradas, com excepção
dos depósitos remunerados e certificados de depósitos e de caixa e
disponibilidades à vista. Este facto ficou a dever-se essencialmente a dois aspectos:
por um lado, à transferência da rubrica de depósitos remunerados para a rubrica

Enquadramento
legislativo
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de caixa e disponibilidades à vista, maioritariamente constituída por depósitos à
ordem, o que se poderá justificar pela eliminação do limite anteriormente
existente, de 3% em caixa e disponibilidades à vista não remunerada; por outro
lado, registou-se um aumento real significativo da rubrica de caixa e
disponibilidades à vista nas carteiras dos ramos Não Vida, o que se ficou a dever a
uma situação pontual que viria a ser ultrapassada no primeiro trimestre do ano
2004, em que aquela rubrica representava 7% do valor da carteira.

É igualmente evidente algum desinvestimento em acções e títulos de participação,
uma vez que, em termos nominais, o valor decresceu ligeiramente, apesar da
evolução positiva registada nos mercados accionistas a nível mundial. Apenas as
carteiras relativas a contratos de seguro unit linked registaram um aumento do
investimento nesta rubrica.

Note-se ainda que, pelo segundo ano consecutivo, a rubrica relativa ao imobiliário
se manteve praticamente inalterada, quer em termos relativos, quer em termos
nominais.

4.2.1. Análise por carteira

Nas carteiras do ramo Vida, excluindo as carteiras relativas aos contratos de seguro
unit linked, existe uma clara tendência de maior investimento em títulos de dívida
pública e equiparados e em obrigações e papel comercial, representando estas
rubricas, em 2003, cerca de 76% do montante total. Este investimento tem sido
efectuado em detrimento do investimento em activos de maior volatilidade,
justificado pelo carácter específico dos seguros de Vida que se consubstancia
numa lógica de investimento de longo prazo, com garantia de taxa de juro.

Se, em 2002, a diminuição da quota da rubrica de acções e títulos de participação
se ficou a dever essencialmente ao comportamento negativo dos mercados
accionistas, em 2003, dada a valorização registada nos mercados accionistas, a
diminuição da referida quota representa um desinvestimento real nesta rubrica.

Destaca-se ainda a já referida transferência entre a rubrica de depósitos
remunerados e certificados de depósito e a rubrica de caixa e disponibilidades à
vista e a percentagem negativa apresentada em outros activos nas carteiras do
ramo Vida. A rubrica de outros activos é constituída, entre outros elementos, por
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Quadro 4.1 Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros

Vida
(excepto unit linked) Unit linked Não Vida Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 6.784 37,1% 110 1,9% 1.717 26,7% 8.611 28,2%
Obrigações e papel comercial 7.041 38,5% 4.891 83,6% 1.248 19,4% 13.179 43,1%
Acções e títulos de participação 812 4,4% 86 1,5% 331 5,1% 1.229 4,0%
Unidades de participação em fundos de investimento 1.193 6,5% 338 5,8% 497 7,7% 2.028 6,6%
Terrenos e edifícios 163 0,9% 2 0,0% 918 14,3% 1.083 3,5%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 272 1,5% 123 2,1% 158 2,5% 553 1,8%
Caixa e disponibilidades à vista 1.687 9,2% 202 3,4% 829 12,9% 2.718 8,9%
Créditos sobre tomadores de seguro 6 0,0% 0 0,0% 210 3,3% 216 0,7%
Juros decorridos 426 2,3% 135 2,3% 74 1,1% 635 2,1%
Outros activos -88 -0,5% -35 -0,6% 455 7,1% 332 1,1%

Total 18.295 100,0% 5.853 100,0% 6.438 100,0% 30.585 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 104,3% - 123,1% -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 92,1% - 95,7% -

Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas do
ramo Vida
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créditos, imobilizações corpóreas e ajustamentos de valor dos produtos derivados
que estão afectos a investimentos a representar as provisões técnicas que, neste
ano, foram negativos.

No que se refere à taxa de cobertura das provisões técnicas, verificou-se uma
subida de cerca de 2%, cifrando-se, em 2003, em 104,3%. Simultaneamente,
verificou-se um decréscimo no rácio investimentos afectos sobre provisões
técnicas, o que se traduz numa maior importância dos outros activos,
nomeadamente da caixa e disponibilidades à vista, como já foi referido
anteriormente.

As carteiras de seguros de Vida unit linked registaram uma das alterações mais
significativas no que se refere à estrutura da carteira, ou seja, o aumento de 9,3%
da rubrica obrigações e papel comercial. Grande parte deste aumento ficou a
dever-se à diminuição do peso dos títulos de dívida pública e equiparados que, no
mesmo período, decresceu 5,7%. Esta tendência já se havia verificado em 2002 e
pode ser justificada pela superior rendibilidade das obrigações de emitentes
privados face aos títulos de dívida pública.

Registou-se ainda um ténue aumento nominal e relativo do investimento em
acções e títulos de participação e um aumento de cerca de 1% em unidades de
participação em fundos de investimento. Saliente-se que cerca de 51% das
unidades de participação que constituem estas carteiras correspondem a fundos
de investimento que investem maioritariamente em obrigações.

Quadro 4.2 Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked)

2001 2002 2003

Títulos de dívida pública e equiparados 37,5% 37,6% 37,1%
Obrigações e papel comercial 35,2% 37,4% 38,5%
Acções e títulos de participação 8,0% 5,2% 4,4%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,8% 5,5% 6,5%
Terrenos e edifícios 0,9% 0,8% 0,9%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 8,8% 9,7% 1,5%
Caixa e disponibilidades à vista 0,5% 0,8% 9,2%
Juros decorridos 1,9% 2,0% 2,3%
Outros activos 0,3% 1,0% -0,5%

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

Activos representativos / Provisões técnicas 101,3% 102,4% 104,3%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 98,5% 99,2% 92,1%

Carteira afecta a
contratos de seguro

unit linked

Quadro 4.3 Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo
unit linked do ramo Vida

2001 2002 2003

Títulos de dívida pública e equiparados 13,2% 7,6% 1,9%
Obrigações e papel comercial 69,6% 74,3% 83,6%
Acções e títulos de participação 2,1% 1,4% 1,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,9% 4,7% 5,8%
Terrenos e edifícios 0,0% 0,0% 0,0%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 3,1% 2,2% 2,1%
Caixa e disponibilidades à vista 0,0% 0,2% 3,4%
Juros decorridos 4,8% 4,9% 2,3%
Outros activos 0,4% 4,7% -0,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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O valor negativo na rubrica de outros activos deve-se igualmente ao facto, já
anteriormente explicado, de esta rubrica passar a incluir, desde 2003, os
ajustamentos resultantes dos produtos derivados afectos, neste caso, à cobertura
de riscos dos activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações
do tipo unit linked.

As carteiras dos seguros dos ramos Não Vida não sofreram grandes alterações a
nível da estrutura no ano 2003. A alteração mais significativa é o elevado peso da
rubrica caixa e disponibilidades, situação que, como já foi referido, estava em
parte ultrapassada em Março de 2004.

No que se refere às outras rubricas, é de registar um decréscimo no investimento
em obrigações e papel comercial, não havendo, no entanto, por compensação,
um acréscimo das rubricas de acções e títulos de participação e unidades de
participação em fundos de investimento.

O elevado valor da rubrica de outros activos, que, além da rubrica de caixa e
disponibilidades à vista, foi a única que registou um aumento em 2003 (de cerca
de 1,5%), deve-se ao facto de, nestes ramos, existir um conjunto de activos
aceites para representação das provisões técnicas que assumem valores de pouca
importância individualmente mas que, no seu conjunto, constituem já uma parte
significativa da carteira. São eles, entre outros, e por ordem de importância, os
créditos sobre tomadores de seguro (3,3%), os custos de aquisição diferidos
(2,7%), os juros decorridos (1,1%) e os créditos sobre o IFADAP (0,8%).

Tal como se registou no ramo Vida, também os ramos Não Vida registaram um
aumento da taxa de cobertura que foi, no final de 2003, de 123,1%, ou seja, um
dos valores mais elevados dos últimos cinco anos.

Tal como se pode observar nos quadros anteriormente apresentados, as alterações
a nível da estrutura das carteiras não têm sido, ao longo dos anos, muito drásticas.
No entanto, a nível da origem geográfica dos investimentos as alterações são
notórias, sendo fundamental fazer uma análise do tipo de investimento por
origem geográfica.
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Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas dos
ramos Não Vida

Quadro 4.4 Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

2001 2002 2003

Títulos de dívida pública e equiparados 27,4% 27,4% 26,7%
Obrigações e papel comercial 21,3% 23,2% 19,4%
Acções e títulos de participação 9,6% 5,7% 5,1%
Unidades de participação em fundos de investimento 5,1% 8,1% 7,7%
Terrenos e edifícios 17,1% 16,2% 14,3%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 7,3% 7,9% 2,5%
Caixa e disponibilidades à vista 0,5% 1,1% 12,9%
Créditos sobre tomadores de seguros 3,7% 3,6% 3,3%
Outros activos 8,1% 6,7% 7,1%

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

Activos representativos / Provisões técnicas 108,5% 111,1% 123,1%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 92,3% 99,7% 95,7%
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4.2.2. Análise da origem geográfica dos activos

Como se pode verificar pela análise do gráfico seguinte, entre os anos 2000 e
2003 o investimento em activos nacionais decresceu de cerca de 65% para 48%.
O investimento em activos estrangeiros era, em 2000, e continua a ser, em 2003,
primordialmente constituído por obrigações e por títulos de dívida pública,
representando estas duas rubricas, em 2003, cerca de 48% do total do
investimento estrangeiro das empresas de seguros.

No que se refere ao peso da dívida pública portuguesa na dívida pública detida
pelas empresas de seguros, a tendência de decréscimo tem-se registado ao longo
dos últimos anos de forma acentuada, sendo a percentagem apresentada em
2003 cerca de metade da apresentada em 2000 (42% contra 80,4%). A entrada
em vigor do euro e o subsequente desaparecimento do risco cambial motivou
decerto esta decisão estratégica. Do montante total aplicado em dívida pública,
apenas 0,2% é relativo a dívida pública de países de fora da União Europeia
(maioritariamente da Suíça), representando o investimento em dívida pública de
países da União Europeia cerca de 57,8%. De salientar que, dos países da União
Europeia que não aderiram ao euro (Reino Unido, Suécia e Dinamarca), apenas a
Dinamarca se encontra representada com uma percentagem de 0,1%.

A dívida pública alemã, com 18,7%, a italiana, com 11,4% e a espanhola, com
7,6%, são os títulos mais representativos da rubrica de dívida pública estrangeira
das carteiras das empresas de seguros.

Ao efectuar uma análise por carteiras, verifica-se que existem diferenças
substanciais. No que se refere à carteira dos seguros de Vida, excepto os unit
linked, devido ao seu peso no total dos investimentos, esta apresenta uma
estrutura praticamente idêntica à do mercado.

A carteira de investimentos relativos a contratos de seguro unit linked apresenta
um elevado investimento em dívida pública portuguesa (cerca de 84%) e é,
simultaneamente, a carteira que mais investe em dívida pública de países fora da
União Europeia (cerca de 3%).

Por outro lado, a carteira dos investimentos afectos a seguros Não Vida é a que
mais investe em dívida pública de países da União Europeia (cerca de 65%),
destacando-se o investimento em dívida pública alemã (23,4%) e italiana (15,9%).

Gráfico 4.1 Origem geográfica dos activos representativos das provisões técnicas

Investimento em dívida
pública
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No que se refere às obrigações de emitentes privados, o investimento em títulos
emitidos em Portugal manteve-se praticamente inalterado entre 2002 e 2003,
como se pode constatar no gráfico seguinte.

A grande diferença a nível geográfico no investimento em dívida privada é a
diminuição, de cerca de 12%, do investimento em obrigações emitidas em outros
países da União Europeia em detrimento do aumento, de 11,5%, do investimento
em obrigações emitidas em países fora da União Europeia.

No que se refere ao investimento em obrigações privadas de países da União
Europeia, existe uma maior distribuição pelos países do que a registada no
investimento em títulos de dívida pública. Apesar de, mais uma vez, os títulos
alemães ocuparem a primeira posição, com 11,5%, existem depois mais 4 países
(Reino Unido, Holanda, França e Irlanda) com quotas entre os 5% e os 8,9%.

O investimento em dívida privada emitida fora da União Europeia corresponde
maioritariamente a investimentos em obrigações emitidas nas Ilhas Cayman
(conhecida zona de off-shore), com 11,4%, e nos Estados Unidos da América,
com cerca de 5%.

Uma análise por carteiras de investimentos revela que as carteiras de seguros Vida,
excepto unit linked, e de seguros Não Vida são as que menos investem em
obrigações emitidas em Portugal, com 13,7% e 14,9%, respectivamente, sendo a
distribuição por países semelhante, ou seja, a Alemanha ocupa o primeiro lugar
com cerca de 15% em ambas as carteiras, seguindo-se países como a Holanda e
o Reino Unido com pesos consideráveis.

A carteira de investimentos relativos a seguros unit linked é a que apresenta uma
maior percentagem de investimento em obrigações emitidas em Portugal (cerca de
47%), tendência que já se havia verificado na análise dos títulos de dívida pública.

No que se refere ao investimento em obrigações emitidas nas Ilhas Cayman e nos
Estados Unidos da América, as três carteiras apresentam percentagens
aproximadas. Contudo, as duas carteiras relativas a seguros de Vida apresentam
valores mais elevados no investimento em obrigações oriundas das Ilhas Cayman,
12,3% e 11,4%, respectivamente, enquanto as carteiras relativas aos seguros Não
Vida apresentam um investimento mais elevado nas obrigações emitidas nos
Estados Unidos da América, de 7,3% contra apenas 5,7% das Ilhas Cayman.

Refira-se ainda que o investimento em obrigações supranacionais (obrigações
emitidas pelo Banco Europeu de Desenvolvimento, EUROFIMA e outras
instituições similares) sofreu apenas um ligeiro aumento entre 2002 e 2003, de
5% para 5,6%, sendo a carteira relativa a contratos de seguros unit linked aquela
que mais investe neste tipo de obrigações, apresentando as mesmas um peso de
11,2% nesta carteira.
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Quadro 4.5 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas
empresas de seguros

2001 2002 2003

Portugal 72,3% 60,4% 42,0%
Outros países da União Europeia 27,0% 39,2% 57,8%
Países fora da União Europeia 0,6% 0,3% 0,2%

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

Investimento em dívida
privada
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Como já foi referido, assistiu-se, em 2003, a um desinvestimento em acções por
parte das empresas de seguros, registando esta rubrica um decréscimo absoluto e
relativo. O desinvestimento em acções emitidas em Portugal foi mais acentuado,
uma vez que a percentagem destas acções decresceu cerca de 3%. O
investimento em acções emitidas em países da União Europeia beneficiou ainda
do decréscimo do investimento em acções de países fora da União Europeia,
crescendo, assim, cerca de 4%.

Do investimento em acções de países da União Europeia destaca-se o investimento
em acções de empresas francesas que, por si só, representam cerca de um terço
do investimento total em acções.

Ao analisar o investimento em acções por carteiras, verifica-se que a percentagem
de investimento em acções de empresas nacionais difere ligeiramente entre
carteiras. A carteira de investimentos relativos a contratos de seguro unit linked,
com 62,8%, regista o valor mais elevado enquanto, com 56,8%, as carteiras
relativas aos seguros Não Vida apresentam o valor mais baixo. Se, no entanto, se
analisar o destino do investimento em acções da União Europeia, verifica-se que as
carteiras de seguros de Vida, excepto unit linked, e de Não Vida investem
maioritariamente em França, enquanto a carteira de seguros unit linked regista
um investimento de cerca de 15% em acções emitidas no Luxemburgo.

Gráfico 4.2 Distribuição geográfica das obrigações detidas pelas empresas de seguros

Gráfico 4.3 Distribuição geográfica das acções detidas pelas empresas de seguros

Investimento em acções
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Em 2003 verificou-se um aumento do investimento em unidades de participação
por parte das empresas de seguros, sendo grande parte desse investimento (cerca
de 68%) em fundos de investimento maioritariamente de obrigações,
representando os fundos de investimento imobiliário cerca de 22% e os fundos de
investimento maioritariamente de acções apenas 10%.

No que se refere às empresas de seguros, a tendência de investimento em
unidades de participação de fundos de investimento domiciliados no estrangeiro
inverteu-se em 2003, registando o investimento em fundos nacionais um
crescimento de quase 8%. O investimento em fundos domiciliados em países fora
da União Europeia registou igualmente um aumento de 0,7% para 2,5%,
realçando-se o facto de cerca de 1,7% corresponderem a fundos de investimento
domiciliados nas Ilhas Cayman.

Do investimento em fundos de investimento de países da União Europeia, cerca de
32,8% corresponde apenas ao investimento em fundos domiciliados no
Luxemburgo, facto que não será de estranhar se se tomar em consideração o facto
de o Luxemburgo ser um dos maiores mercados mundiais deste tipo de activos.

Da análise por carteiras é possível concluir que a carteira afecta a seguros de Vida,
excepto unit linked, é a que mais investe em fundos de investimento domiciliados
no estrangeiro. O investimento em fundos de investimento domiciliados no
Luxemburgo e nas Ilhas Cayman representa 52,5% e quase 3% do montante
total, respectivamente. No extremo oposto, situa-se a carteira relativa aos seguros
Não Vida, cujo investimento em fundos de investimento domiciliados em Portugal
é maioritário (cerca de 81%).

4.3. Investimentos dos fundos de pensões

No final do exercício de 2002, o Instituto de Seguros de Portugal emitiu a Norma
n.º 21/2002, de 28 de Novembro, relativa às regras de composição do património
dos fundos de pensões e mecanismos de definição, implementação e controlo da
política de investimentos. Esta norma, à semelhança da norma emitida em 2003
relativa à política de investimentos das empresas de seguros, veio flexibilizar e
adaptar às novas realidades dos mercados financeiros as regras de diversificação e
dispersão prudenciais anteriormente em vigor. Esta norma estava em vigor no final
de 2002, permitindo-se, no entanto, que as entidades gestoras cumprissem o
estabelecido relativo à política de investimentos, definição, implementação e
controlo, até 30 de Junho de 2003.
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Gráfico 4.4 Distribuição geográfica das unidades de participação detidas pelas empresas
de seguros

Investimento em
unidades de participação

em fundos de
investimento

Enquadramento
legislativo
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Dadas as características específicas dos vários tipos de fundo de pensões, a análise
da carteira de investimentos será efectuada por tipo de fundo. No entanto, não
será, neste capítulo, dedicada particular atenção à carteira dos fundos de pensões
enquadrados no regime dos fundos de poupança ou às carteiras dos PPA. Esta
opção advém do carácter transversal destes produtos, que podem ser
comercializados não só como fundos de pensões mas também como seguros de
Vida e fundos de investimento, no caso dos primeiros, e como fundos de
investimento, no caso dos segundos. Optou-se por analisar estes produtos mais
especificamente em capítulo próprio.

Assim, na presente análise dar-se-á especial atenção à carteira dos fundos de
pensões fechados, que representa cerca de 96% do total dos investimentos dos
fundos de pensões. Será também dada atenção à carteira dos fundos de pensões
abertos, excluindo os fundos de pensões enquadrados no regime dos planos de
poupança ou no regime dos fundos de pensões PPA, que representam apenas
cerca de 2% do total dos investimentos.

4.3.1. Análise por tipo de fundo

No exercício de 2003 registaram-se alterações consideráveis na estrutura das
carteiras de fundos de pensões fechados e fundos de pensões abertos, excluindo
os fundos de pensões enquadrados no regime dos planos de poupança ou no
regime dos fundos de pensões PPA. Ambas as carteiras registaram uma grande
descida no investimento em títulos da dívida pública e equiparada e em
obrigações e papel comercial. Assim, a carteira dos fundos de pensões fechados
que, em 2002, apresentava pesos de 25,4% e 24,2%, para aquelas duas rubricas,
passou a apresentar 20,5% e 19,2%, consubstanciando-se, assim, numa quebra
de cerca de 10% no conjunto das duas rubricas. Na carteira dos fundos de
pensões abertos, excluídos os dois tipos de fundos já referidos, a descida foi ainda
mais acentuada, passando de 15,4% e 40,1%, respectivamente, para aquelas
duas rubricas, em 2002, para 10,6% e 29%, em 2003, apresentando, assim, uma
descida conjunta de cerca de 16%.

Em virtude destas tendências, as diferenças entre estas duas carteiras em termos
de perfil de risco atenuaram-se em 2003. Verificou-se em ambas um
desinvestimento em títulos tradicionalmente menos arriscados, compensado pela
maior alocação em activos de perfil mais arriscado, como as acções e as unidades
de participação em fundos de investimento. No entanto, registou-se ainda uma
diferença importante entre as duas carteiras. Enquanto a carteira dos fundos de
pensões fechados se encontrava distribuída quase equitativamente por aquelas
duas rubricas, 19,8% e 17,4%, respectivamente, os fundos de pensões abertos
apresentam uma maior preferência pelo investimento em unidades de

Âmbito da análise

Quadro 4.6 Composição dos activos por tipo de fundo de pensões

Fechados PPR/PPE PPA Rest. Abertos Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante

Títulos de dívida pública e equiparados 3.190 20,5% 186 45,2% 0,0 0,0% 31 10,6% 3.408
Obrigações e papel comercial 2.982 19,2% 93 22,5% 0,0 0,0% 85 29,0% 3.159
Acções e títulos de participação 3.078 19,8% 17 4,2% 13,4 83,5% 11 3,8% 3.119
Unidades de participação em fundos de investimento 2.701 17,4% 60 14,6% 0,3 1,9% 109 37,2% 2.870
Terrenos e edificios 1.584 10,2% 7 1,7% 0,0 0,0% 0 0,0% 1.592
Depósitos remunerados e certificados de depósito 153 1,0% 3 0,6% 0,2 1,0% 0 0,0% 156
Caixa e disponibilidades à vista 1.084 7,0% 44 10,8% 2,0 12,7% 52 17,9% 1.183
Outros activos 773 5,0% 2 0,4% 0,2 1,0% 4 1,3% 778

Total 15.545 100% 412 100% 16 100% 292 100% 16.265
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participação em fundos de investimento (cerca de 37,2%). Saliente-se ainda que a
percentagem alocada a fundos de investimento maioritariamente de acções é
similar em ambas as carteiras, representando cerca de 43% e 45% do montante
total em fundos de investimento, na carteira dos fundos de pensões fechados e na
dos fundos de pensões abertos, respectivamente.

4.3.2. Análise por tipo de entidade gestora

Apesar do investimento relativo a fundos de pensões geridos por empresas de
seguros representar apenas 3% do montante total, é interessante analisar como
esta carteira difere da carteira relativa aos investimentos de fundos de pensões
geridos por sociedades gestoras.

Como já foi referido anteriormente, em 2003 verificou-se uma considerável
transferência do investimento em títulos de dívida pública e equiparados e em
obrigações e papel comercial para as rubricas de acções e unidades de
participação em fundos de investimento. No entanto, a carteira de investimentos
relativa a fundos de pensões geridos por empresas de seguros registou um
comportamento ligeiramente diferente, registando uma descida do investimento
em títulos de dívida pública e em acções e um crescimento no investimento em
obrigações e papel comercial e em unidades de participação em fundos de
investimento.

Assim, manteve-se em 2003 a tendência mais conservadora por parte das
empresas de seguros, comparativamente às sociedades gestoras, na gestão das
carteiras dos fundos de pensões.

4.3.3. Análise da origem geográfica dos activos

Em termos globais, verifica-se que a tendência ao longo dos últimos três anos tem
sido, por um lado, de desinvestimento nas rubricas de títulos de dívida pública e
equiparados e de obrigações e papel comercial e, por outro, de maior
investimento, quer em acções e títulos de participação e em unidades de
participação em fundos de investimento, quer em terrenos e edifícios. No entanto,
ao contrário do que aconteceu com as empresas de seguros, ao longo dos últimos
quatro anos a estrutura da carteira dos fundos de pensões não sofreu grandes
alterações a nível da origem geográfica dos investimentos.

Os fundos de pensões seguiram uma estratégia de investimento no estrangeiro
mais cedo que as empresas de seguros. Note-se que, em 2000, as empresas de
seguros investiam apenas cerca de 35% do montante total em activos
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Quadro 4.7 Composição dos activos por tipo de entidade gestora de fundos de pensões

Soc. Gestoras Emp. Seguros Ent. Gestoras
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.315 21,1% 93 16,5% 3.408 21,0%
Obrigações e papel comercial 2.942 18,7% 217 38,4% 3.159 19,4%
Acções e títulos de participação 3.080 19,6% 40 7,0% 3.119 19,2%
Unidades de participação em fundos de investimento 2.750 17,5% 121 21,3% 2.870 17,6%
Terrenos e edificios 1.562 10,0% 29 5,2% 1.592 9,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 141 0,9% 14 2,5% 156 1,0%
Caixa e disponibilidades à vista 1.148 7,3% 35 6,2% 1.183 7,3%
Outros activos 762 4,9% 16 2,8% 778 4,8%

Total 15.700 100,0% 565 100,0% 16.265 100,0%
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estrangeiros, enquanto os fundos de pensões, no mesmo ano, investiam já cerca
de 44% da carteira. No entanto, em 2003, a percentagem de investimento
estrangeiro nos fundos de pensões permanecia praticamente inalterada.

Contrariando a tendência dos últimos anos, o investimento em dívida pública
portuguesa registou, em 2003, uma subida relativamente ao investimento em
dívida pública de outros países da União Europeia. Apesar desta tendência, o
investimento em dívida pública de outros países da União Europeia representava
cerca de 71% do total do investimento em dívida pública. Uma análise por tipo de
fundo revela que os fundos de pensões PPR/E são os que mais investem em dívida
pública portuguesa (cerca de 75%), enquanto que os que mais investem em dívida
pública estrangeira são os fundos de pensões abertos, excluindo PPR/E e PPA,
apresentando cerca de 80% investido em dívida pública de outros países da União
Europeia e cerca de 4% em dívida pública de países fora da União Europeia.

Em termos agregados, o principal país emissor de dívida pública detida pelas
carteiras dos fundos de pensões continuou a ser a Alemanha, com cerca de 21%,
seguida da França e da Espanha com cerca de 15,5% e 13,6%, respectivamente.

O investimento em dívida privada por parte dos fundos de pensões é bastante
diversificado em termos geográficos. Em 2003 registou-se uma subida
considerável no investimento em obrigações emitidas em países fora da União
Europeia, representando estas cerca de 19,5% do total deste tipo de activo.
Saliente-se que, numa análise por tipo de fundo de pensões, verifica-se que a
carteira dos fundos de pensões abertos, excluindo PPR/E e PPA, tem uma alocação
de cerca de 33% em obrigações emitidas em países de fora da União Europeia. Do
conjunto desses países destacam-se os Estados Unidos da América, as Ilhas
Cayman e as Ilhas Jersey.

O investimento acrescido nestas obrigações teve como contrapartida um
desinvestimento em obrigações emitidas em outros países da União Europeia, que

Gráfico 4.5 Origem geográfica dos activos dos fundos de pensões

Investimento em dívida
pública

Investimento em dívida
privada

Quadro 4.8 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de
pensões

2001 2002 2003

Portugal 31,5% 25,0% 28,3%
Outros países da União Europeia 65,4% 74,2% 71,1%
Países fora da União Europeia 3,1% 0,9% 0,7%

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



114455

registou um decréscimo de cerca de 8%, e em obrigações emitidas em Portugal,
que registou um decréscimo de 1%. Apesar disso, o investimento em obrigações
emitidas em outros países da União Europeia continuou a representar a maior fatia
do investimento em obrigações, com cerca de 45%, destacando-se a Holanda, a
Alemanha, a França e o Reino Unido, com pesos entre os 7,2% e os 10,6%.

Como se pode verificar pela análise do gráfico seguinte, o investimento em
acções, no que se refere à sua origem geográfica, registou até ao ano 2001 uma
tendência de crescimento para as acções emitidas em outros países da União
Europeia em detrimento das acções nacionais. No entanto, a partir desse ano,
ocorreu uma inversão dessa tendência, com o peso das acções nacionais a registar
um aumento de cerca de 19,6% entre 2002 e 2003 e um consequente
decréscimo do investimento em acções emitidas noutros países.

Mais uma vez, registam-se grandes diferenças entre as carteiras dos vários tipo de
fundos de pensões. Assim, num extremo, encontra-se a carteira de acções dos
fundos PPA, que apresentava um investimento de 97% em acções nacionais. No
outro extremo encontram-se, por um lado, a carteira dos fundos de pensões
PPR/E, que apresenta a menor percentagem de investimento em acções nacionais
(com cerca de 32%) e, por outro, a carteira dos restantes fundos de pensões
abertos que se destaca pelo elevado peso das acções emitidas em países fora da
União Europeia (cerca de 22%).

Em termos gerais, e excluindo as acções emitidas em Portugal, a carteira dos
fundos de pensões apresenta um investimento de 6,7% em acções emitidas em
Espanha e de 3,3% em acções emitidas em França, o que mostra a dispersão
geográfica registada no investimento em acções não nacionais.
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Gráfico 4.6 Distribuição geográfica do investimento em obrigações nos fundos de
pensões

Investimento em acções

Gráfico 4.7 Distribuição geográfica do investimento em acções nos fundos de pensões
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As unidades de participação vinham a apresentar um comportamento muito
semelhante ao das acções, verificando-se uma tendência de desinvestimento em
unidades de participação de fundos de investimento portugueses até 2001 e uma
recuperação em 2002. No entanto, em 2003 observou-se um comportamento oposto.

Ao contrário do que acontece no investimento em acções, o investimento em
fundos de investimento não nacionais é maioritário, apresentando um peso de
63,1%, distribuído pelo investimento em fundos de investimento domiciliados em
outros países da União Europeia, com cerca de 60%, em fundos de investimento
domiciliados em outros países de fora da União Europeia, com cerca de 3,1%,
existindo ainda um investimento residual em fundos de investimento
supranacionais.

Neste tipo de activo, as diferenças por tipo de fundo de pensões não são tão
notórias, sendo apenas de registar que, na carteira relativa aos fundos de pensões
PPA, a totalidade das unidades de participação pertence a fundos de investimento
nacionais.

Na análise por países conclui-se sem surpresa que, por se tratar de um dos maiores
mercados de fundos de investimento, o Luxemburgo, com um peso de 33,5%, é
o principal país de origem dos fundos de investimento pertencentes às carteiras
dos fundos de pensões. De realçar ainda o peso dos fundos de investimento
domiciliados na Irlanda que representavam, em 2003, um peso de 20%.

4.3.4. Rendibilidade e volatilidade

Apresenta-se seguidamente a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de
pensões portugueses durante o ano 2003, bem como à respectiva volatilidade no
que se refere somente aos fundos abertos. Estas análises basearam-se nos
elementos fornecidos pelas entidades gestoras e, quanto aos fundos abertos, na
informação referente ao valor das unidades de participação que se encontra
publicada no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa.

Embora as conclusões a seguir apresentadas se fundamentem em análises
objectivas, deve-se salientar que a rendibilidade e a volatilidade são matérias que
dependem de outros factores que não apenas os desenvolvidos neste relatório.
Tais factores referem-se, nomeadamente, ao tipo de fundo de pensões, à natureza
dos benefícios abrangidos pelo respectivo plano de pensões, às características da
população abrangida, ao horizonte temporal das responsabilidades assumidas e

Gráfico 4.8 Distribuição geográfica do investimento em unidades de participação nos
fundos de pensões

Investimento em
unidades de participação

em fundos de
investimento 
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ao nível de cobertura das responsabilidades do fundo de pensões, bem como à
intervenção dos associados na definição da política de investimento dos fundos.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, 2003 foi um ano positivo para a
rendibilidade dos fundos de pensões, não apenas porque se inverteu a tendência
de dois anos consecutivos com rendibilidades negativas, mas também porque se
atingiu um valor significativamente acima da taxa de inflação. No ano 2003, a taxa
média de rendibilidade líquida efectiva dos fundos de pensões, ponderada pelo
valor de cada fundo, foi 8,2%, ou seja, mais 11,6% do que em 2002. Para os
fundos fechados, a rendibilidade foi 8,3% e, para os fundos abertos, 6%.

Dado que, nos fundos fechados, foram utilizadas taxas líquidas efectivas, não se
considerou o impacto da incidência de encargos, taxas e outros custos como
fluxos de saída. Assim, espera-se que, cæteris paribus, a taxa de rendibilidade
ilíquida dos fundos de pensões cujos encargos de gestão sejam pagos
directamente pelos associados superem as taxas de rendibilidade líquida dos
fundos de pensões onde esses encargos sejam suportados pelos próprios fundos.
No entanto, a rendibilidade do mercado não é praticamente afectada por estes
factores.

4.3.4.1. Fundos de pensões fechados

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões fechados foi considerado
praticamente todo o universo (99,8% do montante total desses fundos no final de
2003), tendo-se utilizado a taxa interna de rendibilidade (TIR).

Os 174 fundos de pensões fechados utilizados para efeito da análise da
rendibilidade foram agrupados de acordo com as respectivas taxas de
rendibilidade em cinco escalões, em que cada um deles contém a seguinte
informação: taxas de rendibilidade máxima, média e mínima e peso do respectivo
escalão no montante total dos fundos fechados. Os resultados dessa análise
constam do gráfico seguinte.
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Gráfico 4.9 Taxas de rendibilidade por escalões

Quadro 4.9 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2001 2002 2003

Total dos fundos de pensões -2,2% -3,4% 8,2%
Fundos de pensões fechados -2,2% -3,5% 8,3%
Fundos de pensões abertos -1,0% -1,1% 6,0%

Rendibilidade líquida
efectiva
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Saliente-se que 83 fundos, ou seja, quase metade, representando 73% do
montante total, tiveram taxas de rendibilidade entre os 6,5% e os 9,5%. A
amplitude máxima de taxas de rendibilidade foi 17,5% (15% de taxa máxima e
-2,5% de taxa mínima), o que representa um ligeiro decréscimo face ao ano 2002,
em que o valor foi de 18,6%.

Separando os associados por tipo de actividade económica, há a realçar a
rendibilidade acima dos 8% verificada nos sectores da actividade bancária,
indústria e comunicações. Aliás, deve-se sublinhar que, em 2002, o sector da
indústria obteve a pior taxa de rendibilidade (-5,6%), enquanto os sectores da
actividade bancária e das comunicações apenas conseguiram superar a
rendibilidade alcançada pelo sector da defesa.

A taxa média global dos fundos fechados deveu-se às rendibilidades dos fundos
de pensões dos dois sectores de actividade mais representativos do mercado:
actividade bancária e comunicações. Atendendo ao peso destes sectores, a média
ponderada do mercado, excluindo esses sectores, foi de 7% (ao invés de 8,3%,
como se viu anteriormente).

4.3.4.2. Fundos de pensões abertos

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi considerada a
taxa obtida através do valor mensal das unidades de participação, a partir da qual
se determinou igualmente a volatilidade dessa taxa, medida pelo desvio-padrão.

Dos 43 fundos considerados – 19 PPR/E, 5 PPA e 19 outros fundos abertos que
não PPR/E nem PPA –, 3 não estiveram em funcionamento durante a totalidade do
ano 2003. Nestes fundos, foram considerados os onze meses completos de
funcionamento, tendo sido efectuada uma extrapolação da rendibilidade obtida
para efeito da presente análise.

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi 6%, o que manifesta o
bom desempenho da gestão no ano em análise (ainda que 2,3% abaixo da taxa
obtida pelos fundos fechados). Devido a essa rendibilidade e ao facto da
volatilidade ter sido relativamente reduzida (2,2%), o coeficiente de variação no
mercado dos fundos abertos foi de apenas 0,36 (contra -3 em 2002 e -4 em
2001).

Tipo de actividade
económica dos

associados

Quadro 4.10 Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de
actividade económica dos associados

Quota de Taxa de
mercado rendabilidade

Actividade bancária 68,6% 8,6%
Comunicações 11,7% 8,3%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 5,7% 7,5%
Indústria 2,9% 8,5%
Transportes 2,5% 5,4%
Produção e distribuição de combustíveis 2,2% 7,5%
Actividade seguradora 1,9% 6,7%
Outras actividades financeiras 2,4% 6,9%
Comércio 0,6% 6,5%
Defesa 0,5% 4,6%
Produtos químicos e farmacêuticos 0,4% 7,2%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,1% 7,0%
Outros 0,6% 4,4%

100,0% 8,3%
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Como se pode verificar no quadro seguinte, entre os três segmentos considerados
para os fundos abertos, sobressai o segmento relativo aos fundos PPA, que obteve
uma rendibilidade anual de 21%. Este valor está intimamente relacionado com a
recuperação dos mercados accionistas durante 2003.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, em 2003 a volatilidade
dos fundos PPA foi nitidamente a mais elevada entre os fundos abertos. Este
resultado é expectável e advém do tipo de activos predominantemente
subjacentes, ou seja, activos de risco baseados em valores accionistas.

Adicionalmente à análise de rendibilidade e de risco (volatilidade) efectuada
isoladamente, é também importante efectuar uma análise conjunta destas duas
medidas, ou seja, analisar a eficiência da gestão. Esta análise é particularmente
relevante pois, à luz da teoria financeira, espera-se que, num mercado eficiente,
exista uma correlação positiva entre a rendibilidade e o risco.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2003 verificou-se
uma forte correlação positiva entre estes dois factores para o segmento de
mercado afecto aos fundos PPR/E, o que vai no sentido do preconizado pela teoria
financeira. Contrariamente, assistiu-se a uma correlação praticamente nula e
negativa nos segmentos dos PPA e dos outros fundos abertos que não PPR/E nem
PPA, respectivamente.

Os resultados registados em 2001 e 2002, independentemente do segmento
considerado, apresentaram sempre correlações negativas, tendo mesmo o
coeficiente de correlação entre rendibilidade e volatilidade passado de -0,61 para
-0,90 para a totalidade dos fundos abertos.

Observando-se a rendibilidade e a volatilidade dos fundos de pensões abertos para
o ano 2003, constata-se que 25% das taxas de rendibilidade mensais foram
negativas. O pior mês foi Julho, onde 30 dos 43 fundos obtiveram rendibilidades
negativas. O melhor mês, onde não se obteve qualquer rendibilidade negativa
entre o referido universo dos 43 fundos, foi o mês de Abril.

O gráfico seguinte ilustra a rendibilidade e a volatilidade de cada fundo de
pensões aberto analisado. A rendibilidade e volatilidade médias ponderadas nos
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Rendibilidade e risco

Eficiência da gestão

Quadro 4.11 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

2001 2002 2003
Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Fundos de pensões PPR/E -0,20% 3,08% 0,36% 2,48% 4,30% 1,90%
Fundos de pensões PPA -13,05% 17,41% -13,92% 16,40% 21,09% 9,38%
Outros fundos de pensões abertos -1,60% 5,51% -2,78% 3,99% 7,51% 2,15%

Todos os fundos de pensões abertos -0,96% 4,21% -1,11% 3,34% 5,97% 2,17%

Quadro 4.12 Coeficientes de correlação entre rendibilidade e volatilidade dos fundos de
pensões abertos

2001 2002 2003

Todos os fundos de pensões abertos -0,61 -0,90 0,69
Fundos de pensões PPR/E -0,65 -0,87 0,68
Fundos de pensões PPA -0,08 -0,82 0,04
Outros fundos de pensões abertos -0,77 -0,89 -0,51
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dois segmentos de mercado dos fundos de pensões abertos excluindo os PPA
foram, respectivamente, de 5,7% e de 2%.

4.4. Utilização de produtos derivados pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões

No que se refere aos contratos de derivados OTC, a nível internacional registou-se
um grande aumento no valor nocional das posições em aberto no final de 2003,
comparativamente aos valores registados no final de 2002. Destes, os contratos
sobre taxas de juro foram os que registaram maior aumento, principalmente no
segundo semestre de 2003.

A nível nacional também se registou um grande aumento do valor nocional das
posições em aberto dos contratos OTC sobre taxa de juro, tendo estes contratos
registado um crescimento de 26,3% entre Abril de 2002 e Abril de 2003.

Saliente-se que os outros contratos, onde se incluem os contratos sobre acções,
mercadorias e exposição a crédito, representam a nível mundial cerca de 16% do
total dos contratos em aberto no final de 2003, tendo registado um crescimento
elevado no último ano, enquanto, em Portugal, esses contratos representavam
apenas 2% do total em Abril de 2003.

Gráfico 4.10 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

Quadro 4.13 Posições em aberto de derivados OTC

Mercado mundial Portugal

milhões de dólares 2002 2003 Variação 2002 2003 Variação

Taxa de câmbio 18.460.000 24.484.000 32,6% 22.710 24.687 8,7%
Taxa de juro 101.658.000 141.991.000 39,7% 104.027 131.376 26,3%
Outros 21.562.000 30.703.000 42,4% n.d. n.d. n.d.

Total 141.680.000 197.178.000 39,2% 126.737 156.063 23,1%

Fonte: Bank of International Settlements e Boletim económico do Banco de Portugal (Setembro de 2003)

O mercado de derivados
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4.4.1. Práticas do mercado segurador

O valor nocional registado no final de 2003 nas carteiras das empresas de seguros
apresentou um crescimento de cerca de 17% relativamente ao valor de 2002,
continuando o produto mais utilizado a ser os swaps sobre taxa de juro. No
entanto, esta rubrica registou um crescimento de 10%, inferior ao crescimento
verificado para o total dos contratos de derivados.

É ainda de salientar o início da utilização de futuros padronizados,
maioritariamente relativos à cobertura de risco cambial e o crescimento de outros
produtos OTC, na sua grande maioria sobre taxas de juro. Curiosamente, os
outros produtos OTC sobre taxas de juro não assumem grande importância na
banca nacional, uma vez que as posições em aberto de derivados sobre taxas de
juros são constituídas por swaps (95%), opções (4%) e forwards (1%), tendo os
outros produtos OTC um valor residual.

As empresas de seguros continuam a optar preferencialmente por contratos de
derivados OTC em detrimento da utilização de contratos padronizados, facto que
poderá ser explicado pela fraca dinamização do mercado organizado português
que, em 2003, registou uma forte quebra no volume diário de transacções, tendo,
apesar de tudo, apresentado um aumento do volume das transacções em aberto
no final do ano.

Como já havia sido referido, o produto mais utilizado pelas empresas de seguros
são os derivados que oferecem protecção às variações das taxas de juro.
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Quadro 4.14 Volume de transacção por tipo de produto derivado das empresas de seguros

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 520 9,2% 12 0,4% 25 0,8%
Opções padronizadas 0 0,0% 14 0,5% 0 0,0%
Futuros 0 0,0% 0 0,0% 37 1,1%
Swaps de taxa de juro 4.799 84,9% 2.644 93,3% 2.904 87,4%
Swaps de divisas 0 0,0% 0 0,0% 8 0,2%
Forwards de divisas 0 0,0% 105 3,7% 55 1,6%
Outros 333 4,6% 59 0,0% 294 8,9%

Total 5.652 100,0% 2.835 100,0% 3.323 100,0%

Quadro 4.15 Volume de transacção por tipo de mercado e de activo subjacente das
empresas de seguros

milhões de euros Valor Peso

Derivados OTC 3.286 98,9%
Derivados sobre cambiais 63 1,9%
Derivados sobre taxas de juro 3.189 96,0%
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 25 0,8%
Derivados sobre mercado accionista 9 0,3%

Derivados em mercados organizados 37 1,1%
Futuros 37 1,1%
Opções 0 0,0%

Total 3.323 100,0%
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4.4.2. Práticas do mercado de fundos de pensões

As carteiras dos fundos de pensões, após terem registado um forte crescimento na
utilização de produtos derivados em 2002, registaram, em 2003, uma quebra de
cerca de 25%, embora registando um valor nocional de posições em aberto
superior ao registado em 2000 e 2001.

O principal produto adquirido pelos fundos de pensões são os contratos de
derivados de cobertura de taxas cambiais, neste caso os forwards, que foram,
simultaneamente, o produto que registou a mais forte quebra, de cerca de 56%.

Por outro lado, o valor nocional de futuros registou um crescimento exponencial
entre 2002 e 2003, sendo os futuros detidos em carteira pelos fundos de pensões
maioritariamente futuros sobre acções (63%) e os restantes futuros sobre taxas de
juro.

Ao contrário do verificado para as empresas de seguros, os fundos de pensões
apresentavam, no final de 2003, cerca de 17% do total das posições em aberto
em contratos derivados, em futuros comercializados em mercados
organizados.

Saliente-se que, apesar da quebra sofrida em 2003, os derivados sobre taxas
cambiais continuam a ser os produtos mais utilizados pelos fundos de
pensões.

Quadro 4.16 Volume de transacção por tipo de produto derivado dos fundos de pensões

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 48 13,8% 0 0,0% 2 0,2%
Swaps de taxa de juro 16 4,6% 5 0,4% 182 19,5%
Forwards de divisas 116 33,4% 1.176 94,4% 514 55,1%
Swaps de divisas 0 0,0% 3 0,3% 0 0,0%
Futuros 65 18,6% 12 1,0% 162 17,3%
Opções 103 29,6% 49 3,9% 74 7,9%

Total 349 100,0% 1.246 100,0% 934 100,0%

Quadro 4.17 Volume de transacção por tipo de mercado e de activo subjacente dos fundos
de pensões

milhões de euros Valor Peso

Derivados OTC 772 82,7%
Derivados sobre cambiais 514 55,1%
Derivados sobre taxas de juro 182 19,5%
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 2 0,2%
Derivados sobre mercado accionista 74 7,9%

Derivados em mercados organizados 162 17,3%
Futuros 162 17,3%
Opções 0 0,0%

Total 934 100,0%
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4.5. As empresas de seguros e as entidades gestoras de
fundos de pensões enquanto investidores institucionais

As empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões têm
assumido ao longo dos últimos anos uma posição importante na dinamização do
mercado de capitais.

O comportamento, em 2003, no que se refere ao investimento em acções, foi
muito díspar entre as empresas de seguros e os fundos de pensões. As empresas
de seguros, como já foi referido, registaram um desinvestimento real em acções,
apresentando, em 2003, e apesar da valorização dos índices bolsistas a nível
mundial, um investimento em acções inferior ao apresentado em 2002. Pelo
contrário, as carteiras dos fundos de pensões apresentaram, para o mesmo
período, um crescimento de cerca de 20% no valor investido em acções.

Assim, não é de estranhar que, apesar da valorização próxima de 20% registada
em 2003 pelo índice PSI 20, a percentagem da capitalização bolsista detida pelas
empresas de seguros tenha passado de 2% em 2002 para 0,9% em 2003. Por
outro lado, o montante detido pelas carteiras dos fundos de pensões cresceu em
0,4%, representando, em 2003, 4,8% da capitalização bolsista.

Saliente-se que, no que se refere às empresas de seguros, a principal responsável
pela percentagem apresentada é a carteira relativa aos investimentos afectos aos
seguros de Vida, excluindo unit linked, com cerca de 0,8%, enquanto, nos fundos
de pensões, dado o seu peso, são os fundos de pensões fechados que apresentam
a maior quota-parte da capitalização bolsista do PSI 20, com cerca de 4,7%.

O investimento em títulos de dívida pública registou comportamentos díspares nas
carteiras das empresas de seguros e dos fundos de pensões. Enquanto a carteira
das empresas de seguros registou um acréscimo real de 6% no investimento em
títulos de dívida pública, as carteiras dos fundos de pensões registaram um
decréscimo real de cerca de 15%.

No entanto, apesar do crescimento real por parte das empresas de seguros,
registou-se igualmente um decréscimo de 18,4% do investimento em títulos de
dívida pública nacional, tendo este investimento sido canalizado para títulos de
dívida pública de outros países, como já anteriormente referido no relatório.

Assim, o decréscimo real de investimento neste tipo de títulos por parte dos
fundos de pensões e a canalização para dívida pública de outros países por parte
das empresas de seguros levou a que, como se pode observar no quadro seguinte,
a quota na dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa detida por
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Peso no segmento da
dívida pública

Quadro 4.18 Peso na capitalização bolsista do PSI 20

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das empresas do PSI 20 32.315 33.301 38.764
Montante detido pelos fundos de pensões 1.445 4,5% 1.465 4,4% 1.857 4,8%
Montante detido pelas empresas de seguros 1.005 3,1% 669 2,0% 346 0,9%

Total 2.449 7,6% 2.133 6,4% 2.203 5,7%
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estas entidades tenha diminuído de 10,2% em 2002 para 7,9% em 2003. Apesar
desta redução, estas entidades não deixam, contudo, de deter uma parte
significativa da dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa.

De referir ainda que a carteira de investimentos afectos às provisões técnicas de
seguros de Vida, excluindo os unit linked, detém cerca de 5,2% do total da dívida
pública admitida à negociação na Euronext Lisboa.

Quadro 4.19 Peso na dívida pública admitida à cotação

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação 
na Euronext Lisboa 46.238 54.743 56.625
Montante detido pelos fundos de pensões 1.291 2,8% 874 1,6% 866 1,5%
Montante detido pelas empresas de seguros 5.385 11,6% 4.719 8,6% 3.622 6,4%

Total 6.676 14,4% 5.593 10,2% 4.488 7,9%
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5.1. Importância económica dos PPR/E e PPA

A criação dos planos de poupança-reforma, em 1989, veio permitir a canalização
de capitais para um instrumento de poupança de médio e longo prazo. Estes
produtos revelaram-se um sucesso ao longo dos anos, em parte devido aos
benefícios fiscais que lhes têm sido atribuídos. Em 1999 foram criados, em
paralelo com os planos de poupança-reforma, os planos de poupança-educação,
vocacionados para a capitalização de poupança que possa ser utilizada para
determinadas despesas de educação do participante ou dos membros do seu
agregado familiar, sendo também permitida, por um lado, a constituição de
planos mistos (de poupança-reforma e poupança-educação) e, por outro, a
transferência de valores detidos em fundos de poupança-reforma para fundos de
poupança-educação.

Em 2002 foi publicado o Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, que veio fundir
num único diploma toda a legislação aplicável aos regimes dos planos de
poupança. Entre outras disposições, este diploma veio minimizar as possibilidades
de diferenciação das regras de composição do património dos fundos de
poupança, prevendo-se que a constituição deste fique sujeita a um conjunto de
regras de dispersão e de diversificação mais flexíveis e adaptadas às novas
realidades financeiras. 

Na sequência da publicação deste diploma, o Instituto de Seguros de Portugal
emitiu duas normas que vieram regulamentar, respectivamente, os planos de
poupança constituídos sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade de
seguro do ramo Vida (Norma n.º 5/2003-R, de 12/02) e os planos de poupança
constituídos sob a forma de fundo de pensões (Norma n.º 6/2003-R, de 12/02). 

As referidas normas vieram uniformizar um conjunto de regras para os planos de
poupança, nomeadamente, relativamente ao reembolso, transferência e
publicação da composição discriminada dos valores que constituem o património
do fundo de poupança.

No quadro seguinte pode verificar-se o elevado crescimento registado nos
últimos dois anos relativamente ao número de participantes em planos de
poupança-reforma, planos de poupança-educação e planos mistos, constituídos
sob a forma de seguros de Vida, de fundos de pensões ou de fundos de investimento.

De facto, em termos absolutos, os planos de poupança-reforma/educação
abrangem já um número significativo de participantes, como se pode constatar no
quadro seguinte.
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5
Enquadramento
legislativo PPR/E

Número de participantes

Quadro 5.1 Taxa de crescimento do número de participantes por tipo de veículo de
financiamento em planos de poupança-reforma/educação

2002/2001 2003/2002

Seguros de Vida 16,0% 23,2%
Fundos de investimento 3,5% 23,7%
Fundos de pensões 4,9% 0,9%

Total 13,7% 22,0%



116600

PP
R/

E 
e 

PP
A

Assim, em 2003 estes planos de poupança contavam já com 1.486.051
participantes, sendo os seguros de Vida o veículo preferencial, com 83,3% do
total dos participantes. De salientar, no entanto, o forte crescimento em termos de
número de participantes dos fundos de investimento. É ainda de referir que,
apesar do número de participantes representar cerca de 15% da população
residente, é necessário ter em consideração que existem residentes que possuem
mais do que um fundo de poupança e que esse efeito não foi eliminado da
análise.

Os planos poupança-acções foram criados em 1995 como instrumento de
poupança de longo prazo, que visava igualmente a dinamização do mercado de
capitais e a criação de formas alternativas de financiamento do tecido empresarial,
não tendo, desde o início da sua comercialização, sofrido alterações legislativas
significativas. A concessão de benefícios fiscais foi um dos incentivos para
fomentar o crescimento destes produtos.

Estes produtos foram, desde sempre, comercializados principalmente através de
fundos de investimento, assumindo os fundos de pensões um papel residual na
sua comercialização.

Em 2003 verificou-se uma diminuição efectiva do número de participantes destes
planos, tanto nos fundos de investimento, que registaram um decréscimo de
12,1%, como nos fundos de pensões, que registaram um decréscimo de 5,1%.
Esta diminuição, que aliás já se havia verificado relativamente aos fundos de
investimento, em 2002, deve-se essencialmente ao facto de um número muito
significativo de planos ter atingido a maturidade (a duração dos planos de
poupança-acções é de seis anos no mínimo e de nove anos no máximo).

Assim, tomando em consideração que os primeiros planos de poupança-acções
terão sido constituídos em 1996, perfazendo os seis anos precisamente em 2002,
não seria de estranhar que se verificasse uma diminuição em 2002 e 2003. Por
outro lado, assistiu-se igualmente à não renovação dos participantes, ou seja, após
a fase inicial de comercialização destes produtos, os mesmos tornaram-se pouco
atractivos, não sendo constituídos novos planos em número significativo. Note-se
que, em 1997, existiam 16 fundos de investimento poupança-acções, número que
tem registado uma tendência de decréscimo, existindo apenas 11 em 2003.

Quadro 5.2 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em planos de poupança-reforma/educação

2001 2002 2003
Nº % Nº % Nº %

Seguros de Vida 867.039 80,9% 1.005.503 82,6% 1.238.329 83,3%

Fundos de investimento 142.590 13,3% 147.543 12,1% 182.576 12,3%

Fundos de pensões 61.565 5,7% 64.593 5,3% 65.146 4,4%

Total 1.071.194 100,0% 1.217.639 100,0% 1.486.051 100,0%

PPA

Quadro 5.3 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em planos de poupança-acções

2001 2002 2003
Nº % Nº % Nº %

Fundos de investimento 87.791 96,2% 81.716 96,0% 71.850 95,7%

Fundos de pensões 3.436 3,8% 3.443 4,0% 3.267 4,3%

Total 91.227 100,0% 85.159 100,0% 75.117 100,0%
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5.2. Evolução dos montantes dos PPR/E e PPA

O valor global dos planos de poupança-reforma/educação registou, nos últimos
três anos, taxas de crescimento superiores a 10%, tendo, no entanto, essa taxa
vindo a decrescer. Saliente-se que, após dois anos em que os fundos de
poupança-reforma/educação, sob a forma de fundos de pensões, sofreram
quebras no seu valor, em 2003 registaram um crescimento de 2,7%. Os fundos de
investimento registaram igualmente uma melhoria significativa na taxa de crescimento,
passando de valores abaixo dos 5%, em 2000 e 2001, para 13,1% em 2003.

O valor apresentado pelos fundos de poupança-reforma/educação em 2003, de
7.752 milhões de euros, representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto
português. Se se tomar em consideração os prémios dos seguros de Vida e as
contribuições para os fundos de pensões relativos a estes produtos, verifica-se que
os mesmos representam cerca de 1,5% do rendimento disponível dos particulares
e 12,3% da poupança dos particulares, no mesmo ano.

Apesar do crescimento positivo por parte dos fundos de pensões e de a taxa de
crescimento dos fundos de investimento ser superior à do valor das provisões
matemáticas dos seguros de Vida, estes últimos continuam a ser o veículo
privilegiado para o investimento em planos de poupança-reforma/educação, cujas
provisões matemáticas representam cerca de 75% do total destes produtos.
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PPR/E e veículos de
financiamento

Quadro 5.4 Taxas de crescimento dos planos de poupança-reforma/educação por tipo de
veículo de financiamento

2001/2000 2002/2001 2003/2002

Seguros de Vida 23,0% 19,2% 11,7%
Fundos de investimento * 4,9% 3,8% 13,1%
Fundos de pensões -5,7% -2,5% 2,7%

Total 16,3% 14,4% 11,4%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 5.5 Evolução dos montantes dos planos de poupança-reforma/educação por tipo
de veículo de financiamento

milhões de euros 2001 2002 2003

Seguros de Vida 4.363 5.200 5.807
Fundos de investimento * 1.306 1.356 1.533
Fundos de pensões 411 401 412

Total 6.080 6.957 7.752

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Gráfico 5.1 Evolução do peso relativo dos montantes dos planos de poupança-
. -reforma/educação por tipo de veículo de financiamento
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A importância da função sócio-económica destes produtos é inegável, tendo as
empresas de seguros e os seguros por elas comercializados um papel
fundamental. Assim, apresenta-se de seguida o ranking das empresas de seguros
considerando apenas o valor das provisões matemáticas relativas aos planos de
poupança-reforma/educação constituídos sob a forma de seguros de Vida.

A concentração é bastante elevada, apresentando as três primeiras empresas do
ranking cerca de 73,5% do total, mais 0,7% do que a quota apresentada por
estas mesmas empresas em 2002. Se se tomar em consideração as primeiras cinco
empresas, a quota sobe para 82,9%, o que denuncia uma elevada concentração
do mercado.

Tal como sucede nas empresas de seguros, também na comercialização de planos
de poupança-reforma/educação pelos fundos de pensões se assiste a uma grande
concentração. As três maiores sociedades gestoras gerem 90,8% do montante
total, ou seja, mais 2,8% e mais 0,8% do que em 2001 e 2002, respectivamente,
e 57% do número de fundos. Saliente-se que um único fundo representa cerca de
49% do montante total dos fundos de poupança-reforma/educação geridos por
entidades gestoras de fundos de pensões.

Quadro 5.6 Provisões matemáticas de seguros PPR/E - ranking das empresas de seguros

2001 2002 2003

Tranquilidade Vida 27,1% 28,2% 29,5%
Fidelidade Mundial 21,6% 22,2% 23,5%
Ocidental Vida 23,4% 22,4% 20,5%
Império Bonança 8,2% 7,0% 6,2%
Axa Vida 3,3% 3,2% 3,2%
Totta Seguros 2,2% 2,7% 2,8%
Liberty 2,3% 2,0% 1,9%
ALICO 1,5% 1,6% 1,8%
Allianz 1,8% 1,7% 1,4%
Outras 17,9% 10,7% 9,2%

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

Concentração no
mercado de PPR/E

Quadro 5.7 Montante dos fundos de pensões PPR/E - ranking das entidades gestoras

2001 2002 2003

Futuro 52,1% 57,0% 59,6%
Pensõesgere 25,4% 22,7% 19,6%
BBVA Fundos 10,5% 10,3% 11,6%
BPI Vida 4,0% 3,9% 3,7%
Outras 8,0% 6,1% 5,6%

Quadro 5.8 Concentração do mercado de planos de poupança-reforma/educação por
entidade gestora

Índice de Gini

Ano Empresas de Entidades gestoras de
seguros de Vida fundos de pensões PPR/E

2001 0,726 0,752

2002 0,741 0,784

2003 0,727 0,833
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Na sequência das conclusões retiradas da análise dos quadros relativos aos
montantes geridos pelas entidades gestoras, também o índice de Gini revela um
elevado índice de concentração do mercado.

Como já foi referido na análise do número de participantes, os planos de
poupança-acções não são um produto em evolução. Contudo, em termos de
valores geridos verificou-se um crescimento de 13%, facto a que não será alheio
o bom comportamento do mercado accionista, dado que as acções são o
instrumento financeiro base das carteiras dos planos de poupança-acções.

Em termos de estrutura, os fundos de investimento continuam a ser o veículo
privilegiado, até porque, de acordo com o que foi referido anteriormente, nos
últimos anos não se assistiu a uma renovação da subscrição destes produtos, o
que faz com que os planos de poupança se mantenham os mesmos, à excepção
dos que se vão extinguindo, mantendo-se também, por consequência, a estrutura
dos veículos de financiamento utilizados.

5.3. Estrutura da carteira dos PPR/E e PPA

Na sequência do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, a Portaria n.º 1451/2002,
de 11 de Novembro, veio estabelecer regras e limites para a composição das
carteiras dos planos de poupança-reforma/educação. Das alterações introduzidas
por esta Portaria, relativamente ao diploma anteriormente em vigor, são de
destacar dois aspectos. Em primeiro lugar, a eliminação do limite mínimo de
aplicação em dívida pública, que anteriormente era de 50%. Em segundo lugar, o
aumento significativo do limite de exposição accionista, de 30% (25% em acções
cotadas e 5% em acções não cotadas) para 45% (acções, obrigações convertíveis
em acções ou quaisquer outros instrumentos que permitam uma exposição ao
mercado accionista), sendo o limite para estes instrumentos não cotados de 10%.
Contudo, o limite para a exposição a acções apenas vigorou até ao final de 2002,
aplicando-se a partir de 1 de Janeiro de 2003 o limite de 50% e a partir de 1 de
Janeiro de 2004 o limite de 55%.

A alteração legislativa teve como consequência imediata, e como se pode
constatar pelo quadro seguinte, um desinvestimento em títulos de dívida pública
e equiparados. A rubrica que registou o aumento mais significativo foi a de
obrigações e papel comercial, pelo que se poderá concluir que, apesar da maior
flexibilidade dada à composição da carteira destes tipos de produtos, as suas
carteiras continuam a não mostrar grande apetência para o risco, nomeadamente
através do investimento em acções. A tal facto não será alheia a existência de
taxas mínimas garantidas em muitos destes produtos.
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PPA e veículos 
de financiamento

Regras de investimento

Estrutura da carteira dos
PPR/E

Quadro 5.9 Evolução dos montantes e do respectivo peso relativo dos planos de poupança-acções por tipo de veículo de
financiamento

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Fundos de investimento * 439,6 96,8% 349,5 96,2% 394,7 96,1%
Fundos de pensões 14,7 3,2% 13,8 3,8% 15,9 3,9%

Total 454,3 100,0% 363,3 100,0% 410,6 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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De registar apenas o incremento verificado no investimento em unidades de
participação em fundos de investimento mobiliário.

Na análise por veículo de financiamento, é possível verificar que o maior
desinvestimento em títulos de dívida pública e equiparados se registou nos fundos
de investimento. Efectivamente, em 2003 estes veículos de investimento
apresentavam apenas 30,8% do total do montante aplicado nessa rubrica,
enquanto os fundos de pensões foram os que mais próximo se mantiveram do
mínimo anteriormente exigido, registando 45,2%. Refira-se, no entanto, que
também foram os fundos de pensões os que apresentaram o maior peso relativo
em investimento em acções e títulos de participação e em unidades de
participação em fundos de investimento.

No que respeita aos investimentos apresentados pelas empresas de seguros
relativamente a estes produtos, e como principal veículo de financiamento, refira-se
apenas que cerca de 75% da carteira se encontrava investida em títulos de dívida
pública ou equiparada e em obrigações e papel comercial.

No que se refere aos planos de poupança-acções, não houve qualquer alteração
legislativa ao nível das regras de composição dos activos, mantendo-se
obrigatório, desde 1995, o investimento mínimo de 75% do valor global do fundo
em acções e títulos de participação cotados em bolsa de valores nacionais e em
unidades de participação em 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 cotados em bolsa
de valores nacional representar, no mínimo, dois terços do valor total das duas
rubricas.

No quadro seguinte é possível verificar que a opção, quer dos fundos de
investimento, quer dos fundos de pensões, vai para o investimento em acções e

Quadro 5.10 Estrutura da carteira de investimentos dos planos de poupança-reforma/educação

2001 2002 2003
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.121 54,0% 3.509 51,7% 3.130 39,7%
Obrigações e papel comercial 1.198 20,7% 1.705 25,1% 2.762 35,0%
Acções e títulos de participação 434 7,5% 358 5,3% 426 5,4%
Unidades de participação em fundos 
de investimento 412 7,1% 434 6,4% 788 10,0%
Outros activos 613 10,6% 778 11,5% 776 9,8%

Total 5.778 100,0% 6.784 100,0% 7.883 100,0%

Quadro 5.11 Estrutura da carteira de investimentos dos planos de poupança-reforma/educação por tipo de veículo de
financiamento

Seguros de Vida Fundos de Pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 2.472 41,6% 186 45,2% 472 30,8%
Obrigações e papel comercial 1.963 33,1% 93 22,5% 706 46,1%
Acções e títulos de participação 358 6,0% 17 4,2% 51 3,3%
Unidades de participação em fundos
de investimento 617 10,4% 60 14,6% 111 7,2%
Outros activos 527 8,9% 56 13,5% 194 12,6%

Total 5.938 100,0% 412 100,0% 1.533 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Regras de investimento

Estrutura da carteira dos
PPA
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títulos de participação, sendo o investimento em unidades de participação em
fundos de investimento quase nulo.
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Quadro 5.12 Estrutura da carteira de investimentos dos planos de poupança-acções por
tipo de veículo de financiamento

Fundos de pensões Fundos de investimento *

milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 13,4 83,5% 331,1 83,9%
Unidades de participação em fundos
de investimento 0,3 1,9% 0,1 0,0%
Outros activos 2,3 14,6% 63,5 16,1%

Total 16,1 100,0% 394,7 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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A. Controlo de Capital no Mercado Segurador Português

1. Metodologia de análise

As estratégias de controlo de capital têm vindo a assumir uma relevância crescente
nos processos de concentração (incorporações por fusão ou aquisição) do
mercado segurador nacional, condicionando de forma significativa os principais
indicadores de evolução do mercado português a que este relatório pretende dar
especial atenção.

O presente estudo tem como objectivo principal a análise da forma como tem
evoluído o controlo do Capital Social das empresas de seguros – sociedades
anónimas de direito português sob supervisão do Instituto de Seguros de Portugal –,
tomando como referência três momentos no tempo que se procurou estarem
suficientemente afastados para possibilitarem uma análise mais abrangente: 1995
(47 empresas), 2000 (idem) e 2003 (41 empresas).

A análise incidiu sobre o Capital Social e não apenas sobre a parte realizada, pelo
que podem verificar-se diferenças relativamente a outras passagens do relatório
onde é utilizado aquele indicador.

Procurou-se analisar o tipo de accionista que detém participações sociais directas
em empresas de seguros, quer em termos da actividade principal a que se dedica,
quer em termos de nacionalidade. Uma vez que o accionista directo se encontra
integrado em grupos que, de facto, constituem o detentor estratégico último
daquela participação, procurou-se também contemplar esse aspecto, quer quanto
aos grupos principais, quer, também, quanto à actividade preponderante a que se
dedica e à respectiva implantação geográfica.

O estudo incidiu apenas sobre as participações qualificadas directas – para as quais
existe informação de maior qualidade do que a disponível para a generalidade das
participações sociais –, limitação que não prejudica a análise  da tendência que se
tem vindo a observar no mercado segurador nacional.

2. Evolução do Capital Social

2.1. Disposições legais – Capitais mínimos

Ao longo da última década, a legislação portuguesa tem apresentado alterações
pouco significativas no que se refere aos requisitos mínimos de Capital Social para
o acesso e exercício da actividade seguradora no país.

Assim, o Decreto-Lei n.º 188/84, de 5 de Junho, exigia (Art.º 26.º) que uma
empresa de seguros dedicada ao ramo Vida possuísse um Capital Social mínimo
de 350.000 contos (1.745.792,64 euros 3), condição mais exigente do que era
requerido para uma empresa Não Vida, 200.000 contos. Para as mútuas era
exigido um Capital mínimo de apenas 100.000 contos.
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3 À taxa de conversão de 200,482 escudos por euro, estabelecida na transição para a moeda única.



117700

Es
tu

do
s 

Es
pe

cí
fic

os

O Decreto-Lei n.º 102/94, de 20 de Abril, que transpôs para o ordenamento
jurídico nacional as disposições constantes das habitualmente denominadas
Directivas de Terceira Geração, elevou o nível de exigência (Art.º 40.º) para
1.500.000 contos, relativamente às empresas de seguros especializadas, quer no
ramo Vida, quer nos ramos Não Vida, exigindo que a sua exploração conjunta por
uma única empresa – possibilidade apenas concedida às empresas mistas que já se
encontravam no mercado quando a gestão distinta foi imposta pelas disposições
comunitárias – tivesse como contrapartida um capital mínimo de 3.000.000
contos.

Por outro lado, o nível de desenvolvimento e profundidade do mercado segurador
e o surgimento de empresas especializadas em determinados nichos de mercado
ou segmentos de riscos determinou a diferenciação relativamente à regra geral
para empresas de seguros que se dedicassem exclusivamente aos seguros do ramo
Protecção Jurídica ou Assistência, relativamente às quais era requerido um Capital
Social mínimo de 500.000 contos.

Já para a constituição de mútuas de seguros era exigido um Capital inteiramente
realizado de 750.000 contos.

O Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, não alterou significativamente as
disposições constantes, neste particular, do Decreto-Lei n.º 102/94, passando
apenas a incluir também as empresas de seguros dedicadas exclusivamente a
explorar o ramo Doença nos casos em que era exigido um Capital Social mínimo
de 500.000 contos.

O Decreto-Lei n.º 8-C/2002, de 11 de Janeiro, limitou-se praticamente à
redenominação em euros das disposições aplicáveis a esta matéria (Art.º 40.º),
passando a exigir-se um Capital Social mínimo de 7.500.000 euros relativamente
às empresas de seguros especializadas, quer no ramo Vida, quer nos ramos Não
Vida, exigindo que a sua exploração cumulativa tivesse como contrapartida um
Capital Social mínimo de 15.000.000 euros.

As empresas de seguros que se dedicassem exclusivamente aos seguros do ramo
Doença, Protecção Jurídica ou Assistência careciam de um Capital Social mínimo
de 2.500.000 euros, sendo exigido às mútuas de seguros um Capital inteiramente
realizado de, pelo menos, 3.750.000 euros.

O Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro, não introduziu quaisquer
alterações a este respeito.

2.2. Capital Social médio

Tendo presente este enquadramento legal, verifica-se que o Capital Social médio
das empresas de seguros – não apenas o realizado, sublinhe-se – se tem situado
claramente acima daquilo que é legalmente exigido, sendo essa diferença tanto
maior quanto mais se avança no tempo, constatação ainda mais evidente nas
empresas mistas.

Esta realidade decorre naturalmente do crescimento do negócio que conduz a
crescentes exigências de margem de solvência, as quais são colmatadas,
sobretudo, pelo reforço dos Capitais Próprios.
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Assim, o Capital Social para as empresas que se dedicam a explorar os ramos Vida
e Não Vida (e que se denominarão, simplesmente, empresas mistas) foi, em 1995,
em média, 2,6 vezes o capital mínimo exigido, proporção que subiu para 5,9 em
2000 e para 7,4 vezes em 2003.

Mais suave tem sido a evolução nas empresas especializadas apenas num destes
segmentos: em Vida a proporção evoluiu, de 1995 a 2003, de 1,2 para 4,2 vezes
o capital mínimo legal e, em Não Vida, para o mesmo período, de 2 para 2,9.

Em 2003, o Capital Social médio era de cerca de 21,9 milhões de euros para as
empresas de seguros Não Vida, 31,5 para as que se dedicavam exclusivamente à
exploração do ramo Vida e de 111,3 para as empresas mistas.

Esta situação, como já foi analisado, não depende exclusivamente do facto de ser
legalmente exigido o dobro do Capital Social para as empresas mistas quando
comparadas com as empresas individualmente especializadas em Vida ou em Não
Vida.

O facto de as principais fusões terem sucedido essencialmente no âmbito das
empresas mistas, bem como a sua maior dimensão (volume de negócios),
explicam o seu maior Capital Social médio.
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Gráfico A.1 Capital Social médio das empresas de seguros vs. mínimo legal
1995, 2000 e 2003

Quadro A.1 Empresas de seguros com maior Capital Social
Por tipo de empresa em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

Global Vida 3.250.000 Tranquilidade Vida 8.000.000 Tranquilidade Vida 250.000.000
Vida Ocidental Vida 2.500.000 Ocidental Vida 4.485.785 BPI Vida 50.000.000

Aliança UAP Vida 2.000.000 BPI Vida 3.597.510 Totta Vida 22.500.000

Tranquilidade 19.000.000 Tranquilidade 19.045.790 Tranquilidade 135.000.000
Não Vida Aliança UAP 6.908.000 AXA Portugal 7.351.836 AXA Portugal 36.670.805

Bonança 6.000.000 Mapfre Seguros Gerais 6.637.688 Rural 36.000.000

Império 25.000.000 Mundial Confiança 48.600.000 Fidelidade-Mundial 400.000.000
Mistas Fidelidade 20.000.000 Fidelidade 30.072.300 Império Bonança 160.000.000

Mundial Confiança 10.000.000 Império 23.306.033 Allianz Portugal 39.545.400
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A análise da proporção do mercado em que as empresas de seguros actuam e do
Capital Social relativo a cada tipo confirma o peso das sociedades anónimas mistas
em Portugal, apesar do número relativamente reduzido de operadores.

Assim, em 1995, 19,1% das empresas – as mistas – eram responsáveis por 43,4%
do Capital Social (e por 41,8% dos prémios brutos emitidos em seguro directo
pelo conjunto das empresas que foram objecto do estudo). Em 2000, as empresas
mistas representavam 14,9% do número total de empresas de seguros e mais de
metade (50,9%) do Capital Social (49% da produção). Em 2003, as empresas
mistas constituíam apenas 14,6% do mercado (número de empresas) mas
representavam 42,6% do Capital Social (37,3% da produção).

Gráfico A.2 Número de empresas e Capital Social agregado
Por tipo de empresa em 1995, 2000 e 2003
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3. Perfil da participação qualificada

O Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro, define como
participação qualificada “a participação directa ou indirecta que represente
percentagem não inferior a 10% do capital ou dos direitos de voto da instituição
participada ou que, por qualquer outro motivo, possibilite influência significativa
na gestão” (sic).

A estrutura de Capital Social das empresas de seguros nacionais é claramente
marcada pela existência de um número restrito de accionistas que detêm, na sua
grande maioria, participações qualificadas directas. Esta situação decorre, em
parte, do facto de não existirem empresas de seguros com o capital disperso em
Bolsa.

Assim, em 1995, das 78 participações qualificadas directas, 18 (23,1%) diziam
respeito a 100% do Capital Social, proporção que diminuiu, em 2000, para 15 em
76 (19,7%) e que voltou a subir para 19 em 63 (30,2%), em 2003.

Se, por outro lado, se tomar em consideração as participações que equivalem ao
controle da empresa (no mínimo 50% do Capital Social) obtém-se um peso
crescente ao longo do período em análise: 36 (46,2% das participações
qualificadas), 41 (53,9%) e 38 (60,3%), pela mesma ordem.

Também a proporção de participações qualificadas por empresa tem evoluído no
sentido da concentração: em 1995, a média era de 1,66, reduzindo-se
ligeiramente para 1,62 em 2000 e para 1,54 em 2003. Todavia, uma análise mais
detalhada permite concluir que este efeito é induzido mais pela evolução das
empresas de seguros Não Vida, que apresenta um rácio, para os mesmos anos e
pela mesma ordem, de 1,95, 1,64 e 1,38 participações qualificadas por empresa,
do que pelas empresas de seguros Vida e pelas mistas que apresentam, aliás, uma
tendência inversa.
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Gráfico A.3 Número de participações qualificadas por percentagem de capital detido
1995, 2000 e 2003
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Idênticas conclusões seriam obtidas a partir da análise da proporção do Capital
Social relativo a participações qualificadas no total do Capital Social das empresas
de seguros que foram objecto de análise. Para o conjunto das empresas, em 1995
essa proporção era de 79,3%, passando para 92,8% em 2000 e para 96,5% em
2003, sendo de sublinhar que, em 2003, as empresas mistas apresentavam uma
estrutura de Capital Social mais concentrada, já que apenas 0,1% não
correspondia a participações qualificadas, face a uma proporção de 4,7% nas
empresas Não Vida e a 7,2% nas empresas de seguros especializadas no ramo
Vida.

Finalmente, o Gráfico A.4 apresenta a evolução da parte do Capital Social detida
pelo principal accionista ao longo de tempo e de acordo com o tipo de empresa
em causa.

A análise desta informação permite concluir que as empresas de seguros
especializadas nos segmentos Vida e Não Vida têm apresentado evoluções
distintas: enquanto no primeiro caso se verifica um decréscimo – de 85,4% em
1995 para 79,8% em 2003 –, já no segundo caso este indicador apresenta um
forte crescimento – de 63,4% para 84,9% em idêntico período. Por outro lado, as
empresas mistas apresentam alguma estabilidade.

De qualquer forma, o que há a reter é a elevada percentagem do Capital Social
que, em qualquer dos segmentos, é detida pelo principal accionista directo das
empresas de seguros do mercado português.

4. Actividade predominante dos accionistas directos

O tipo de accionistas que detêm participações qualificadas directas no mercado
segurador português tem evoluído de uma forma diferenciada de acordo com o
tipo de empresa de seguros em causa. Estas mudanças são resultado das
diferentes estratégias adoptadas ao longo do tempo quanto à estruturação dos
grupos, nomeadamente a utilização de holdings.

Como se verifica no Quadro A.2, e considerando o conjunto da actividade,
constata-se que, em 1995, cerca de 50% do Capital Social estava concentrado em
holdings de seguros e em instituições bancárias, com uma proporção bastante
idêntica para cada caso, ficando reservado para as empresas de seguros cerca de
17,6% do Capital Social.

Gráfico A.4 Percentagem média do Capital Social detida pelo principal accionista
Por tipo de empresa em 1995, 2000 e 2003
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Em 2000, as holdings de seguros detinham já 44,3% do Capital Social agregado
e as empresas de seguros 21,8%, restando às instituições bancárias a detenção de
acções equivalentes a 18,2% do Capital Social. Em 2003 surgem, com alguma
importância, as holdings da banca, com 14,4%, quase tanto como as empresas de
seguros (16,2%), mas são as holdings de seguros a reforçar claramente a sua
predominância, detendo 51,9% do Capital Social agregado.

Mais uma vez, esta evolução não é uniforme ao longo do tempo, sendo também
diferenciada a tipologia de estrutura adoptada em cada segmento de negócio.

Assim, se nas empresas de seguros Não Vida predominam os accionistas directos
ligados ao mercado segurador (SGPS ou empresas de seguros), tendo as holdings
da banca apenas 10,8% do capital, já nas empresas Vida, e em grande medida
com base no fenómeno de bancassurance, são precisamente as entidades na área
bancária (holdings ou instituições de crédito) a deter uma parte considerável de
Capital Social, 56,9%, face a 31,4% de entidades com uma ligação mais forte ao
mercado segurador.
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Quadro A.2 Capitais Sociais detidos por cada tipo de accionista
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social N.º Capital Social N.º Capital Social

Holding - Seguros 9 39.686.631 24,1% 16 107.369.235 44,3% 14 814.861.245 51,9%
Seguros 28 28.997.499 17,6% 28 52.962.947 21,8% 22 254.181.461 16,2%
Holding - Banca 1 792.270 0,5% 7 9.901.100 4,1% 6 225.661.080 14,4%
Banca 15 41.154.907 25,0% 11 44.144.452 18,2% 10 118.434.485 7,5%
Mútuas / Ass. Mutualistas 5 3.532.240 2,1% 9 7.898.372 3,3% 6 34.107.035 2,2%
CCAM 1 180.388 0,1% 1 1.546.693 0,6% 1 28.280.760 1,8%
Holding - Outros 9 6.277.763 3,8% - - - 2 27.359.211 1,7%
Estado 3 2.374.099 1,4% 1 914.400 0,4% 1 4.572.000 0,3%
Particulares 4 5.809.429 3,5% 3 346.900 0,1% - - -
Outros sectores 3 1.819.969 1,1% - - - 1 6.781.740 0,4%
Participações não qualificadas - 34.032.806 20,7% - 17.425.424 7,2% - 54.589.614 3,5%

Total 164.658.000 242.509.523 1.568.828.631

Nota: Por uma questão de simplificação, considerou-se que as participações detidas pelo Fundo de Garantia Automóvel são detidas pelo Estado.

Quadro A.3 Capitais Sociais detidos por cada tipo de accionista
Por tipo de empresa em 2003

Un.: euros

Não Vida Vida Mistas

N.º Capital Social N.º Capital Social N.º Capital Social

Holding - Seguros 9 205.023.745 44,6% 2 30.875.000 7,0% 3 578.962.500 86,7%
Seguros 8 114.069.846 24,8% 10 112.217.825 25,4% 4 27.893.790 4,2%
Holding - Banca 4 49.723.580 10,8% 1 163.750.000 37,1% 1 12.187.500 1,8%
Banca 3 12.202.820 2,7% 5 87.290.775 19,8% 2 18.940.890 2,8%
Mútuas / Ass. Mutualistas 3 22.038.330 4,8% 3 12.068.705 2,7% - - -
CCAM 1 28.280.760 6,1% - - - - - -
Holding - Outros - - - 1 3.010.460 0,7% 1 24.348.751 3,6%
Estado - - - - - - 1 4.572.000 0,7%
Outros sectores 1 6.781.740 1,5% - - - - - -
Participações não qualificadas - 22.043.399 4,8% - 31.807.495 7,2% - 738.720 0,1%

Total 460.164.220 441.020.260 667.644.151

Nota: Por uma questão de simplificação, considerou-se que as participações detidas pelo Fundo de Garantia Automóvel são detidas pelo Estado.
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Já nas empresas mistas, as entidades do mercado segurador dominam claramente
o Capital Social, representando 90,9% do mesmo com apenas 7 participações
qualificadas, face a apenas 4,6% da área da banca.

Como consequência das privatizações maioritariamente ocorridas nos anos 80, o
Estado detém hoje apenas uma pequena participação directa no mercado
segurador português, mais propriamente na Companhia Portuguesa de
Resseguros.

A ligação entre a detenção directa do Capital Social e a produção efectiva do
mercado segurador pode ser feita através de uma análise conjunta destes
indicadores com os elementos que constam do Quadro A.4.

Tomando como referência o conjunto das sociedades anónimas analisadas,
constata-se que os accionistas do sector bancário detêm uma quota de 16,4% da
produção, apesar de apenas deterem acções equivalentes a 7,5% do Capital
Social, situação explicada pelo elevado rácio Prémios/Capital Social, cerca de
1277,6%, face a uma média agregada do mercado de 586,7%.

Este fenómeno tem origem no ramo Vida, uma vez que, para qualquer um dos
períodos de análise, aquele rácio é sempre superior neste segmento de mercado.

Esta situação é explicada pelo maior grau de capitalização que se verifica nas
empresas de seguros mistas, pelo peso crescente dos seguros unit-linked no ramo
Vida, consubstanciado em exigências de capital menos significativas, e pelo facto
das empresas de seguros do ramo Vida recorrerem com maior frequência a
soluções alternativas de reforço dos elementos constitutivos da margem de
solvência, nomeadamente através da emissão de empréstimos subordinados.

Esta situação verifica-se igualmente em grande parte dos mercados europeus.
A título ilustrativo, a média ponderada observada para aquele rácio (considerando
apenas o Capital Social e a produção relativa a empresas nacionais em 2003) é,
para o conjunto de actividade na UE’15, de 933,9%, resultante das médias por
segmento de 1061,4% em Vida, 929,6% em Não Vida e 782,% nas empresas
mistas.

Quadro A.4 Produção agregada relativa a cada tipo de accionista
Por tipo de empresa em 2003

Un.: euros

Não Vida Vida Mistas

Produção Produção Produção

Holding - Seguros 775.195 38,5% 1.166.280 31,1% 2.737.711 79,7%
Seguros 757.429 37,6% 533.347 14,2% 255.377 7,4%
Holding - Banca 162.360 8,1% 562.877 15,0% 107.054 3,1%
Banca 53.721 2,7% 1.276.822 34,0% 182.634 5,3%
Mútuas / Ass. Mutualistas 105.764 5,2% 66.125 1,8% - -
CCAM 45.691 2,3% - - - -
Holding - Outros - - 8.842 0,2% 150.119 4,4%
Estado - - - - - -
Outros sectores 10.957 0,5% - - - -
Participações não qualificadas 104.332 5,2% 141.500 3,8% 605 0,0%

Total 2.015.449 3.755.792 3.433.500

Nota: Por uma questão de simplificação, considerou-se que a única participação detida pelo Fundo de Garantia Automóvel é detida pelo Estado.
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Finalmente, o Quadro A.5 identifica o total de Capital Social relativo às
participações detidas pelos principais accionistas directos para o conjunto da
actividade, sendo visível, mais uma vez, o efeito de concentração a que se tem
feito referência. A quota relativa aos três principais accionistas, por exemplo,
evoluiu de 25,4% em 1995 (3 participações) para 51,1% em 2003 (relativa a 10
participações qualificadas directas).

Em termos individuais merecem referência os lugares cimeiros do ranking que o
Grupo CGD tem ocupado ao longo da última década.

5. Nacionalidade do accionista

Passando a analisar a implantação geográfica dos accionistas que detêm
participações qualificadas directas no mercado segurador português, através dos
elementos constantes do Quadro A.6 verifica-se uma clara predominância de
accionistas nacionais, cujas entidades controlam, em 2003, acções equivalentes a
42 participações qualificadas directas e a 83,2% do Capital Social.

Face à realidade do mercado único, a União Europeia detém também,
naturalmente, um peso significativo no Capital Social (12,1%), a maior parte do
qual se encontra concentrado em Espanha (3,7%, correspondentes a 3
participações qualificadas na Mapfre Seguros Gerais e na Liberty) e em França
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Quadro A.5 Capitais Sociais detidos pelos principais accionistas
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social % N.º Capital Social % N.º Capital Social %

1 Caixa Geral de Depósitos 1 20.000.000 12,1% PARBANCA, SGPS 1 48.259.800 19,9% Caixa Seguros, SGPS 2 407.250.000 26,0%
2 FINIMPER, SGPS 1 12.500.257 7,6% Caixa Geral de Depósitos 1 30.072.300 12,4% Seguros & Pensões, SGPS 6 225.125.000 14,3%
3 PARTRAN, SGPS 1 9.334.323 5,7% Seguros & Pensões, SGPS 3 29.495.915 12,2% BESPAR, SGPS 2 169.000.000 10,8%
4 Bonança Gest, SGPS 1 5.817.600 3,5% Tranquilidade 3 10.040.178 4,1% PARTRAN, SGPS 1 135.000.000 8,6%
5 Ocidental Seg. Gest, SGPS 2 4.500.000 2,7% PARTRAN, SGPS 1 9.783.514 4,0% Tranquilidade 2 66.248.000 4,2%
6 MUNDAC, SGPS 1 4.340.000 2,6% AXA Participations 1 5.603.733 2,3% Banco BPI 1 50.000.000 3,2%
7 BPI 2 3.940.320 2,4% Victoria International 1 5.000.000 2,1% AXA 1 30.441.175 1,9%
8 Primisa Serviços Financeiros 1 3.534.451 2,1% Mapfre Automoviles 1 4.978.139 2,1% Caixa C.Crédito Agrícola Mútuo 1 28.280.760 1,8%
9 Banco Espírito Santo 1 3.513.864 2,1% Hispanowin 1 4.881.776 2,0% Esp. Santo Financial Group 1 25.237.500 1,6%
10 COLEP Investe, SGPS 4 3.070.975 1,9% Mundial Confiança 2 4.380.000 1,8% Mapfre Automoviles 1 24.830.854 1,6%

Quadro A.6 Capitais Sociais detidos por nacionalidade do accionista
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social N.º Capital Social N.º Capital Social

Portugal 58 108.616.080 66,0% 50 180.073.398 74,3% 42 1.305.572.145 83,2%
União Europeia 16 16.835.464 10,2% 25 43.010.702 17,7% 19 190.175.521 12,1%

Alemanha 2 1.725.000 1,0% 3 5.600.000 2,3% 1 3.010.460 0,2%
Bélgica - - - 1 358.518 0,1% - - -

Espanha - - - 3 10.159.915 4,2% 3 57.457.101 3,7%
França 10 11.484.744 7,0% 13 18.458.129 7,6% 10 87.571.670 5,6%

Holanda - - - 1 750.000 0,3% 1 3.742.500 0,2%
Itália 4 3.625.720 2,2% 3 6.932.333 2,9% 3 34.643.790 2,2%

Reino Unido - - - 1 751.808 0,3% 1 3.750.000 0,2%
Europa não Comunitária 4 5.173.650 3.1% 1 2.000.000 0,8% 2 18.491.350 1,2%

Suíça 4 5.173.650 3,1% 1 2.000.000 0,8% 2 18.491.350 1,2%
Participações não qualificadas - 34.032.806 20.7% - 17.425.424 7,2% - 54.589.614 3,5%

TToottaall 116644..665588..000000 224422..550099..552233 11..556688..882288..663311
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(5,6% resultantes das acções detidas no âmbito de 10 participações qualificadas
directas na AXA, na Global e na Gan – Vida e Não Vida, em qualquer um dos três
casos –, na Europ Assistance e na Zurich Vida).

O domínio dos accionistas nacionais é, todavia, mais pronunciado no caso das
empresas mistas, nas quais representam 92,4% do Capital Social (9 participações
qualificadas directas em 12), do que nas seguradoras Vida e Não Vida, 79,2% (12
em 22) e 73,7% (21 em 29), respectivamente, em 2003.

6. Detentor último

Outro dos objectivos da análise, como já foi mencionado, é a avaliação do tipo de
detentor estratégico que, em última instância, está por detrás das entidades que
detêm participações qualificadas directas nas sociedades anónimas que se
posicionam no mercado português.

A análise conjunta do Gráfico A.5 e de outros indicadores já referidos permite
concluir que tem existido uma tendência para alguma concentração do controlo
de Capital Social no mercado segurador nacional. Em 1995 verificava-se a
existência de 35 detentores últimos diferentes, em 2000 estavam presentes no
mercado 30 e, em 2003, apenas 26.

Se, por outro lado, em 1995, o 1.º grupo detinha 12,1% do Capital Social, o
2.º grupo 9,9% e o 3.º grupo 9,6%, ficando disponível para os restantes 32
detentores 47,6% do Capital Social (1,5% em média para cada), no final de 2003
as proporções relativas são bastante diferentes: o 1.º grupo detinha 27,4% do
Capital Social, o 2.º grupo 25,7% e o 3.º grupo 14,4%, restando para os outros
23 detentores apenas cerca de 29% (1,1% para cada).

Por outro lado, o Quadro A.7 apresenta o Capital Social detido pelos dez principais
grupos em 1995, 2000 e 2003, período durante o qual o Grupo CGD tem
ocupado o primeiro lugar do ranking dos grupos económicos com uma expressão
máxima de 34,1% (4 participações qualificadas) em 2000. Também o Grupo
Espírito Santo tem apresentado uma evolução digna de realce, passando de 8,9%
em 1995 (5 participações) para 25,7% (9) em 2003.

É também de sublinhar a posição ocupada pelo Grupo BCP em 2003, cerca de
14,4% do Capital Social agregado, equivalente a 9 participações qualificadas.

Gráfico A.5 Número e quota de mercado detida pelos principais detentores/grupos
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003
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Verifica-se, novamente, que a apetência por determinado tipo específico de
empresa de seguros é naturalmente diferente: tomando como referência o ano de
2003, a supremacia do Grupo Espírito Santo fundamenta-se principalmente nos
segmentos das empresas Vida (51,3% do Capital Social agregado) e Não Vida
(38,6%), dominando o segmento das empresas mistas o Grupo CGD (60,1%).

No segmento Não Vida assume também papel de destaque, embora secundário,
o Grupo BCP (9,3%), aplicando-se igual referência ao segmento Vida (5,1%), a
par com o Grupo Santander. Nas sociedades anónimas mistas o Grupo BCP detém
também uma quota bastante relevante, cerca de 24%.

Numa análise conjugada com o panorama do mercado internacional de seguros,
pode-se assinalar que os quatro primeiros grupos europeus de seguros (Allianz,
Generali, Aviva e AXA, por esta ordem, em 2002) estão presentes no mercado
português, embora com um papel mais modesto. 

Também a CNP (7.º do ranking europeu), a ERGO/Münchener (8.º) e a Groupama
(12.º) detêm, directa ou indirectamente, participações sociais no mercado
segurador nacional.

Considerando a produção relativa às participações detidas pelos principais grupos,
de acordo com a informação que consta do Quadro A.8, verifica-se que a
proporção de capital detido por cada grupo influencia, embora não
exclusivamente, a respectiva quota de mercado. 
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Quadro A.7 Grupos com maior Capital Social
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social % N.º Capital Social % N.º Capital Social %

1 CGD 1 20.000.000 12,1% CGD 4 82.712.100 34,1% CGD 4 430.600.000 27,4%
2 Mello 3 16.299.708 9,9% BCP 12 39.585.816 16,3% Espírito Santo 9 403.835.500 25,7%
3 BCP 9 15.817.600 9,6% Espírito Santo 8 22.934.246 9,5% BCP 7 226.025.000 14,4%
4 Espírito Santo 5 14.583.187 8,9% BANIF 5 9.724.195 4,0% BPI 3 68.846.440 4,4%
5 BPI 3 5.440.320 3,3% AXA 3 8.488.187 3,5% AXA 2 39.204.245 2,5%
6 A. Champalimaud 2 4.490.000 2,7% BPI 3 7.261.788 3,0% BANIF 3 36.250.000 2,3%
7 COLEP 6 3.785.650 2,3% Mapfre 2 6.637.628 2,7% Mapfre 2 33.108.351 2,1%
8 BPN 2 3.439.308 2,1% Münchener 2 6.500.000 2,7% CCAM 2 29.029.260 1,9%
9 Montepio Geral 4 3.193.780 1,9% Montepio Geral 5 5.155.580 2,1% Zurich 4 28.197.135 1,8%
10 Winterthur 1 3.146.850 1,9% Allianz 2 5.128.195 2,1% Montepio Geral 5 25.777.900 1,6%

Restantes 24,5% 12,8% 12,3%

Quadro A.8 Produção agregada relativa aos grupos com maior Capital Social
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

1995 2000 2003

Produção % Produção % Produção %

1 CGD 90.719.288 12,7% CGD 295.475.780 21,7% CGD 2.019.919 21,9%
2 Mello 48.820.362 6,8% BCP 420.338.212 30,9% Espírito Santo 1.185.239 12,9%
3 BCP 95.234.072 13,3% Espírito Santo 238.746.687 17,6% BCP 2.040.453 22,2%
4 Espírito Santo 86.877.715 12,1% BANIF 33.068.910 2,4% BPI 731.225 7,9%
5 BPI 10.465.553 1,5% AXA 77.917.488 5,7% AXA 400.284 4,3%
6 A. Champalimaud 28.993.103 4,0% BPI 34.861.109 2,6% BANIF 318.418 3,5%
7 COLEP 5.671.149 0,8% Mapfre 7.274.023 0,5% Mapfre 66.609 0,7%
8 BPN 6.065.865 0,8% Münchener 18.826.774 1,4% CCAM 133.925 1,5%
9 Montepio Geral 3.731.406 0,5% Montepio Geral 15.114.346 1,1% Zurich 340.192 3,7%
10 Winterthur 15.268.722 2,1% Allianz 39.621.837 2,9% Montepio Geral 134.727 1,5%
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Assim, no último ano do período em análise, o mercado era liderado pelo Grupo
BCP, com 22,2% do mercado, apesar de apenas ser detido pelas empresas do
grupo 14,4% do Capital Social, situação que se justifica, em larga medida, pelo
facto de a sua produção estar mais concentrada nas empresas Vida do que nos
restantes tipos, sendo certo, como já foi referido, que é naquele segmento que
têm sido verificados maiores rácios de Prémios sobre Capitais Sociais, quer no
mercado português, quer na maior parte dos mercados europeus.

Para além do Grupo BCP, e no Top10 dos grupos presentes em Portugal, merecem
também especial destaque os rácios obtidos pelas empresas participadas pelos
Grupos Zurich (1206,5%), BPI (1062,1%) e AXA (1021%), valores que comparam
com uma média de mercado de 586,7%, como já foi referido.

7. Nacionalidade do detentor último

A análise da nacionalidade do detentor último, de acordo com a informação que
figura no Quadro A.9, não produz resultados significativamente diferentes
daqueles que resultaram do tratamento do mesmo tipo de informação a nível de
accionistas directos.

Assim, os accionistas nacionais detêm 80,6% em 2003, apenas um pouco menos
do que os 83,2% registados no âmbito dos accionistas directos, os grupos
comunitários detêm 12,1% (12,5% para os accionistas directos), nos quais a
França continua a desempenhar um papel de destaque, e o mercado extra
comunitário detém 1,2%, correspondente à participação do Grupo norte-americano
Liberty na ex-Europeia.

8. Actividade predominante do detentor último

Concluída a análise relativa à caracterização dos accionistas e do tipo de
participação qualificada e aos principais grupos presentes em Portugal, parece
essencial detalhar a actividade predominante em cada um dos principais grupos
existentes neste mercado.

Quadro A.9 Capitais Sociais detidos por nacionalidade do detentor último
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social N.º Capital Social N.º Capital Social

Portugal 56 105.616.080 64,1% 47 176.088.909 72,6% 39 1.265.072.145 80,6%
União Europeia 19 20.362.264 12,4% 28 46.995.191 19,4% 19 196.620.986 12,5%

Alemanha 5 6.777.720 4,1% 8 13.353.195 5,5% 4 43.643.790 2,8%
Bélgica - - - 1 358.518 0,1% - - -

Espanha - - - 3 11.519.404 4,8% 3 55.608.351 3,5%
França 9 9.984.748 6,1% 12 16.888.243 7,0% 9 80.876.345 5,2%

Holanda - - - 1 750.000 0,3% 1 3.742.500 0,2%
Itália 4 2.099.800 1,3% 1 1.804.138 0,7% 1 9.000.000 0,6%

Reino Unido 1 1.499.996 0,9% 2 2.321.694 1,0% 1 3.750.000 0,2%
Europa não Comunitária 3 4.646.850 2,8% 1 2.000.000 0,8% 4 28.197.135 1,8%

Suíça 3 4.646.850 2,8% 1 2.000.000 0,8% 4 28.197.135 1,8%
Fora da Europa - - - - - - 1 24.348.751 1,6%
Estados Unidos - - - - - - - 24.348.751 1,6%
Participações 
não qualificadas - 34.032.806 20,7% - 17.425.424 7,2% - 54.589.614 3,5%

TToottaall 116644..665588..000000 224422..550099..552233 11..556688..882288..663311
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Esta informação consta do Quadro A.10, onde se pode constatar que os grupos
bancários têm vindo a assumir um peso cada vez mais significativo na detenção de
Capital Social nas empresas de seguros nacionais, partindo de uma proporção de
55% em 1995 para 79% em 2003.

A posição relativa que se verificava quando se consideraram os accionistas directos
individuais – recorde-se que as empresas ligadas à actividade seguradora e à banca
detinham uma proporção, por esta ordem, de 68,1% e 21,9% do Capital Social
agregado – aparece agora invertida, situação que ilustra claramente o facto de em
Portugal os grupos económicos serem frequentemente liderados por instituições
bancárias.

Ao proceder a uma análise desagregada por tipo de empresa, considerando
apenas o ano de 2003, com base na informação que consta do Quadro A.11,
verifica-se que a supremacia dos grupos bancários é evidente em todos os casos,
embora numa proporção que pode ser mais ou menos significativa – variável entre
91,7% nas empresas mistas e 62,3% (contra 21,6% dos grupos seguradores) nas
empresas Não Vida.
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Quadro A.10 Capitais Sociais detidos por cada tipo de detentor último
Conjunto da actividade em 1995, 2000 e 2003

Un.: contos em 1995 e 2000, euros em 2003

31.12.1995 31.12.2000 31.12.2003

N.º Capital Social N.º Capital Social N.º Capital Social

Banca 36 90.504.433 55,0% 43 172.680.916 71,2% 35 1.239.315.370 79,0%
Seguros 17 21.061.422 12,8% 19 39.450.819 16,3% 18 184.389.966 11,8%
Mútuas / Ass. Mutualistas 3 1.247.700 0,8% 7 4.662.596 1,9% 5 42.276.906 2,7%
CCAM 1 180.388 0,1% 2 2.146.693 0,9% 2 29.029.260 1,9%
Holding - Outros 2 2.699.992 1,6% 1 4.881.776 2,0% 1 7.873.775 0,5%
Estado 3 2.374.099 1,4% 1 914.400 0,4% 1 4.572.000 0,3%
Particulares 6 6.209.429 3,8% 3 346.900 0,1% - - -
Outros sectores 10 6.347.732 3,9% - - - 1 6.781.740 0,4%
Participações não qualificadas - 34.032.806 20,7% - 17.425.424 7.2% - 54.589.614 3,5%

Total 164.658.000 242.509.523 1.568.828.631

Nota: Por uma questão de simplificação, considerou-se que a única participação detida pelo Fundo de Garantia Automóvel é detida pelo Estado.

Quadro A.11 Capitais Sociais detidos por cada tipo de detentor último
Por tipo de empresa em 2003

Un.: euros

Não Vida Vida Mistas

Banca 17 286.523.480 62,3% 10 340.451.000 77,2% 8 612.340.890 91,7%
Seguros 7 99.271.816 21,6% 9 59.474.360 13,5% 2 25.643.790 3,8%
Mútuas / Ass. Mutualistas 2 9.389.250 2,0% 2 8.538.905 1,9% 1 24.348.751 3,6%
CCAM 1 28.280.760 6,1% 1 748.500 0,2% - - -
Holding - Outros 1 7.873.775 1,7% - - - - - -
Estado - - - - - - 1 4.572.000 0,7%
Outros sectores 1 6.781.740 1,5% - - - - - -
Participações não qualificadas 22.043.399 4,8% 31.807.495 7,2% 738.720 0,1%

Total 460.164.220 441.020.260 667.644.151

Nota: Por uma questão de simplificação, considerou-se que a única participação detida pelo Fundo de Garantia Automóvel é detida pelo Estado.
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9. Conclusões

A análise destes indicadores permite constatar a existência de várias tendências
evidentes.

A primeira prende-se com uma concentração crescente do Capital Social num
número restrito de accionistas, verificando-se que os três primeiros grupos (CGD,
Espírito Santo e BCP) detêm um pouco mais de dois terços do Capital Social
agregado no mercado. Esta situação decorre, em parte, do facto de não existirem
empresas de seguros com o capital disperso em Bolsa.

Por outro lado, as empresas mistas, embora pouco numerosas (6 em 41, em
2003), quer pela sua dimensão em termos de quota de mercado (37,3%), quer
pela dimensão do Capital Social agregado (42,6%), representam um papel
determinante no mercado segurador nacional, situação a que não será estranho o
facto de as principais fusões – Império/Bonança e Fidelidade/Mundial Confiança –
terem ocorrido precisamente neste segmento. Ainda assim, em 2003 o seu nível
de predominância esbateu-se um pouco.

O rácio Prémios/Capital Social apresenta-se bastante elevado no ramo Vida,
situação explicada pelo peso crescente dos seguros unit-linked, consubstanciado
em exigências de capital menos significativas e pelo facto de as empresas de
seguros do ramo Vida recorrerem com maior frequência a soluções alternativas de
reforço dos elementos constitutivos da margem de solvência, nomeadamente
através da emissão de empréstimos subordinados.

No que se refere ao tipo de accionista directo (participações qualificadas) e ao
grupo que, em última instância, controla o Capital Social, verifica-se uma
predominância crescente do sector bancário, mais visível nas empresas mistas e
nas empresas do ramo Vida, facto naturalmente explicado pelas estratégias de
comercialização adoptadas pelas instituições bancárias com o objectivo de prestar
aos seus clientes um conjunto de serviços bastante alargado na área financeira e
da protecção de riscos.

Nas empresas de seguros Não Vida, o peso dos accionistas mais ligados ao mercado
segurador é bastante mais significativo, o que vem de encontro à tese de que a
exploração destes ramos requer uma gestão mais especializada e um know-how
mais específico.

Os accionistas directos (e os detentores últimos) de origem nacional são
absolutamente determinantes, representando, em qualquer um dos casos, mais
de quatro quintos do Capital Social. Ainda assim, as empresas francesas e
espanholas (especialmente ao nível da participação qualificada directa)
apresentam alguma importância, principalmente em 2003.

Finalmente, constata-se que os grandes grupos europeus estão presentes no
mercado português há já muito tempo, embora com uma quota de mercado
menos significativa do que aquela de que dispõem a nível internacional, o que
indica que, apesar de uma evolução centrada em torno de empresas de origem
nacional, o mercado se encontra aberto aos principais players internacionais.

A pequena dimensão relativa destes grupos internacionais em Portugal poderá
decorrer, pelo menos em parte, de uma maior dificuldade na expansão de
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negócios do ramo Vida, no âmbito do qual a comercialização através do canal
bancário tem ganho predominância crescente. Nos ramos Não Vida o peso dos
principais players internacionais é bastante mais significativo, nomeadamente no
que se refere à cobertura de riscos industriais, fortemente influenciada pelas
estratégias de resseguro internacional.

Ao longo da última década, apesar de se terem verificado mudanças significativas
nos detentores de capital das empresas de seguros, tem-se assistido a uma relativa
estabilidade ao nível da nacionalidade e da actividade predominante destes,
verificando-se que os principais accionistas têm assumido investimentos no sector
que possibilitaram uma expansão significativa do negócio. Esta realidade será por
certo posta à prova nos próximos anos, nomeadamente em função das alterações
que se perspectivam ao nível dos requisitos de solvência que irão, inevitavelmente,
suscitar a necessidade de reforços de capital.
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B. Qualidade de Crédito dos Investimentos das Empresas de
Seguros e dos Fundos de Pensões

1. Introdução

A mensuração, mitigação e controlo do nível de risco assumido pelos investidores
institucionais (e particulares) têm, nos últimos anos, assumido uma importância
crescente. Muito contribuíram para este desenvolvimento os maus resultados dos
mercados de capitais, em particular dos mercados accionistas, e os escândalos
contabilísticos, quer nos Estados Unidos da América, quer, mais recentemente, na
Europa.

O risco global de uma carteira de investimentos continua a ser maioritariamente
associado à alocação entre as diversas classes de activos, ou seja, à distribuição
entre acções, obrigações, imobiliário e outras classes de activos. Além disso, as
características da componente do investimento em acções têm um papel
fundamental na avaliação, mesmo que subjectiva, do risco global da carteira.
Efectivamente, é comum avaliar o risco de uma carteira com base numa análise do
investimento em acções por sector de actividade, moeda ou região geográfica.

Apesar desta abordagem simplista do nível de risco poder ser justificada pelo facto
das acções apresentarem uma maior volatilidade comparativamente a outros
activos, tem o inconveniente de relegar para segundo plano a importância de
outros tipos de risco que não apenas o risco accionista.

Em particular, no contexto do mercado segurador e dos fundos de pensões
português, é importante efectuar também uma análise do risco de crédito.

Em primeiro lugar, o peso do investimento em títulos de dívida pública e
equiparada e em obrigações e papel comercial continua a ser significativo no
sector dos seguros e fundos de pensões em Portugal. Globalmente, no final de
2003, estes activos representavam 12.018 e 16.339 milhões de euros, ou 25,7%
e 34,9%, do total de activos representativos das provisões técnicas das empresas
de seguros e dos montantes geridos pelos fundos de pensões, respectivamente.

Em segundo lugar, importa verificar se a crescente importância dada à
mensuração, mitigação e controlo do nível de risco teve também o seu reflexo na
componente obrigacionista do investimento efectuado pelas empresas de seguros
e pelos fundos de pensões, materializada no fenómeno global denominado por
“voo para a qualidade” (flight-to-quality).

Em terceiro lugar, a relevância destes activos para as estratégias de investimento
adoptadas pelas empresas de seguros e pelos fundos de pensões é significativa,
pois estes activos possuem determinadas características que se revelam
importantes na adequação entre os activos financeiros e as responsabilidades
assumidas.

2. Âmbito

A presente análise à qualidade de crédito das obrigações detidas pelas empresas
de seguros e pelos fundos de pensões portugueses, no final de 2003, pretende ser
o mais abrangente possível.

Importância do risco de
crédito
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No que respeita aos fundos de pensões, a análise incide sobre os dois tipos de
entidades gestoras e sobre todos os tipos de fundos. Não são, no entanto,
considerados na presente análise os planos de poupança-acções (PPA)
independentemente do veículo de financiamento ser um fundo de investimento
ou um fundo de pensões. Esta exclusão prende-se com a própria natureza destes
produtos (restrições ao investimento).

Relativamente aos planos de poupança PPR-PPR/E, não são incluídos na presente
análise aqueles que sejam financiados através de fundos de investimento. Os
PPR-PPR/E financiados através de seguros de Vida são incluídos na análise
efectuada ao sector segurador, enquanto os PPR-PPR/E financiados através de
fundos de pensões são incluídos na análise aos fundos de pensões.

No que diz respeito ao mercado segurador, são unicamente considerados os
activos representativos das provisões técnicas, ficando assim excluídos os activos
livres.

Na presente análise são apenas consideradas as obrigações admitidas à
negociação em bolsa. Ficam assim excluídas da análise quer as obrigações não
transaccionáveis em bolsa, quer as obrigações que, mesmo transaccionáveis em
bolsa, não se encontram admitidas à negociação.

Como se pode verificar pelo quadro anterior, ficam excluídos da análise 16,5% do
montante total, correspondentes a 4.786 milhões de euros. Este valor é, quase na
sua totalidade, constituído por obrigações transaccionáveis em bolsa não
admitidas à negociação e maioritariamente detidas por empresas de seguros.

O quadro ilustra também o facto de mais de 75% do montante total ser cotado
em países da União Europeia, sendo o peso total das obrigações cotadas no
mercado nacional ligeiramente inferior a 25%.

Não existem diferenças significativas na distribuição geográfica entre a carteira de
activos afecta às provisões técnicas das empresas de seguros e a carteira de activos
dos fundos de pensões, com excepção do maior peso de obrigações cotadas em
outros Estados membros da OCDE, no que respeita aos fundos de pensões.

Importa também referir que, adicionalmente à restrição anteriormente indicada,
são apenas considerados títulos de crédito, com taxa de juro previamente fixada
(incluindo cupões zero) ou indexada, representativos de capitais emprestados a
países, estados soberanos, municípios, governos regionais, entidades
supranacionais ou a empresas.
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Quadro B.1 Distribuição geográfica das obrigações detidas pelas empresas de seguros e fundos de pensões

Admitidas à negociação em bolsa Não admitidas à negociação em bolsa

De outro Estado De outro Fora Não transaccionáveis Transaccionáveis
Portuguesa Membro da Estado Membro da em em

União Europeia da OCDE OCDE bolsa bolsa

Empresas de seguros 23,5% 54,3% 2,1% 1,3% 0,1% 18,6%
Fundos de pensões 21,6% 57,3% 11,0% 1,1% 0,9% 8,0%

Total 23,0% 55,0% 4,2% 1,3% 0,3% 16,2%

Nota: Valores em % do montante total de títulos de dívida detidos pelos fundos de pensões e pelas empresas de seguros com exclusão das excepções anteriormente
referidas

Títulos de crédito
excluídos da análise
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Assim, são excluídos da presente análise o papel comercial, as obrigações
convertíveis em acções, as obrigações com warrants convertíveis em obrigações
ou em acções, os títulos de participação em empresas ou outros títulos de crédito
que não representem dívida de médio ou longo prazo das entidades referidas no
parágrafo anterior.

Como é possível aferir do gráfico anterior, esta exclusão elimina da amostra
menos de 1% do montante total.

Para efeitos de simplificação da presente análise, os títulos de dívida considerados
foram agregados em dois grandes grupos: dívida pública e dívida privada. Assim,
a dívida pública inclui a dívida emitida por países, estados soberanos, municípios e
governos regionais, sendo considerada como dívida privada a dívida de outros
emitentes.

No que se refere à alocação entre dívida pública e dívida privada, importa referir o
maior peso da dívida pública nos fundos de pensões, enquanto 60% do montante
total de obrigações detidas pelas empresas de seguros é de emitentes privados.

3. Metodologia

Para avaliar a qualidade de crédito das obrigações detidas pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões portugueses, foram considerados os ratings de
crédito atribuídos pelas principais agências de rating: a Standard & Poor’s (S&P) e
a Moody’s Investors Service (Moody’s).

Os ratings atribuídos constituem uma avaliação da qualidade de crédito (risco de
crédito), pois representam uma opinião independente quanto às condições de um
emissor ou de uma emissão honrar os compromissos financeiros, tais como
pagamento de juros e o pagamento do capital cedido, no prazo esperado.

Os ratings não tratam directamente de outro risco que o de crédito. Em particular,
não tratam de risco de perdas por mudanças em taxas de juro do mercado ou
outras considerações de mercado. Os ratings também não são recomendações de
compra, venda ou manutenção em carteira de uma obrigação. No entanto, a sua
importância e utilização são muito abrangentes.

Gráfico B.1 Repartição dos montantes totais da dívida por tipo de emitente

Separação entre dívida
pública e dívida privada

Importância dos ratings
de crédito
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Os ratings atribuídos pela S&P e pela Moody’s utilizados nesta análise foram
recolhidos através da Bloomberg. No caso do rating atribuído pelas duas agências
ser diferente, foi considerado o mais baixo, ou, no caso da diferença de ratings ser
superior a um nível, foi considerado o intermédio.

A escala de ratings apresentada na presente análise é equivalente à escala
utilizada pela S&P. Assim, as obrigações que recebem os ratings de “AAA”, “AA”,
“A” e “BBB” são consideradas como obrigações de baixo risco ou "investment
grade”. As obrigações com os ratings “BB”, “B”, “CCC”, “CC” e “C” são
considerados como apresentando significativas características especulativas e são
classificadas como “non-investment grade”. Uma obrigação classificada como
“D” está em incumprimento. Os ratings de “AA” até “CCC” podem ser
modificados pela adição de um sinal de mais (+) ou menos (-), para mostrar o
posicionamento relativo dentro das principais categorias de rating.

Para efeitos de simplificação da presente análise, as subcategorias de cada rating
não são utilizadas e, adicionalmente, as obrigações que recebem os ratings “BB”,
“B”, “CCC”, “CC”, “C” e “D”, ou seja, obrigações que apresentam
características especulativas significativas, são classificadas como “non-investment
grade”. Em suma, as obrigações foram divididas em seis grupos: “AAA”, “AA”,
“A”, “BBB”, “non-investment grade” e “sem rating”.

4. Caracterização do mercado

No final do ano 2003, o montante dos investimentos totais afectos às provisões
técnicas da actividade seguradora e o montante gerido pelos fundos de pensões
totalizava 46.850 milhões de euros. O peso do investimento em títulos de crédito
(títulos de dívida pública e equiparada, obrigações de emitentes privados e papel
comercial) representava 28.357 milhões de euros ou 60,5% do montante total.

O sector segurador é o sector mais importante, já que as provisões técnicas da
actividade seguradora representam 30.585 milhões de euros ou 65,3% do
montante total e 25.061 milhões de euros ou 76% do investimento total em
títulos de crédito.

O gráfico seguinte mostra o peso de cada categoria de rating nas carteiras de
obrigações das empresas de seguros e dos fundos de pensões, bem como
agregadamente para o mercado.
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Gráfico B.2 Repartição dos montantes totais de dívida por categoria de rating

Escala dos ratings de
crédito

Montantes investidos
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Em termos agregados, a qualidade de crédito, quer dos montantes afectos às
provisões técnicas das empresas de seguros, quer dos fundos de pensões, é
bastante elevada. Efectivamente, apenas 0,2% do montante total corresponde a
obrigações de alto risco (com rating “BB” ou inferior), sendo que a maioria do
montante total tem um rating de “AA”.

Comparando as empresas de seguros com os fundos de pensões, é possível
verificar que os fundos de pensões têm uma repartição mais alargada entre as
várias categorias de rating, já que, em termos relativos, têm um maior montante
do que as empresas de seguros, quer com obrigações com rating “AAA”, quer em
obrigações com rating “BBB”.

Importa, no entanto, referir que nem todas as obrigações têm rating atribuído.
Uma determinada obrigação ou emitente pode não ter um rating atribuído
porque não solicitou a sua atribuição a uma agência de rating ou porque a agência
de rating não classificou essa obrigação ou emitente por opção ou por não haver
informação disponível.

O peso das obrigações sem rating é significativo e corresponde a 18,5% do
montante total, ou 4.453 milhões de euros. O peso relativo das obrigações sem
rating para as empresas de seguros e para os fundos de pensões é semelhante.

Dado o seu peso, é relevante analisar em algum detalhe as características das
obrigações sem rating atribuído. Esta análise incidirá sobre o tipo de dívida e sobre
o mercado de cotação.

Do montante total de obrigações sem rating atribuído, a quase totalidade (96,2%)
representa dívida privada. As obrigações de dívida pública (ou equiparada) sem
rating representam apenas 3,8% do total das obrigações sem rating. A maioria da
dívida pública sem rating é representada por obrigações das Regiões Autónomas
de Portugal, por dívida regional alemã, e por dívida pública grega e italiana.

A dívida privada sem rating é maioritariamente composta por títulos cotados em
Portugal (42%) ou em outros países da União Europeia (55%). Apesar da grande
variedade de títulos de dívida sem rating detidos em carteira (mais de 500), três
deles, todos de emitentes nacionais, representam mais de 10% do montante
total.

Qualidade de crédito

Obrigações sem rating
atribuído

Gráfico B.3 Repartição das obrigações sem rating atribuído por tipo de emitente
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A análise por mercado de cotação revela que, em termos agregados, a maioria das
obrigações sem rating (96,1%) é cotada em Portugal (41,4%) ou em outros países
da União Europeia (54,7%). No entanto, uma análise mais desagregada revela que
existem algumas diferenças entre a composição das carteiras detidas pelas
empresas de seguros e pelos fundos de pensões.

Os fundos de pensões revelam uma maior diversificação geográfica ao deterem
em carteira quase 10% de obrigações sem rating cotadas fora da União Europeia,
sendo mesmo 2,6% do montante total representativo de emissões cotadas fora
da OCDE.

De acordo com a S&P, durante o ano 2003, 126 empresas entraram em situações
de incumprimento, representando 62,5 mil milhões de dólares de dívida.

Este valor representa uma redução significativa face ao máximo histórico registado
em 2002, com 236 empresas e 190 mil milhões de dólares de dívida. Em 2003, a
taxa global de incumprimento foi também reduzida para metade relativamente a
2002, de 3,8% para 1,8%.

A percentagem de empresas com ratings atribuídos de “BB” a “C” que entraram
em incumprimento em 2003 foi de 4,7%, ou seja, cerca de metade do valor
registado em 2002. Por comparação, apenas três empresas com ratings de
"investment grade” entraram em situações de incumprimento durante 2003, o
que representa o número mais baixo desde 1997.

A 31 de Dezembro de 2003, a existência de obrigações em incumprimento nas
carteiras das empresas de seguros e dos fundos de pensões em Portugal era
extremamente reduzida. Existia apenas, numa carteira de uma empresa de
seguros, uma obrigação que entrou em incumprimento durante 2003. As
restantes obrigações em situação de incumprimento detidas por empresas de
seguros ou por fundos de pensões eram em número muito reduzido (cinco), não
podendo ser retiradas quaisquer conclusões válidas relativas à sua distribuição por
tipo de fundo ou por ramo.

5. As empresas de seguros

No final do ano 2003, o montante dos investimentos totais afectos às provisões
técnicas da actividade seguradora, considerado na presente análise, era de 18.058
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Situações de
incumprimento

Gráfico B.4 Distribuição geográfica das obrigações sem rating atribuído
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milhões de euros (após a exclusão das obrigações não admitidas à negociação em
bolsa e de determinados tipos de dívida).

A divisão entre dívida pública (49%) e dívida privada (51%) é equilibrada. Apesar
deste equilíbrio, os dois tipos de dívida apresentam algumas características
distintas.

A análise da repartição por mercado de cotação revela que a quase totalidade das
obrigações de dívida pública são cotadas na bolsa nacional ou em bolsas da União
Europeia. A dívida privada, por seu lado, é maioritariamente dominada por
obrigações cotadas na União Europeia mas incorpora também títulos emitidos
fora da União Europeia.

Tal como já evidenciado pelo Gráfico B.2, a qualidade de crédito dos montantes
afectos às provisões técnicas das empresas de seguros é bastante elevada. No
entanto, uma análise mais detalhada revela que existem diferenças significativas
quando a análise da carteira é desagregada por tipo de emitente e por mercado
de cotação.

Gráfico B.5 Distribuição geográfica da dívida pública e privada

Gráfico B.6 Repartição por categoria de rating da dívida pública e privada
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Efectivamente, a qualidade de crédito da dívida pública é significativamente
superior à da dívida privada, já que a grande maioria das obrigações tem rating
“AAA” e “AA”, não existem obrigações com rating inferior a “BBB” e o peso das
obrigações sem rating atribuído é de 1,6%. Em contrapartida, para as obrigações
de emitentes privados, o maior peso vai para as obrigações sem rating atribuído,
enquanto que 0,3% do montante total corresponde a obrigações classificadas
como “non-investment grade”.

A desagregação por mercado de cotação revela alguma heterogeneidade na
qualidade de crédito. As obrigações cotadas em Portugal são maioritariamente de
rating “AA” e não existem obrigações classificadas como “non-investment
grade”.

Relativamente aos restantes mercados, é relevante a existência de uma redução na
qualidade de crédito à medida que se consideram mercados “mais internacionais”
(União Europeia, seguido de outros países da OCDE e, finalmente, dos países fora
da OCDE), testemunhada pela redução nas obrigações de ratings “AAA” e “AA”,
compensada pelo aumento na exposição às obrigações com ratings “A” e “BBB”.

5.1. Análise por ramo

As diferenças naturais existentes entre as carteiras de activos afectas a seguros do
ramo Vida (seguros essencialmente de longo prazo) e as carteiras afectas a
seguros dos ramos Não Vida têm vindo a atenuar-se, pois impera um
comportamento essencialmente prudente. Apesar desta tendência, é importante
analisar as diferenças existentes na qualidade de crédito associadas aos diferentes
ramos. As diferenças nas responsabilidades cobertas implicam também a
separação dos seguros e operações do tipo unit linked do ramo Vida.

Do montante dos investimentos totais em obrigações afectos às provisões técnicas
da actividade seguradora considerado na presente análise (18.058 milhões de
euros), 69% diz respeito ao ramo Vida (excepto unit linked) enquanto o ramo Não
Vida e os produtos unit linked representam 16,1% e 14,8%, respectivamente.
Esta repartição entre os vários ramos do montante total investido em obrigações é
consistente com a afectação do montante total dos activos associados a cada
ramo.
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Gráfico B.7 Repartição por categoria de rating por mercado de cotação
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5.1.1. Análise de rating por ramo

As semelhanças entre os ramos Não Vida e Vida (excepto unit linked) são notórias.
Estes dois ramos apresentam uma qualidade de crédito bastante elevada, já que a
maioria das obrigações tem um rating de “AAA” e “AA” e menos de 1% são
“non-investment grade”, incluindo um valor residual de obrigações em
incumprimento. O segmento de unit linked apresenta uma percentagem elevada
de obrigações com rating “A” ou sem rating atribuído. Adicionalmente, o valor de
obrigações classificadas como “non-investment grade” é quase nulo e não
existem obrigações em incumprimento neste segmento.

5.1.2. Análise de emitente por ramo

Tal como na secção anterior, os ramos Vida e Não Vida apresentam um padrão
semelhante em claro contraste com o segmento de unit linked. De facto, os ramos
Vida e Não Vida têm um peso ligeiramente superior para a dívida privada,
enquanto para o segmento unit linked há uma esmagadora maioria para a dívida
privada.

Gráfico B.8 Repartição por categoria de rating

Gráfico B.9 Repartição por tipo de emitente
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5.1.3. Análise da distribuição geográfica por ramo

Ao invés dos resultados da análise por rating e por emitente, os resultados
relativos à distribuição por mercado de cotação das obrigações são bastante mais
uniformes para os três ramos. De facto, existe para todos os ramos um maior peso
para as obrigações cotadas na União Europeia (incluindo Portugal), apesar de o
peso para as obrigações cotadas fora da União Europeia ser significativamente
mais importante para o segmento de unit linked.

6. Os fundos de pensões

No final do ano 2003, o montante dos investimentos totais afectos aos fundos de
pensões considerado na presente análise era de 5.967 milhões de euros (após
exclusão das obrigações não admitidas à negociação em bolsa e de determinados
tipos de dívida). Deste valor, 3.386 milhões de euros (56,7% do montante total)
representam dívida pública.

A maioria da dívida (pública e privada) detida pelos fundos de pensões é cotada na
União Europeia. Curiosamente, no que se refere à dívida pública o peso para as
obrigações cotadas em Portugal e em outros países da OCDE é idêntica, enquanto
para a dívida pública a componente doméstica tem um peso mais importante.
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Gráfico B.10 Distribuição geográfica

Gráfico B.11 Distribuição geográfica da dívida pública e privada
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Tal como já evidenciado pelo Gráfico B.2, a qualidade de crédito da carteira dos
fundos de pensões é elevada. No entanto, uma análise mais detalhada revela que
existem diferenças significativas quando a análise é desagregada por tipo de
emitente e por mercado de cotação.

Tal como na análise ao sector segurador, a qualidade de crédito da dívida pública
é significativamente superior à da dívida privada. A grande maioria das obrigações
de dívida pública tem rating “AAA” e “AA” e a exposição a obrigações
classificadas como “non-investment grade” é de apenas 0,8%. A dívida privada
apresenta um perfil muito distinto, já que apenas 26,9% do montante total é
classificado como “investment grade”. Não existem obrigações em
incumprimento nas carteiras detidas por fundos de pensões.

Gráfico B.12 Repartição por categoria de rating da dívida pública e privada

Gráfico B.13 Repartição por categoria de rating por mercado de cotação

Nota: Não existem obrigações classificadas como “non-investment grade” cotadas em Portugal e o seu peso em outros
países da OCDE é inferior a 0,01%. Não existem obrigações de rating “AAA” para países fora da OCDE.
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A desagregação por mercado de cotação revela alguma heterogeneidade na
qualidade de crédito. As obrigações cotadas em Portugal são maioritariamente de
rating “AA” e não existem obrigações classificadas como “non-investment
grade”.

Relativamente aos restantes mercados, tal como para o sector segurador, há uma
redução na qualidade de crédito à medida que se consideram emitentes de
mercados “mais internacionais” (União Europeia, seguido de outros países da
OCDE e, finalmente, dos países fora da OCDE). Efectivamente, o peso das
obrigações com ratings “AAA” e “AA” é superior na União Europeia face aos
restantes países da OCDE e, sobretudo, face aos países fora da OCDE em que as
obrigações com rating “A” ou inferior representam 99,8% do montante total.

6.1. Análise por tipo de fundo

Os fundos de pensões fechados representam cerca de 96% do montante total
afecto aos fundos de pensões, pelo que os resultados apresentados anteriormente
são fortemente influenciados pelas características deste tipo de fundo.
Efectivamente, do montante total de obrigações considerado na presente análise
(5.967 milhões de euros), 93,6% diz respeito a fundos fechados, 4,6% a fundos
PPR-PPR/E e 1,9% a outros fundos abertos.

Assim, no âmbito da presente análise é importante analisar separadamente a
qualidade de crédito para os fundos de pensões fechados, os fundos PPR-PPR/E
(financiados através de fundos de pensões) e os outros fundos abertos.

6.1.1. Análise de rating por tipo de fundo

De uma forma global, os fundos PPR-PPR/E apresentam a melhor qualidade de
crédito, já que 80% do montante total das obrigações tem rating igual ou superior
a “AA” e não existem obrigações classificadas como “non-investment grade”. Os
outros dois tipos de fundos apresentam características distintas entre si, já que os
fundos fechados têm uma maior concentração em obrigações com rating “AAA”
e “AA”, enquanto que os outros fundos abertos não apresentam uma clara
concentração num determinado rating.
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Gráfico B.14 Repartição por categoria de rating e por tipo de fundo
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6.1.2. Análise de emitente por tipo de fundo

No gráfico seguinte apresenta-se a repartição entre dívida pública e dívida privada
para os três tipos de fundos.

Quer para os fundos fechados, quer para os PPR-PPR/E, o peso da dívida pública é
superior ao da dívida privada, enquanto esta tendência é claramente invertida
para os outros fundos abertos.

Refira-se que, apesar das alterações legislativas introduzidas no final de 2002 à
composição das carteiras dos PPR-PPR/E (eliminação do limite mínimo de aplicação
em dívida pública), o peso da dívida pública é ainda bastante importante, o que
pode ser justificado, quer por questões de posicionamento comercial de alguns
PPR-PPR/E (perfis de investimento conservador), quer por questões de timing de
mercado (venda de dívida pública e aquisição de outros activos).

6.1.3. Análise da distribuição geográfica por tipo de fundo

A análise da distribuição das obrigações por mercado de cotação revela uma maior
semelhança entre os fundos fechados e os fundos abertos, enquanto os fundos
PPR-PPR/E apresentam um perfil distinto. Os fundos fechados e os outros abertos
detêm, respectivamente, 14,1% e 20,6% em obrigações fora da União Europeia,
ao passo que os fundos PPR-PPR/E apenas investem 1% fora da União Europeia,
sendo mais de metade investida em Portugal.

Gráfico B.15 Repartição por tipo de emitente

Gráfico B.16 Distribuição geográfica
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6.2. Análise por tipo de entidade gestora

Face aos montantes geridos pelas empresas de seguros, os montantes geridos por
sociedades gestoras de fundos de pensões representam uma percentagem muito
elevada do total. No final de 2003 as sociedades gestoras eram responsáveis por
67% do número de fundos de pensões e por 96,5% do respectivo montante total.
No que toca ao montante investido nas obrigações consideradas nesta análise, o
peso dos fundos de pensões geridos por sociedades gestoras de fundos de
pensões representa uma esmagadora maioria (95% contra 5% para as empresas
de seguros).

Este desequilíbrio entre os dois tipos de entidades gestoras implica
necessariamente que a análise anteriormente apresentada é largamente
influenciada pelas características dos fundos de pensões, fundos PPR-PPR/E ou
outros fundos abertos geridos pelas sociedades gestoras, em detrimento de
reflectirem a realidade para os fundos geridos pelas empresas de seguros.

Efectivamente, ao analisar separadamente a repartição por categoria de rating
para as entidades gestoras e para as empresas de seguros, verifica-se que a
distribuição para as sociedades gestoras é quase idêntica à informação
apresentada anteriormente para a totalidade dos fundos de pensões.

Importa, no entanto, realçar que os dois tipos de entidades gestoras apresentam
características distintas, dado que, de um modo geral, os fundos geridos pelas
empresas de seguros apresentam uma qualidade de crédito inferior.

Além da diferença patente no gráfico anteriormente ilustrado, é importante referir
que, comparativamente às empresas de seguros, as sociedades gestoras investem
mais em dívida privada (67,4% contra 42%), em dívida cotada na bolsa nacional
e em bolsas da União Europeia (97,3% contra 85,8%).
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Gráfico B.17 Repartição por categoria de rating e por tipo de entidade gestora
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C. A Carga Parafiscal e o Papel Social do Sector Segurador

Os prémios dos contratos de seguro que cubram riscos situados no território
português ou em que Portugal seja o Estado membro do compromisso estão
sujeitos a determinadas cargas parafiscais previstas na Lei portuguesa.

Estas cargas parafiscais incluem contribuições para o Instituto Nacional de
Emergência Médica, para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, para
o Fundo de Garantia Automóvel e para o Fundo de Acidentes de Trabalho.

Pela aplicação destas taxas, e tal como será evidenciado seguidamente, é
proporcionado à sociedade um significativo benefício através do financiamento de
determinadas prestações e serviços públicos que são de extrema importância e
utilidade social.

No presente estudo procede-se a uma breve análise das características e da
evolução das mencionadas cargas parafiscais aplicáveis à actividade seguradora.

1. Taxa para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)

O INEM é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia
administrativa e financeira e património próprio.

Ao INEM é atribuída toda a actividade de urgência ou emergência,
nomeadamente, o sistema de socorro pré-hospitalar, o transporte, a recepção
hospitalar e a adequada referenciação do doente ou emergente, a formação em
emergência médica, o planeamento civil, a prevenção e a rede de
telecomunicações de emergência médica.

Por outro lado, relativamente às correspondentes receitas, o INEM é financiado, em
primeira linha, pela verba a que se refere a alínea b) do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 167/2003, de 29 de Julho, isto é, 1% dos prémios ou contribuições relativos a
contratos de seguros, em caso de morte, do ramo Vida e respectivas coberturas
complementares, e a contratos de seguros dos ramos Doença, Acidentes, Veículos
Terrestres e Responsabilidade Civil de Veículos Terrestres a Motor, celebrados por
entidades sediadas ou residentes no continente.

Gráfico C.1 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o INEM
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Verifica-se, assim, que a actividade seguradora ou, mais especificamente, os
tomadores de seguro, pois são estes que directamente suportam o referido custo,
contribuem para o financiamento dos serviços de urgência ou emergência
prestados e acedidos por todos os cidadãos.

Em 2003, o montante global das contribuições da actividade seguradora para o
INEM ascendeu a cerca de 40,8 milhões de euros. Em termos de evolução, verifica-se
que nos últimos sete anos as contribuições apresentaram um crescimento médio
na ordem dos 11%, na linha do crescimento médio da produção da actividade
seguradora objecto de incidência.

Por outro lado, uma análise da Conta Geral do Estado de 2003 permite verificar
que, neste ano, as receitas globais do INEM ascenderam a cerca de 94,6 milhões
de euros e as despesas globais a 33,3 milhões de euros, pelo que as contribuições
dos tomadores de seguro para o INEM representaram cerca de 43% do total das
receitas e ultrapassaram as despesas globais.

Uma análise histórica permite ainda verificar que a situação observada em 2003
reflecte a realidade dos últimos sete anos, na medida em que as contribuições da
actividade seguradora têm-se assumido, de uma forma geral, capazes de fazer
face aos encargos de funcionamento dos serviços confiados ao INEM.

Como consequência directa, observa-se, então, que a actividade seguradora tem
contribuído numa base regular, continuada e consistente para garantir o acesso
aos serviços de urgência e emergência por parte da sociedade em geral.

2. Taxa para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil (SNBPC)

O SNBPC é uma pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia
administrativa e património próprio, que resultou da fusão do Serviço Nacional de
Bombeiros (SNB) com o Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 49/2003, de 25 de Março.

São atribuídas ao SNBPC as actividades exercidas pelos corpos de bombeiros e
todas as actividades de protecção civil e socorro, assim como actividades de
formação e prevenção dos riscos inerentes às situações de acidente, catástrofe ou
calamidade.
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Gráfico C.2 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o INEM e das
despesas globais executadas pelo INEM
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Relativamente às fontes de financiamento, as receitas do SNBPC incluem, nos
termos do Decreto-Lei mencionado, percentagens legalmente atribuídas sobre
prémios de seguro, as quais, pelo disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 388/78, de 9 de Dezembro, alterado por ratificação pela Lei n.º 10/79, de 20 de
Março, na nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 97/91, de 2 de
Março, correspondem a 13% dos prémios dos seguros contra fogo e transporte
de mercadorias perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro das viaturas
especificamente destinadas a este tipo de transporte, e a 6% sobre os prémios de
seguros agrícola e pecuários. Os riscos referidos incluem os considerados
legalmente como acessórios e os inseridos nos denominados seguros multi-risco.

Assim sendo, verifica-se que a actividade seguradora ou, mais especificamente, os
tomadores de seguro, financiam um serviço de protecção contra o fogo que é
benefício de todos os proprietários, identificando-se, assim, à semelhança do
verificado na taxa para o INEM, um papel de elevada relevância social para o sector
segurador. 

Em 2003, estas contribuições ascenderam a cerca de 27,9 milhões de euros, o que
representa um crescimento de cerca de 5% face ao ano transacto, à semelhança
da taxa de acréscimo média anual dos últimos anos.

O peso das contribuições da actividade seguradora é também evidenciado pela
análise da execução orçamental do Estado. Com efeito, em 2003, tendo o
montante das despesas executado pelo SNBPC correspondido a 88,5 milhões de
euros, verifica-se que as contribuições da actividade seguradora para o SNBPC
corresponderam a 31,6% do total das despesas.

Uma análise da evolução das contribuições da actividade seguradora e das
despesas globais do SNBPC, nos últimos anos, permite observar o crescimento
sustentado das contribuições da actividade seguradora de encontro aos custos das
acções de protecção civil e socorro, ainda que estes últimos se assumam
significativamente superiores em reflexo, nomeadamente, do elevado custo do
combate aos incêndios que, em Portugal, é significativamente alavancado pelo
efeito dos fogos florestais.

Gráfico C.3 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o SNBPC
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3. Taxa para o Fundo de Garantia Automóvel (FGA)

O FGA é um fundo público autónomo funcionando junto do Instituto de Seguros
de Portugal, entidade legalmente responsável pela sua gestão técnica e financeira.

O FGA garante, por acidente ocorrido em território nacional e até ao montante
obrigatoriamente seguro, a satisfação de indemnizações por morte ou lesão
corporal quando o responsável seja desconhecido ou não beneficie de seguro
válido ou eficaz, ou for declarada a falência do segurado, e ainda por lesões
materiais, quando o responsável, sendo conhecido, não beneficie de seguro válido
ou eficaz e revele manifesta carência de meios económicos suficientes. O FGA
satisfaz ainda, nos termos legalmente previstos, as indemnizações decorrentes de
acidentes rodoviários quando seja declarada a falência da seguradora.

Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro, o
montante devido ao FGA a liquidar por cada empresa de seguros resulta da
aplicação de 2,5% sobre os prémios simples, líquidos de estornos e anulações, de
seguro directo, processados, do ramo Automóvel. Por sua vez, o valor dos prémios
simples é obtido dividindo o prémio comercial por 1,2, nos termos do disposto na
alínea g) do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho.
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Gráfico C.5 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FGA

Gráfico C.4 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o SNBPC e das
despesas globais executadas pelo SNBPC
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Relativamente à origem do financiamento, verifica-se que esta taxa é imputada às
empresas de seguros que, tendo a faculdade legal de transferir esse encargo,
transmitem-no para os tomadores de seguro. 

Em termos de valor, as contribuições liquidadas em 2003 corresponderam a cerca
de 37 milhões de euros, sendo a taxa média de crescimento dos últimos anos de
aproximadamente 6%.

A partir do gráfico anterior pode verificar-se que os montantes pagos a título de
indemnizações pelo FGA têm vindo a crescer significativamente, em virtude do
acréscimo de danos participados decorrentes dos acidentes de viação causados
por veículos que não têm o seguro obrigatório válido ou eficaz.

Convém ainda salientar que, aos montantes pagos anteriormente ilustrados,
acrescem as estimativas dos custos relativos a sinistros ainda não regularizados
que se encontram registadas nas competentes rubricas de provisões.

4. Taxa para o Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT)

O FAT é um fundo dotado de autonomia administrativa e financeira, funcionando
junto do Instituto de Seguros de Portugal, a quem compete a sua gestão técnica e
financeira.

O FAT substituiu o Fundo de Actualização de Pensões de Acidentes de Trabalho
(FUNDAP), tendo entrado em actividade a 1 de Janeiro de 2000.

Compete, assim, ao FAT, nos termos do Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de Abril,
reembolsar as empresas de seguros dos montantes relativos às actualizações das
pensões devidas, por incapacidade permanente igual ou superior a 30% ou por
morte, derivadas de acidente de trabalho. 

Para além disso, é ainda atribuída ao FAT a garantia do pagamento das prestações
que forem devidas por acidentes de trabalho sempre que, por motivo de
incapacidade económica objectivamente caracterizada em processo judicial de
falência ou processo equivalente, processo de recuperação de empresa, por
motivo de ausência, desaparecimento ou impossibilidade de identificação, não

Gráfico C.6 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FGA e das
indemnizações pagas pelo FGA
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possam ser pagas pela entidade responsável. Igualmente, compete-lhe proceder
ao pagamento dos prémios do seguro de acidentes de trabalho das empresas que,
no âmbito de um processo de recuperação, se encontrem impossibilitadas de o
fazer, assim como ressegurar e retroceder os riscos recusados.

Relativamente às fontes de financiamento, constitui receita do FAT, em primeira
linha, o montante correspondente a 0,15% sobre os salários seguros da
modalidade Acidentes de Trabalho, a cobrar pelas empresas de seguros aos
tomadores de seguros, e a 0,85% sobre o capital de remição das pensões em
pagamento à data de 31 de Dezembro de cada ano, a suportar pelas empresas de
seguros.

Em 2003, o total das contribuições para o FAT, suportadas tanto pelas empresas
de seguros como pelos tomadores de seguro, ascendeu a cerca de 58,2 milhões
de euros.

Registe-se que também este valor assume uma importância social relevante, na
medida em que tem como objectivo a garantia, nas condições legalmente
previstas, da actualização das pensões atribuídas como compensação face à
redução ou perda dos rendimentos da actividade profissional em consequência de
acidente de trabalho.
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Gráfico C.8 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FAT e das
despesas operacionais executadas pelo FAT
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A análise do gráfico permite verificar que as despesas operacionais estão a crescer
a um ritmo superior ao das contribuições, comportamento que decorre
fundamentalmente do aumento da remição de pensões, na parte relativa à sua
actualização, nos termos legalmente previstos. 

5. Comentários finais

Os elementos anteriormente expostos permitem verificar que a actividade
seguradora está sujeita, em termos parafiscais, a um vasto conjunto de taxas que
incluem percentagens de contribuições para o INEM, o SNBPC, o FGA e o FAT, as
quais assumem, tal como descrito, uma significativa relevância social.

Em termos globais, estes valores assumem uma dimensão significativa. Basta
referir que o montante das cargas parafiscais ascendeu, em 2003, a cerca de 164
milhões de euros.

Esta realidade confere à actividade seguradora uma função que vai para além da
sua tradicional atribuição, ou seja, a de técnica fundamental de gestão do risco.
Com efeito, e ainda que a actividade seguradora corresponda, pela sua natureza,
a um mecanismo de estabilização económica ao agir sobre o impacto de
acontecimentos geradores de elevados custos com consequências sociais
negativas – refira-se que, cada vez mais, há uma pressão significativa sobre os
Estados no sentido da compensação das vítimas de sinistralidade, encargo que
será tanto mais reduzido quanto mais população estiver abrangida por um sistema
de cobertura privada dos riscos –, esta assume-se igualmente, por via parafiscal,
como financiadora directa do bem-estar da sociedade.

Sublinhe-se que, para além da enunciada carga parafiscal, a actividade seguradora
é ainda, em termos de impostos sobre o rendimento, taxada numa base
comparável com a aplicável às outras indústrias, pelo que contribui, também por
esta via, para o desenvolvimento e estabilidade económicos.

Gráfico C.9 Evolução das contribuições totais da actividade seguradora para o INEM, o
SNBPC, o FGA e o FAT
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Ora, a incidência da referida carga parafiscal manifesta-se necessariamente no
preço final dos seguros. O gráfico anterior ilustra o esforço financeiro exigido à
actividade seguradora e, em particular, aos tomadores de seguro, no sentido de
assumirem uma acção activa no financiamento de determinados serviços públicos. 

Em algumas situações, como seja o caso do INEM e do SNBPC, essa acção social é
ainda mais destacada, na medida em que se verifica uma distribuição menos
equitativa das fontes de financiamento face ao universo dos beneficiários.

Esta contribuição adicional da actividade seguradora deve ser vista como um
contributo positivo para a garantia de serviços de urgência, protecção e
compensação adequada de vítimas, com inegáveis reflexos no bem-estar de toda
a sociedade.

A actividade seguradora, que nas sociedades modernas desempenha
reconhecidamente uma função central no eficiente funcionamento da economia
em geral, tem ainda em Portugal esta função adicional que tem cumprido com
eficácia e eficiência em virtude de se tratar de uma indústria significativamente
estruturada e profundamente organizada.
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Gráfico C.10 Efeito das cargas parafiscais nos prémios de seguro no período 1997-2003
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ACTIVIDADE
SEGURADORA E DE FUNDOS DE PENSÕES

7.1. Linhas gerais

7.1.1. Legislação específica

A regulação da actividade seguradora prosseguiu, em 2003, a tendência verificada
nos últimos anos de centralização do esforço legislativo na transposição de
Directivas comunitárias. 

O facto de a legislação nacional sobre a actividade seguradora se apresentar
essencialmente como o produto da transposição de Directivas comunitárias
fundamenta-se na circunstância de se tratar de um sector largamente
harmonizado, o que não só dificulta, como torna desnecessários,
desenvolvimentos legislativos especificamente nacionais, tendo em conta o
enquadramento cada vez mais abrangente da legislação comunitária.

Assim, procedeu-se à transposição para a ordem jurídica nacional das seguintes
Directivas:

– Directiva n.º 2000/26/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Maio, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros
respeitantes ao seguro de responsabilidade civil referente à circulação de
veículos automóveis, a designada quarta directiva sobre o seguro automóvel
(transposta pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2003, de 14 de Abril).

– Esta Directiva teve por objectivo garantir a protecção eficaz de lesado em
sinistro automóvel ocorrido fora do seu território de residência, em Estado
membro da União Europeia ou em outros países aderentes ao sistema da carta
verde.

– A transposição desta Directiva implicou a introdução de um mecanismo que
possibilita que o processo de indemnização do lesado corra no seu Estado de
residência e que passa pela disponibilidade nesse mesmo Estado de três
entidades: um centro de informação (em Portugal, o Instituto de Seguros de
Portugal), para obter a identificação da seguradora do veículo causador do
acidente e do representante para sinistros no Estado da sua residência; um
representante da seguradora do veículo causador do acidente, junto do qual o
lesado pode apresentar o seu pedido de indemnização e o qual lhe deve
responder razoável e fundamentadamente no prazo de três meses; e um
organismo de indemnização (em Portugal, o Fundo de Garantia Automóvel),
ao qual o lesado pode dirigir o seu pedido de indemnização caso o
representante para sinistros não tenha sido nomeado ou não tenha cumprido
o dever de resposta e ainda quando não tenha sido possível identificar o
veículo causador do sinistro ou a respectiva empresa de seguros;

– Directiva n.º 2001/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
Março, relativa ao saneamento e à liquidação das empresas de seguros
(transposta pelo Decreto-Lei n.º 90/2003, de 30 de Abril).

Esta Directiva regula a dimensão transfronteiras dos processos de saneamento
e de liquidação de empresas de seguros com impacto em dois ou mais Estados
membros da União Europeia.
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A transposição desta Directiva, para além de visar a resolução de problemas de
coordenação transfronteiras, garante um tratamento não discriminatório dos
credores não residentes no Estado membro da sede da empresa,
designadamente através da previsão de medidas de publicação, de informação
e de reclamação eficaz de créditos.

Compatibilizou-se, ainda, o regime intrafronteiras de liquidação das empresas
de seguros com o regime transfronteiras, por forma a respeitar o nível de
protecção mínimo dos credores de seguros previsto na Directiva e em ordem a
garantir o seu tratamento equilibrado;

– Directiva n.º 2002/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Março, relativa aos requisitos em matéria de margem de solvência aplicáveis às
empresas de seguro de «Vida» e Directiva n.º 2002/13/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Março, relativa aos requisitos em matéria de
margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro «Não vida» (ambas
transpostas pelo Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro).

Estas Directivas tiveram por objectivo introduzir, em matéria da margem de
solvência, um conjunto de alterações de índole técnica destinadas a reforçar a
respectiva qualidade e a clarificar aspectos que prejudicavam a sua
interpretação e aplicação uniformes.

Nesse sentido, passa a distinguir-se os conceitos de margem de solvência
exigida – montante de capital exigido a uma empresa de seguros para exercer
a sua actividade e que é determinado segundo métodos de cálculo que se
baseiam, nos seguros do ramo «Vida» no montante das provisões técnicas e,
nos seguros dos ramos «Não vida», no montante mais elevado obtido a partir
de fórmulas aplicáveis aos prémios e aos sinistros – da margem de solvência
disponível – que representa os elementos de capital susceptíveis de utilização
para cobertura da margem de solvência exigida. 

Os elementos elegíveis para efeitos da margem de solvência disponível passam
a ser classificados em três grupos, de acordo com a respectiva solidez e
segurança financeira, distinguindo-se os que são aceites sem quaisquer
limitações, os que são aceites desde que cumpram um conjunto de condições
e os que estão dependentes de autorização do Instituto de Seguros de
Portugal para serem aceites. 

Também com o objectivo de reforçar a fiabilidade da margem de solvência
disponível, estabelecem-se determinadas deduções aos elementos elegíveis
para este efeito, e confere-se ao Instituto de Seguros de Portugal o poder de,
em casos devidamente justificados, reduzir o valor pelo qual são considerados
alguns elementos elegíveis. 

É actualizado o montante do fundo de garantia mínimo em função do
aumento dos custos com sinistros e das despesas de exploração ocorridos
desde a adopção do valor inicial.

Ressalte-se que se aproveitou o ensejo para, na sequência da transposição das
Directivas relativas à margem de solvência, que implicou a introdução de
alterações ao Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril (regime jurídico do acesso e
do exercício da actividade seguradora e resseguradora) consolidar e republicar o
respectivo regime. 
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7.1.2. Legislação não específica mas com reflexos na 
actividade seguradora

Em matéria de legislação não específica, mas com reflexos na actividade
seguradora, destacam-se três intervenções legislativas:

– A aprovação do novo regime jurídico da concorrência (Lei n.º 18/2003, de 11
de Junho), nos termos do qual o regime comum da concorrência em matéria
de operações de concentração de empresas foi estendido a todas as
actividades económicas, incluindo as que estão sujeitas a regulação sectorial,
e, por conseguinte, à actividade seguradora. Esta extensão determinou o
reforço das regras relativas à articulação entre as autoridades reguladoras
sectoriais e a Autoridade da Concorrência, entidade à qual foram cometidas as
atribuições em matéria de defesa da concorrência;

– A aprovação do Código de Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto), no
qual se incluiu o regime dos Acidentes de Trabalho e que determinará
aquando da entrada em vigor dos respectivos diplomas regulamentares a
revogação da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro (Lei dos acidentes de trabalho
e das doenças profissionais) e do Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril
(Regulamento dos acidentes de trabalho);

– O reconhecimento legal do princípio de que a exigência de comprovação de
seguro de responsabilidade civil profissional para acesso ou exercício de uma
profissão regulamentada pode ser satisfeita com certificado emitido por
empresa de seguros de outro Estado membro, devendo, no entanto, o
certificado precisar que a empresa de seguros respeita os requisitos legais e
regulamentares vigentes em Portugal no que se refere às modalidades e ao
âmbito da garantia (Decretos-Leis n.os 48/2003, de 20 de Março, 71/2003, de
10 de Abril e 179/2003, de 14 de Agosto). Esta consagração constitui
decorrência não só dos princípios comunitários da liberdade de
estabelecimento e da livre prestação de serviços, como se torna exequível face
ao princípio de autorização e supervisão únicas (sistema do passaporte
comunitário) característico do sector segurador.

Manteve-se, durante o ano de 2003, a tendência constante de criação de seguros
obrigatórios. Constituem confirmação dessa tendência os seguintes exemplos:

Seguro de responsabilidade civil profissional dos solicitadores de execução
(Decreto-Lei n.º 88/2003, de 26 de Abril);

Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis por equipamentos
desportivos que cubra os riscos de danos causados aos utilizadores
decorrentes de deficientes condições de instalação e manutenção de
equipamentos desportivos (Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio);

Seguro que cubra os riscos decorrentes da diminuição ou perda da
quantidade de vinho declarada para efeitos de emissão do certificado de
existência de vinho do Porto ou da deterioração da sua qualidade (Decreto-Lei
n.º 110/2003, de 4 de Junho);
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Seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos resultantes das actividades
de comercialização, importação ou exportação de energia eléctrica, em regime
de mercado (Decreto-Lei n.º 184/2003, de 20 de Agosto); 

Seguro de responsabilidade civil dos profissionais que aplicam terapêuticas
não convencionais (Lei n.º 45/2003, de 22 de Agosto);

Seguro de acidentes pessoais dos participantes em campos de férias (Decreto-Lei
n.º 304/2003, de 9 de Dezembro);

Seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos decorrentes de detenção
de animal perigoso ou potencialmente perigoso (Decreto-Lei n.º 312/2003, de
17 de Dezembro).

7.1.3. Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de
Portugal

No que se refere às normas regulamentares emitidas pelo Instituto de Seguros de
Portugal, as linhas condutoras que, de forma consistente, se manifestaram em
paralelo, quer na regulamentação do sector segurador, quer na regulamentação
do sector dos fundos de pensões, foram as seguintes:

a) Elevar a quantidade e/ou reforçar a qualidade da informação reportada ao
ISP, para aumentar a eficácia da supervisão (Normas Regulamentares n.os
8/2003-R, 9/2003-R, 11/2003-R, 14/2003-R, 18/2003-R, 19/2003-R,
21/2003-R, 22/2003-R e 23/2003-R);

b) Facultar uma melhor compreensão do desempenho das empresas de
seguros, uma melhor avaliação dos seus riscos e retornos e dos riscos
intrínsecos aos produtos (Normas Regulamentares n. os 4/2003-R,
13/2003-R e 23/2003-R);

c) Consolidar os elementos financeiros e estatísticos a reportar e modernizar
os mecanismos de reporte, designadamente através da utilização do Portal
ISPnet (Normas Regulamentares n.os 21/2003-R e 22/2003-R).

No âmbito exclusivo da actividade seguradora devem ainda salientar-se, pela sua
relevância, duas intervenções regulamentares: 

– A Norma Regulamentar n.º 13/2003-R que, em correspondência com o regime
que já havia sido estabelecido para os fundos de pensões pela Norma
Regulamentar n.º 21/2002-R, de 28 de Novembro, procedeu à alteração das
regras de diversificação e dispersão aplicáveis à constituição dos activos
representativos das provisões técnicas, passando a basear-se essencialmente
no tipo de riscos dos activos e na natureza dos compromissos assumidos, e
enunciou um conjunto de princípios a adoptar na definição, implementação e
controlo das políticas de investimento. 

O teor desta Norma encontra fundamento na necessidade de adaptação às
novas realidades dos mercados financeiros, à evolução da concepção do papel
da supervisão e das responsabilidades das empresas de seguros, centrando as
exigências às empresas de seguros no estabelecimento de adequados
mecanismos de identificação, mensuração e gestão de riscos e eficazes
sistemas de controlo interno, bem como no reforço das técnicas e
metodologias de gestão conjunta de activos e passivos; 
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– A Norma Regulamentar n.º 23/2003-R que, para além de ter efectuado alguns
ajustamentos aos critérios de valorimetria constantes do planos de contas para
as empresas de seguros no que respeita aos activos financeiros, adoptou,
ainda que exclusivamente para efeitos de reporte ao Instituto de Seguros de
Portugal e divulgação no anexo às contas, o princípio do justo valor na
avaliação de determinados instrumentos financeiros.

– Assumiram, ainda, particular importância as Normas Regulamentares n.os
5/2003-R e 6/2003-R que, na sequência do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de
Julho (novo regime jurídico dos planos de poupança reforma/educação),
regulamentaram os fundos de poupança constituídos sob a forma de fundo
autónomo de uma modalidade do ramo «Vida» e sob a forma de fundo de
pensões. A esta regulamentação, para além da densificação de alguns
aspectos do regime que reclamavam uma aplicação uniforme por todos os
operadores, não esteve também alheia a preocupação de reforço da
transparência e do nível de informação, designadamente pelo estabelecimento
do dever de publicação da composição discriminada dos valores que
constituem o património de cada fundo que funcione como suporte de um
fundo de poupança.

De destacar, por último:

– A Norma Regulamentar n.º 11/2003-R que, para além do objectivo de reforço
da informação para efeitos de supervisão prudencial e avaliação das
responsabilidades do Fundo de Acidentes de Trabalho, correspondeu à
necessidade de construir uma base estatística que contribuísse para a
implementação de mecanismos de gestão orientados para o risco específico
das pensões decorrentes de acidentes de trabalho;

– A Norma Regulamentar n.º 14/2003-R que teve por objectivo a definição de
um conjunto de princípios e regras aplicáveis à codificação dos activos que
constituem as carteiras de investimento das empresas de seguros e o
património dos fundos de pensões, garantindo a uniformização da informação
e contribuindo, assim, para a melhoria dos processos de gestão dos
investimentos e optimização do próprio processo de supervisão.

7.1.4. Enquadramento comunitário

No que se refere ao enquadramento comunitário, o realce deve ser conferido, no
plano institucional, às Decisões da Comissão de 5 de Novembro de 2003 e, no
plano substantivo, à Directiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 3 de Junho.

Através das referidas Decisões, a Comissão instituiu o Comité Europeu dos
Seguros e Pensões Complementares de Reforma e o Comité das Autoridades
Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma,
correspondentes, respectivamente, aos níveis dois e três da arquitectura
regulamentar resultante da extensão da designada abordagem “Lamfalussy” ao
sector segurador e das pensões complementares de reforma.

A Directiva n.º 2003/41/CE constitui a primeira intervenção comunitária no sentido
de estabelecer regras relativas ao acesso e exercício de actividade pelas instituições
de realização de planos de pensões profissionais. Ao estabelecer regras
prudenciais que garantem um elevado nível de protecção e de segurança aos
futuros pensionistas, regras que consubstanciam o princípio da autorização pelo
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Estado membro de origem no caso de actividades transfronteiriças, regras sobre
os deveres de informação das instituições de realização de planos de pensões
profissionais para com os membros e beneficiários dos planos de pensões e para
com as autoridades competentes, esta Directiva representa o primeiro passo no
sentido da consagração de um mercado interno no domínio dos fundos de
pensões profissionais.

7.2. Listagem da Legislação e Regulamentação

7.2.1. Legislação específica

Leis

Lei n.º 2/2003, de 13 de Janeiro
Autoriza o Governo a tipificar como ilícito de mera ordenação social a infracção
consistente no incumprimento pela empresa de seguros autorizada à cobertura de
riscos do ramo «Responsabilidade civil do transportador», ou seu representante,
do dever de resposta razoável no prazo de três meses a pedido de indemnização
formulado pelo lesado no âmbito do sistema de protecção previsto na Directiva
n.º 2000/26/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio de 2000.

Lei n.º 8/2003, de 12 de Maio
Estabelece um regime específico de reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho dos praticantes desportivos profissionais.

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 16/2003, de 3 de Fevereiro
Procede à interpretação autêntica do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 142/99,
de 30 de Abril, que cria o Fundo de Acidentes de Trabalho, estabelecendo que a
actualização anual de pensões de acidentes de trabalho prevista nessa disposição
é feita exclusivamente com base nas percentagens fixadas no diploma de
actualização das pensões do regime geral da segurança social,
independentemente do valor obtido.

Decreto-Lei n.º 72-A/2003, de 14 de Abril
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/26/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio, relativa à aproximação das
legislações dos Estados membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil
relativo à circulação de veículos automóveis (quarta directiva sobre o seguro
automóvel), alterando os Decretos-Leis n.os 522/85, de 31 de Dezembro, e 94-B/98,
de 17 de Abril.

Decreto-Lei n.º 90/2003, de 30 de Abril
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/17/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março, relativa ao saneamento e à
liquidação das empresas de seguros e altera o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de
Abril.

Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Março e a Directiva n.º 2002/13/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Março, relativas aos requisitos em
matéria de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro.
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Altera e republica o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, diploma que regula as
condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora.
Altera o Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novembro, diploma que regula a
constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das sociedades gestoras
de fundos de pensões.

Portarias

Portaria n.º 478/2003, de 16 de Junho (Diário da República n.º 137, I Série-B)
Fixa as percentagens legais, para o ano de 2003, que constituem receitas do
Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT) incidentes sobre os salários seguros e
capitais de remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de
2002.

Portaria n.º 1439/2003 (2.ª Série), de 4 de Novembro (Diário da República n.º 269,
II Série, de 20 de Novembro de 2003)
Fixa, para o ano de 2004, a taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal
incidente sobre a receita processada relativamente aos seguros directos e sobre a
totalidade das contribuições efectuadas pelos associados e pelos participantes
para os fundos de pensões.

7.2.2. Legislação não específica mas com reflexos na
actividade seguradora 

Leis

Lei n.º 7/2003, de 9 de Maio
Autoriza o Governo a legislar sobre certos aspectos legais dos serviços da
sociedade da informação, em especial do comércio electrónico, no mercado
interno, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/31/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho.

Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho
Aprova o regime jurídico da concorrência. Alarga o âmbito de aplicação do regime
a todos os sectores da actividade económica, sem excepção, incluindo a
submissão da banca e dos seguros às regras gerais relativas ao controlo prévio das
operações de concentração. Consagra regras de articulação entre a Autoridade da
Concorrência e as autoridades reguladoras sectoriais (artigos 27.º, n.º 4, 28.º, n.º 2,
29.º e 39.º).

Lei n.º 45/2003, de 22 de Agosto
Estabelece o enquadramento da actividade e do exercício dos profissionais que
aplicam as terapêuticas não convencionais, tal como são definidas pela
Organização Mundial de Saúde. Os profissionais das terapêuticas não
convencionais abrangidos pela presente lei estão obrigados a dispor de um seguro
de responsabilidade civil no âmbito da sua actividade profissional, nos termos a
regulamentar (artigo 12.º).

Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto
Aprova o Código do Trabalho. O Capítulo V do Código (artigos 281.º a 308.º)
regula a matéria dos Acidentes de Trabalho. Nos termos das alíneas g) e l) do n.º 2
do artigo 21.º da Lei, com a entrada em vigor dos diplomas regulamentares são
revogados, respectivamente, a Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro (Lei dos
acidentes de trabalho e das doenças profissionais) e o Decreto-Lei n.º 143/99, de
30 de Abril (Regulamento dos acidentes de trabalho).
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Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 10/2003, de 18 de Janeiro
Cria a Autoridade da Concorrência e aprova os respectivos Estatutos. Fixa quais as
autoridades reguladoras sectoriais, entre as quais se inclui o Instituto de Seguros
de Portugal, para efeitos de articulação com a Autoridade da Concorrência no
desempenho das suas atribuições (artigo 6.º).

Decreto-Lei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro
Transpõe para o ordenamento jurídico interno as Directivas n.os 98/79/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro, 2000/70/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, e 2001/104/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro, que alteram a Directiva
n.º 93/42/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, relativa aos dispositivos médicos.

O organismo notificado deve subscrever um seguro de responsabilidade civil,
excepto se essa responsabilidade for assumida pelo Estado com base no seu
direito interno ou se as inspecções forem directamente efectuadas pelo Estado
membro (n.º 6 do Anexo XI).

Decreto-Lei n.º 48/2003, de 20 de Março
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Junho. Estabelece o regime aplicável
ao reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos e qualificações
profissionais de que sejam possuidores os nacionais de um Estado do Espaço
Económico Europeu (EEE), que pretendam exercer, no território nacional, como
trabalhadores independentes ou subordinados, uma actividade regulamentada.
Prevê que, quando pela regulamentação for exigido seguro de responsabilidade
profissional, a prova da sua existência pode constar de declaração emitida por
empresa de seguros de outro Estado do EEE, a qual deve precisar que a empresa
de seguros respeita as disposições legislativas e regulamentares em vigor no
território nacional quanto às modalidades e ao âmbito da garantia (artigo 6.º, n.º 5).

Decreto-Lei n.º 49/2003, de 25 de Março
Cria o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC), definindo a sua
natureza, orgânica, competências, atribuições, órgãos e serviços. Extingue o
Serviço Nacional de Bombeiros, o Serviço Nacional de Protecção Civil e a Comissão
Nacional Especializada de Fogos Florestais.

Constituem receitas do SNBPC as percentagens legalmente atribuídas sobre os
prémios de seguro contra o fogo e de transporte de mercadorias perigosas,
incluindo o seguro de carga e o seguro das viaturas especificamente destinadas a
este tipo de transporte, e sobre o valor dos prémios de seguros agrícolas e
pecuário [artigo 38.º, n.º 1, alínea h)].

Decreto-Lei n.º 69/2003, 10 de Abril
Estabelece as normas disciplinadoras do exercício da actividade industrial. 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 (artigo 5.º).
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Decreto-Lei n.º 71/2003, de 10 de Abril
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/19/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, e altera o Decreto-Lei n.º 289/91, de 10
de Agosto, que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 89/48/CEE,
do Conselho, de 21 de Dezembro, relativa ao sistema geral de reconhecimento
das formações profissionais.

Prevê que, se para o acesso ou exercício de uma profissão regulamentada for
exigida prova de seguro de responsabilidade profissional, os certificados emitidos
por empresas de seguros de outros Estados membros são equivalentes aos
emitidos em território nacional. Os certificados devem precisar que a empresa de
seguros respeitou os requisitos legais e regulamentares vigentes no território
nacional no que se refere às modalidades e ao âmbito dessa garantia (artigo 6.º-B
do Decreto-Lei n.º 289/91, de 10 de Agosto, ora aditado).

Decreto-Lei n.º 75/2003, de 16 de Abril
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/16/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março. Estabelece as condições a
satisfazer para a realização, no território nacional, da interoperabilidade do
sistema ferroviário transeuropeu convencional. Estabelece que o organismo
notificado deve subscrever um seguro de responsabilidade civil (anexo VII, n.º 6).

Decreto-Lei n.º 88/2003, de 26 de Abril
Aprova o novo Estatuto da Câmara dos Solicitadores. O solicitador de execução
deve contratar e manter seguro de responsabilidade civil profissional de montante
não inferior a € 100.000 [artigo 123.º, alínea l)].

Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio
Aprova o regulamento das condições técnicas e de segurança a observar na
concepção, instalação e manutenção das balizas de futebol, de andebol, de
hóquei e de pólo aquático e dos equipamento de basquetebol existentes nas
instalações desportivas de uso público. A entidade responsável pelos
equipamentos desportivos deve celebrar um seguro de responsabilidade civil por
danos causados aos utilizadores em virtude de deficientes condições de instalação
e manutenção dos equipamentos desportivos (artigo 11.º).

Decreto-Lei n.º 110/2003, de 4 de Junho
Altera o Decreto-Lei n.º 29.601, de 16 de Maio de 1939, no que respeita aos
certificados de existência de vinho do Porto. O requerente do certificado deve
celebrar um seguro, cujo beneficiário é o Instituto do Vinho do Porto, que cubra
os riscos que possam causar a diminuição ou a perda da qualidade declarada e/ou
a deterioração da sua qualidade (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 29.601, na
redacção ora introduzida).

Decreto-Lei n.º 167/2003, de 29 de Julho
Aprova os Estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Constituem receitas do INEM a percentagem de 1% dos prémios ou contribuições
relativos a contratos de seguros, em caso de morte, do ramo «Vida» e respectivas
coberturas complementares, e a contratos de seguros dos ramos «Doença»,
«Acidentes», «Veículos terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres
a motor», celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente [artigo
25.º, alínea b)]. O artigo 27.º fixa os procedimentos inerentes à cobrança desta
receita.
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Decreto-Lei n.º 179/2003, de 14 de Agosto
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/19/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio, e altera o Decreto-Lei
n.º 242/96, de 18 de Dezembro, que transpôs para a ordem jurídica nacional a
Directiva n.º 92/51/CEE, do Conselho, de 18 de Junho, relativa a um segundo
sistema geral de reconhecimento das formações profissionais.

Estabelece que, se para o acesso ou exercício de uma profissão regulamentada for
exigido seguro de responsabilidade civil profissional, os interessados podem
instruir o pedido de reconhecimento com certificado emitido por empresa de
seguros de outro Estado membro, desde que autorizada a cobrir riscos situados
em Portugal. O certificado deve precisar que a empresa de seguros respeita os
requisitos legais e regulamentares vigentes em Portugal no que se refere às
modalidades e ao âmbito da garantia (artigo 7.º-A do Decreto-Lei n.º 242/96, de
18 de Dezembro, ora aditado).

Decreto-Lei n.º 184/2003, de 20 de Agosto
Define as condições de exercício, em regime de mercado, das actividades de
comercialização, de importação e exportação de energia eléctrica. As entidades
que, em regime de mercado, exercem as actividade de comercialização,
importação ou exportação de energia eléctrica devem dispor de seguro de
responsabilidade civil [artigos 4.º, alínea d), 7.º, n.º 1, alínea d) e 8.º, n.º 2 alínea a)].

Decreto-Lei n.º 192/2003, de 22 de Agosto
Aprova o Regulamento aplicável às embarcações de recreio registadas ou a
registar no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). Estabelece que os
proprietários das embarcações de recreio registadas no MAR têm de celebrar um
contrato de seguro de responsabilidade civil, nos termos legalmente exigíveis.

Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de veículos em fim de vida
e seus componentes e materiais, transpondo para o ordenamento jurídico interno
a Directiva n.º 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
Setembro. Os artigos 2.º, alíneas e) e i), 14.º, n.º 5 e 17.º, n.º 4, referem-se à
intervenção específica das empresas de seguros nesta matéria, designadamente
no que respeita aos salvados.

Decreto-Lei n.º 253/2003, de 18 de Outubro
Estabelece as regras e condições relativas ao acesso por pequenas e médias
empresas a uma linha de crédito especial destinada à reposição ou recuperação de
equipamentos destruídos ou danificados e com a reabilitação dos edifícios e
construções, na sequência dos incêndios ocorridos em áreas declaradas em
situação de calamidade pública.

Prevê que seja solicitada ao Instituto de Seguros de Portugal informação sobre os
bens sinistrados cobertos por seguro, riscos cobertos e indemnizações pagas
(artigos 7.º, n.º 3 e 12.º, n.º 1). Estabelece o processo de intervenção das empresas
de seguros que celebrem protocolos com o IAPMEI na avaliação global dos danos
sofridos na sequência dos incêndios, para efeitos de determinação das despesas
elegíveis (artigo 9.º). Determina a obrigatoriedade de manutenção de seguros
actualizados dos bens objecto de apoio (artigo 11.º).
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Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de Outubro
Define as condições de prestação dos serviços de transporte ferroviário por
caminho de ferro e de gestão da infra-estrutura ferroviária, transpondo para a
ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro. Estabelece que os
riscos decorrentes da actividade das empresas de transportes ferroviários,
nomeadamente os relacionados com acidentes que causem danos aos
passageiros, à infra-estrutura, à bagagem, à carga, ao correio e a terceiros devem
estar cobertos por um seguro de responsabilidade civil (artigo 12.º).

Decreto-Lei n.º 304/2003, de 9 de Dezembro
Estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da actividade de promoção e
organização de campos de férias. Prevê a obrigatoriedade de celebração pelas
entidades organizadoras de campos de férias de um contrato de seguro que cubra
acidentes pessoais dos participantes (artigo 17.º).

Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro
Estabelece o regime jurídico de detenção de animais perigosos e potencialmente
perigosos como animais de companhia. Estabelece que o detentor de qualquer
animal perigoso ou potencialmente perigoso fica obrigado a possuir um seguro de
responsabilidade civil em relação ao mesmo (artigo 13.º).

Portarias

Portaria n.º 297/2003, de 11 de Abril (Diário da República n.º 86, I Série-B)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades instaladoras de redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos
de gás, para o ano civil de 2003.

Portaria n.º 298/2003, de 11 de Abril (Diário da República n.º 86, I Série-B)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, para
o ano civil de 2003.

Portaria n.º 299/2003, de 11 de Abril (Diário da República n.º 86, I Série-B)
Fixa o valor mínimo dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil a celebrar
pelas entidades concessionárias do serviço público da importação de gás natural e
do seu transporte e fornecimento através da rede de alta pressão e pelas entidades
concessionárias da exploração das redes da distribuição regional de gás natural e
dos seus gases de substituição, para o ano civil de 2003.

Portaria n.º 300/2003, de 11 de Abril (Diário da República n.º 86, I Série-B)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distribuição de
gás, para o ano civil de 2003.

Portaria n.º 301/2003, de 11 de Abril (Diário da República n.º 86, I Série-B)
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades montadoras ou reparadoras dos diversos componentes inerentes à
utilização de gases de petróleo liquefeitos (GPL) em veículos automóveis, para o
ano civil de 2003.
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Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro (Diário da República n.º 235, I Série-B)
Regulamenta o processo de licenciamento de instalações de armazenamento de
produtos do petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis.
Estabelece regras quanto ao seguro de responsabilidade civil do empreiteiro e
responsável técnico na obra pela execução do projecto (artigo 13.º).

Portaria n.º 1211/2003, de 16 de Outubro (Diário da República n.º 240, I Série-B)
Aprova o Estatuto das entidades inspectoras das instalações de combustíveis
derivados do petróleo. Estabelece a obrigatoriedade de detenção de seguro de
responsabilidade civil emergente do seu âmbito de actividade (n.os 4 e 5).

Portaria n.º 1235/2003, de 27 de Outubro (Diário da República n.º 249, I Série-B)
Regulamenta o seguro obrigatório de responsabilidade civil que cobre os riscos
decorrentes da actividade industrial que envolve maior grau de risco potencial.

7.2.3. Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de
Portugal

Norma Regulamentar n.º 1/2003-R, de 20 de Janeiro (Regulamento n.º 6/2003,
Diário da República n.º 30, II Série, de 5 de Fevereiro)
Estabelece os índices a considerar nas apólices do ramo «Incêndio e elementos da
natureza» com início ou vencimento no 2.º trimestre de 2003.

Norma Regulamentar n.º 2/2003-R, de 30 de Janeiro (Regulamento n.º 7/2003,
Diário da República n.º 39, II Série, de 15 de Fevereiro)
Altera, na matéria relativa ao reporte da informação, a Norma Regulamentar
n.º 3/2000-R, de 18 de Fevereiro, relativa às regras de cálculo e constituição da
margem de solvência e do fundo de garantia das empresas de seguros. Republica
o texto consolidado da Norma Regulamentar n.º 3/2000-R.

Norma Regulamentar n.º 3/2003-R, de 30 de Janeiro (Regulamento n.º 8/2003,
Diário da República n.º 39, II Série, de 15 de Fevereiro)
Altera, na matéria relativa ao reporte da informação, a Norma Regulamentar
n.º 4/2000-R, de 18 de Fevereiro, relativa às regras de cálculo e constituição da
margem de solvência e do fundo de garantia das sociedades gestoras de fundos
de pensões.

Norma Regulamentar n.º 4/2003-R, de 11 de Fevereiro (Regulamento n.º 9/2003,
Diário da República n.º 47, II Série, de 25 de Fevereiro)
Altera o Plano de Contas para as Empresas de Seguros estabelecendo as regras
relativas ao relato da informação financeira por segmentos.

Norma Regulamentar n.º 5/2003-R, de 12 de Fevereiro (Regulamento n.º 11/2003,
Diário da República n.º 51, II Série, de 1 de Março)
Estabelece as condições de exploração e de prestação de informação dos fundos
de poupança constituídos sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade
de seguro do ramo «Vida».

Norma Regulamentar n.º 6/2003-R, de 12 de Fevereiro (Regulamento n.º 12/2003,
Diário da República n.º 51, II Série, de 1 de Março)
Estabelece as condições de exploração e de prestação de informação dos fundos
de poupança constituídos sob a forma de fundo de pensões.
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Norma Regulamentar n.º 7/2003-R, de 12 de Fevereiro (Regulamento n.º 10/2003,
Diário da República n.º 51, II Série, de 1 de Março)
Altera a Norma Regulamentar n.º 17/2001-R, de 22 de Novembro, modificando os
procedimentos de pagamento da taxa para o Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM).

Norma Regulamentar n.º 8/2003-R, de 18 de Fevereiro (Regulamento n.º 14/2003,
Diário da República n.º 69, II Série, de 22 de Março)
Estabelece regras relativas ao reporte trimestral de informação acerca do
composição dos activos dos fundos de pensões.

Norma Regulamentar n.º 9/2003-R, de 18 de Fevereiro (Regulamento n.º 13/2003,
Diário da República n.º 62, II Série, de 14 de Março)
Altera a Norma Regulamentar n.º 9/99-R, de 7 de Setembro, na matéria relativa ao
reporte de informação sobre a representação das provisões técnicas das empresas
de seguros.

Norma Regulamentar n.º 10/2003-R, de 19 de Maio (Regulamento n.º 25/2003,
Diário da República n.º 129, II Série, de 4 de Junho)
Estabelece os índices a considerar nas apólices do ramo «Incêndio e elementos da
natureza» com início ou vencimento no 3.º trimestre de 2003.

Norma Regulamentar n.º 11/2003-R, de 19 de Maio (Regulamento n.º 26/2003,
Diário da República n.º 129, II Série, de 4 de Junho)
Estabelece regras relativas ao sistema de informação relativa ao seguro de
acidentes de trabalho e respectivo reporte.

Norma Regulamentar n.º 12/2003-R, de 7 de Julho (Regulamento n.º 38/2003,
Diário da República n.º 182, II Série, de 8 de Agosto)
Regula o registo especial dos activos representativos das provisões técnicas em
função da hipótese de liquidação.

Norma Regulamentar n.º 13/2003-R, de 17 de Julho (Regulamento n.º 34/2003,
Diário da República n.º 178, II Série, de 4 de Agosto)
Estabelece as regras relativas à representação das provisões técnicas das empresas
de seguros e mecanismos de definição, implementação e controlo das políticas de
investimento.

Norma Regulamentar n.º 14/2003-R, de 17 de Julho (Regulamento n.º 39/2003,
Diário da República n.º 183, II Série, de 9 de Agosto)
Define um conjunto de princípios e de regras relativas à codificação dos activos
que constituem as carteiras de investimentos das empresas de seguros e o
património dos fundos de pensões.

Norma Regulamentar n.º 15/2003-R, de 17 de Julho (Regulamento n.º 33/2003,
Diário da República n.º 178, II Série, de 4 de Agosto)
Estabelece os índices a considerar nas apólices do ramo «Incêndio e elementos da
natureza» com início ou vencimento no 4.º trimestre de 2003.

Norma Regulamentar n.º 16/2003-R, de 22 de Julho (Regulamento n.º 35/2003,
Diário da República n.º 180, II Série, de 6 de Agosto)
Regulamenta o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional dos
peritos avaliadores de imóveis dos fundos de investimento imobiliário.
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Norma Regulamentar n.º 17/2003-R, de 22 de Julho (Rectificação n.º 1512, Diário
da República n.º 180, II Série, de 6 de Agosto
Rectifica a Norma Regulamentar n.º 14/2003-R, de 17 de Julho.

Norma Regulamentar n.º 18/2003-R, de 7 de Outubro (Regulamento n.º 51/2003,
Diário da República n.º 250, II Série, de 28 de Outubro)
Estabelece regras relativas ao reporte de informação sobre a representação e
caucionamento das provisões técnicas das empresas de seguros.

Norma Regulamentar n.º 19/2003-R, de 7 de Outubro (Regulamento n.º 52/2003,
Diário da República n.º 250, II Série, de 28 de Outubro)
Estabelece regras relativas ao reporte de informação sobre a composição dos
activos dos fundos de pensões.

Norma Regulamentar n.º 20/2003-R, de 12 de Novembro (Regulamento n.º 60/2003,
Diário da República n.º 274, II Série, de 26 de Novembro)
Estabelece os índices a considerar nas apólices do ramo «Incêndio e elementos da
natureza» com início ou vencimento no 1.º trimestre de 2004.

Norma Regulamentar n.º 21/2003-R, de 26 de Dezembro (Regulamento n.º 5/2004,
Diário da República n.º 12, II Série, de 15 de Janeiro)
Define o novo regime de reporte pelas empresas de seguros da informação de
índole financeira e estatística, para efeitos do exercício das funções de supervisão
legalmente cometidas ao Instituto de Seguros de Portugal.

Norma Regulamentar n.º 22/2003-R, de 26 de Dezembro (Regulamento n.º 4/2004,
Diário da República n.º 11, II Série, de 14 de Janeiro)
Define o novo regime de reporte pelas sociedades gestoras de fundos de pensões
da informação de índole financeira e estatística, para efeitos do exercício das
funções de supervisão legalmente cometidas ao Instituto de Seguros de Portugal.

Norma Regulamentar n.º 23/2003-R, de 26 de Dezembro (Regulamento n.º 3/2004,
Diário da República n.º 11, II Série, de 14 de Janeiro)
Efectua alguns ajustamentos aos critérios de valorimetria constantes do Plano de
Contas para as Empresas de Seguros, estabelece, para efeitos de reporte e
divulgação de informação, um conjunto de princípios e regras relativos à avaliação
de determinados instrumentos financeiros ao justo valor, e prevê a implementação
de procedimentos internos no âmbito do processo de avaliação dos investimentos.

7.2.4. Enquadramento Comunitário

Regulamento (CE) 358/2003, de 27 de Fevereiro de 2003, (JO L 53, de 28 de
Fevereiro de 2003)
Relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a certas categorias de
acordos, decisões e práticas concertadas no sector dos seguros.

Directiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho
(JO L 235, de 23 de Setembro de 2003)
Relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de
pensões profissionais.
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Directiva n.º 2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho
(JO L 178, de 17 de Julho de 2003)
Altera as Directivas n.os 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE do
Conselho relativas às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de
sociedades, bancos e outras instituições financeiras e empresas de seguros.

Decisão da Comissão de 28 de Julho de 2003 (2003/564/CE) (JO L 192, de 31 de
Julho de 2003)
Sobre a aplicação da Directiva n.º 72/166/CEE, do Conselho, relativamente à
fiscalização do seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de
veículos automóveis.

Decisão da Comissão de 5 de Novembro de 2003 (2004/6/CE) (JO L 3, de 7 de
Janeiro de 2004)
Institui o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões
Complementares de Reforma.

Decisão da Comissão de 5 de Novembro de 2003 (2004/9/CE) (JO L 3, de 7 de
Janeiro de 2004)
Institui o Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma.
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