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NOTA DO PRESIDENTE

No âmbito das suas competências, o Instituto de Seguros de Portugal (ISP) publica 

anualmente um Relatório sobre o sector segurador e fundos de pensões, com a 

exposição da situação económica, fi nanceira e patrimonial do mercado, devidamente 

enquadrada no contexto económico-fi nanceiro, nacional e internacional.

O presente Relatório, relativo ao ano 2009, disponibiliza um conjunto de informação 

estatística e fi nanceira relevante, efectuando uma análise detalhada da evolução do 

sector numa perspectiva histórica e, sempre que possível, complementada com a 

identifi cação das tendências e desafi os futuros.

A divulgação desta informação destina-se não apenas aos intervenientes directos no 

mercado segurador e fundos de pensões, mas também ao público em geral, dada a 

importância que o sector assume na sociedade, quer ao nível da vida quotidiana dos 

cidadãos, quer em termos do seu contributo para a economia do País.

De um modo geral, a actividade seguradora e de gestão de fundos de pensões evoluiu 

de forma coerente com a actual conjuntura, denotando-se, por um lado, os refl exos 

da deterioração da actividade económica – visível na redução dos prémios de seguro 

directo, em particular nos ramos Não Vida – e, por outro, a revalorização das respectivas 

carteiras de investimentos devido à recuperação dos mercados fi nanceiros.

Neste contexto, importa salientar o reforço considerável da margem de solvência das 

empresas de seguros sob supervisão do ISP, em resultado do expressivo aumento do 

Capital Próprio.

No que se refere à produção do sector segurador, convém frisar o acentuado crescimento 

das contribuições para Planos de Poupança Reforma, indicador particularmente 

relevante no âmbito da necessária recuperação da poupança privada nacional. A 

crescente procura dos seguros de vida PPR, resultante da preferência dos consumidores 

por produtos com capital e rendibilidade garantida, coloca uma responsabilidade 

adicional nas empresas de seguros, as quais devem continuar a seguir políticas de 

gestão do risco e de reforço da transparência concomitantes com a confi ança que nelas 

é depositada.

Ao nível do seguro de responsabilidade civil automóvel, saliente-se que a descida 

sustentada da sinistralidade rodoviária a que se tem assistido nos últimos anos tem vindo 

a permitir uma redução nas tarifas praticadas pelas empresas de seguros. Por outro lado, 

é de referir que a diminuição da produção particularmente visível no ramo Automóvel 

e na modalidade de Acidentes de Trabalho, resulta igualmente do forte ambiente 

concorrencial presente no mercado. Embora se reconheçam os efeitos positivos da 

concorrência entre operadores, não é demais sublinhar a importância de assegurar o 

necessário equilíbrio técnico e a sustentabilidade das estratégias de negócio, as quais 

devem garantir que as tarifas praticadas são sufi cientes para cobrir os riscos incorridos.

De facto, a procura de uma maior correspondência entre as tarifas praticadas e os 

riscos efectivamente assumidos pelas empresas de seguros vai ao encontro das novas 

exigências regulamentares a introduzir pelo Solvência II, pois o maior alinhamento entre 

capital e risco e o reforço da transparência irão, inevitavelmente, reduzir a viabilidade de 

políticas de compensação de tarifas entre produtos de natureza distinta.
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Ainda no âmbito do desenvolvimento do futuro regime de solvência, salientam-se os 

progressos verifi cados em 2009, com a publicação da Directiva n.º 2009/138/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro, relativa ao acesso à actividade 

de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II). A nível nacional, é de assinalar a 

realização do primeiro exercício de cálculo e reporte das provisões técnicas com base em 

princípios económicos, a par dos já recorrentes estudos de impacto quantitativo (QIS). 

É importante reconhecer que estes exercícios constituem um instrumento privilegiado 

na aferição do grau de preparação das empresas de seguros e da própria Autoridade 

de Supervisão para o novo regime de solvência, tendo o ISP, de forma transparente, 

divulgado um conjunto de entendimentos destinados a identifi car as melhores práticas 

de cálculo e reporte. 

De igual modo, refi ra-se o importante trabalho efectuado pelo ISP em matéria de 

enforcement do novo Plano de Contas para as Empresas de Seguros, do qual resultou 

um conjunto de observações e recomendações divulgadas no presente Relatório, as 

quais pretendem contribuir para o incremento da transparência e comparabilidade da 

informação fi nanceira prestada pelas empresas de seguros.

No que aos fundos de pensões diz respeito, o ano 2009 marca o regresso às valorizações 

positivas das carteiras de activos. Contudo, à medida que as repercussões da 

contracção económica se fazem sentir ao nível do tecido empresarial, responsável pelo 

fi nanciamento dos planos de pensões, a capacidade contributiva dos associados poderá 

vir a diminuir. Este facto é particularmente relevante para os associados de planos de 

benefício defi nido, pelo efeito de agravamento que as baixas taxas de juro introduzem 

no valor das responsabilidades dos respectivos planos. 

Neste enquadramento, o ISP irá continuar a acompanhar a evolução do nível de 

solvência dos fundos de pensões, no sentido de assegurar o fi nanciamento dos planos 

de pensões numa óptica de médio e longo prazo, dando resposta adequada aos efeitos 

pró-cíclicos da economia. O desenvolvimento dos mecanismos de governação dos 

fundos de pensões, principalmente no âmbito da implementação de sistemas de gestão 

de risco e controlo interno, a cargo das entidades gestoras de fundos de pensões, terá 

decerto um papel relevante neste contexto.

Por último, uma palavra de agradecimento a todos os que concorreram para a elaboração 

deste Relatório, em especial aos colaboradores envolvidos na sua preparação e aos 

membros do Conselho Consultivo, pelo seu precioso contributo para a fi nalização do 

mesmo.

Fernando Nogueira

Presidente
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório expõe a evolução do sector segurador e fundos de pensões durante 

o ano 2009, apresentando os principais indicadores, bem como as habituais análises 

das tendências evolutivas dos respectivos sectores e o correspondente enquadramento 

em termos do contexto económico-fi nanceiro nacional e internacional, em que essa 

actividade se insere.

O ano 2009 foi caracterizado pela continuação da propagação da crise fi nanceira à 

economia real e pelas correspondentes respostas dos governos, nomeadamente 

através de políticas de estímulo à actividade económica e suporte ao sector bancário. 

Enquanto do ponto de vista económico se assistiu, em termos gerais, a uma retracção 

da actividade (redução de 4,1% na Zona Euro, por exemplo), nos mercados fi nanceiros 

constatou-se, a partir de Março, uma recuperação nos índices de confi ança dos 

investidores que se traduziram, no fi nal de 2009, numa valorização signifi cativa dos 

principais índices bolsistas (21,1% no Euro-Stoxx 50 e 43,9% no Nasdaq, por exemplo).

O desempenho da economia portuguesa, em consequência do seu elevado grau de 

integração com as restantes economias da Zona Euro, não foi excepção à evolução 

negativa da actividade económica, tendo o PIB verifi cado uma variação real de -2,7%. 

Em termos do principal índice bolsista nacional, e à semelhança do que ocorreu nos 

mercados fi nanceiros internacionais, o PSI-20 registou uma valorização de 33,5% em 

2009.

Sujeita a este enquadramento económico-fi nanceiro, a actividade seguradora 

apresentou uma redução de 5,5% na produção de seguro directo, devido a um 

recuo de 5,9% no ramo Vida e de 4,5% nos ramos Não Vida. No caso do ramo Vida, 

este comportamento pode ser explicado pela diminuição da produção de seguros 

ligados a fundos de investimento, enquanto nos ramos Não Vida a evolução observada 

é consistente com a desaceleração da actividade económica e com o forte ambiente 

concorrencial. O volume de prémios da actividade seguradora totalizou cerca de 14,6 

mil milhões de euros.

As empresas de seguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 

obtiveram um resultado líquido global de aproximadamente 241 milhões de euros, 

que compara com um montante de perdas de 30 milhões de euros em 2008. O valor 

apurado decorreu essencialmente de resultados técnicos de cerca de 216 e 67 milhões 

de euros, respectivamente no ramo Vida e nos ramos Não Vida.

Em termos da situação fi nanceira e patrimonial do conjunto de empresas sujeitas à 

supervisão do ISP, em 2009 o Activo cresceu quase 10% para um valor total na ordem 

dos 58 mil milhões de euros, enquanto o Passivo apresentou um crescimento de 8%. 

Como consequência, o Capital Próprio incrementou cerca de 35% em 2009, a taxa 

de crescimento mais elevada dos últimos anos. Num contexto de recuperação dos 

mercados fi nanceiros, esta evolução francamente positiva do Capital Próprio resultou, 

em grande medida, de uma variação acentuada da rubrica Reservas de reavaliação, de 

quase mil milhões de euros.

Em consequência, a margem de solvência disponível cresceu 36%, taxa bastante 

superior à da margem de solvência exigida (9,4%). Como tal, o nível de cobertura da 

margem de solvência da actividade atingiu os 195% no fi nal de 2009, face a 157% em 

2008 e 169% em 2007.
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Relativamente ao sector dos fundos de pensões, o total dos montantes geridos 

correspondeu a cerca de 22 mil milhões de euros, traduzindo-se numa valorização na 

ordem dos 8% face ao ano anterior. Em contrapartida, o valor total das contribuições 

evidenciou uma acentuada redução de 60,5%, motivada sobretudo pela diminuição 

das contribuições nos fundos fechados – que no fi nal de 2009 representavam 95% do 

montante total dos fundos de pensões.

Ainda no que respeita aos fundos de pensões, o nível de fi nanciamento de acordo 

com o mínimo de solvência atingiu, em termos agregados, os 110% (107% em 2008), 

enquanto o correspondente ao cenário de fi nanciamento aumentou de 99%, em 2008, 

para 102% em 2009.

No quadro dos seguros PPR, observou-se um incremento de 11,7% nos montantes totais 

investidos, ascendendo o respectivo valor a 15,3 mil milhões de euros. Esse aumento 

deveu-se essencialmente à componente dos seguros de vida, que têm vindo a constituir, 

cada vez mais, a escolha privilegiada dos participantes, em resultado da garantia de 

capital e de rendibilidade que uma grande maioria destes produtos proporciona.

À semelhança dos anos anteriores, o presente Relatório integra nove capítulos, sendo a 

sua estrutura organizada da seguinte forma: 

– os primeiros sete capítulos são dedicados à exposição da situação e evolução 

do sector segurador e fundos de pensões propriamente dita, começando 

por caracterizar o contexto macroeconómico do ano 2009 e passando em 

seguida para a análise, em capítulos individualizados, do sector segurador, da 

actividade de mediação de seguros, da função de resseguro, do mercado de 

fundos de pensões, dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos 

de pensões e, fi nalmente, dos seguros PPR e PPA;

– o oitavo capítulo é composto por três estudos, sendo que os dois primeiros 

visam documentar os resultados de dois projectos do ISP que estiveram em 

curso durante o ano 2009, um deles referente às actividades de enforcement 
contabilístico e o outro à análise dos reportes submetidos pelas empresas 

de seguros no âmbito do cálculo das provisões técnicas segundo princípios 

económicos. É ainda apresentado um terceiro estudo que aborda a temática 

da importância social dos seguros;

– Por último, estabelece-se o enquadramento jurídico da actividade seguradora 

e de fundos de pensões no ano em análise.
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EXECUTIVE SUMMARY

The current report discloses the development of the insurance and pension funds sector 

during 2009, including the presentation of key indicators, as well as the regular analysis 

of the changing trends and the corresponding economic and fi nancial framework, both 

at domestic and international levels. 

The year 2009 was characterized by a further spread of the fi nancial crisis into the real 

economy and by the consequent government responses, namely through policies 

aimed to encourage the economic activity and to support the banking sector. While 

from an economic point of view there was, in general, a contraction of the activity 

(reduction of 4.1% in the Euro Zone, for example), the fi nancial markets witnessed, 

since March, a recovery in the investors’ confi dence levels translated, in late 2009, into a 

signifi cant appreciation of the major stock indices (21.1% in the Euro-Stoxx 50 and 43.9% 

in the Nasdaq, for example).

Given the high degree of interdependence with other economies of the Euro Zone, 

the performance of the Portuguese economy was no exception to the negative 

development of economic activity, as shown by the negative real growth of the GDP 

of -2.7%. In terms of the major domestic stock market index, and similarly to what 

happened in the international fi nancial markets, the PSI-20 increased 33.5% in 2009.

Subject to this economic and fi nancial environment, the insurance activity registered a 

5.5% reduction in the premium income from direct insurance business, due to a shrink 

of 5.9% in Life business and 4.5% in Non-life business. In the fi rst case, the evolution 

can be explained by a decrease in unit-linked business, while in Non-life it is consistent 

with the downturn of economic activity and the strong competitive environment. The 

volume of insurance premiums amounted around 14.6 billion euros.

The insurance undertakings under the supervision of the Portuguese Insurance and 

Pension Funds Supervisory Authority (ISP) presented a global net result of approximately 

241 million euros, which compares with an amount of losses of 30 million euros in 2008. 

This fi gure refl ects essentially the technical results of around 216 and 67 million euros, 

respectively from Life and Non-life business.

Regarding the fi nancial situation and the Asset & Liability position of the insurance 

undertakings under the ISP supervision, the Asset side increased in 2009 by almost 10% 

to a total value of about 58 billion euros, while the Liabilities grew 8%. Thus, the Equity 

component of the balance sheet improved nearly 35% in 2009, achieving the highest 

growth rate of the last years. Within a context of recovery of the fi nancial markets, this 

strong positive enhancement in the value of Equity was mostly due to a signifi cant 

variation of the revaluation reserves, of almost one billion euros.

As a consequence, the available solvency margin increased 36%, a rate considerably 

higher than the one observed in the required solvency margin (9.4%). Therefore, the 

overall coverage ratio of the solvency margin reached a value of 195% in the end of 

2009, which compares with 157% in 2008 and 169% in 2007.

In the pension funds sector, the total amount under management reached almost 

22 billion euros, refl ecting an appreciation of approximately 8% compared with 

the previous year. On the other hand, the total amount of contributions displayed a 

remarkable reduction of 60.5%, essentially motivated by a decrease in the contributions 

for closed funds – which at the end of 2009 represented 95% of the total amount of 

pension funds.
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Also with regard to pension funds, the funding level in accordance with the minimum 

funding requirements scenario reached a value of 110% (107% in 2008), while for the 

funding scenario the level amplifi ed from 99% in 2008 to 102% in 2009.

Concerning the PPR (Personal Retirement Plans) insurance, it was registered a 11.7% 

growth in the total amount invested, reaching a value of 15.3 billion euros. This 

was mainly due to the products under the form of life insurance policies, which has 

increasingly become the preferential choice of participants, as a result of the capital and 

return guarantees that a large majority of these products provide. 

As in previous years, this report is composed of nine chapters and its structure is 

organized as follows:

– the fi rst seven chapters are dedicated to the presentation of the situation 

and development of the insurance and pension funds sector, starting with a 

macroeconomic characterization of 2009 and proceeding to the analysis, in 

separate chapters, of the insurance sector, the activity of insurance mediation, 

the role of reinsurance, the pension funds’ market, the insurance undertakings 

and pension funds’ investments and, lastly, the PPR and PPA products;

– the eighth chapter is composed of three studies, two of which aim to document 

the results of two ISP projects during 2009, one related to the accounting 

enforcement activities and the other to the analysis of the reports submitted 

by insurance undertakings about the valuation of technical provisions on 

an economic basis. It also comprises a third study that discusses the social 

importance of insurance;

– At last, the legal framework for the insurance and pension funds sector laid 

down in the course of the year is presented.
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Enquadramento Macroeconómico

1.1. Evolução da conjuntura no mundo e na União Europeia

O ano 2009 fi cou marcado por uma profunda recessão económica global, na sequência 

da intensifi cação da crise fi nanceira nos fi nais de 2008, com a falência do banco de 

investimento norte-americano Lehman Brothers.

A quebra dos níveis de confi ança dos agentes económicos catapultou os índices de 

incerteza para máximos históricos, tendo-se assistido a uma quebra acentuada dos 

volumes de comércio internacional no início do ano. No segundo trimestre, constatou-se 

uma melhoria signifi cativa nos mercados fi nanceiros, tendo a produção e comércio 

mundial voltado a expandir-se. A tendência de recuperação manteve-se na segunda 

metade do ano, embora a velocidades marcadamente distintas nas diferentes regiões.

A contracção no início do ano traduziu-se numa fraca utilização da capacidade produtiva 

instalada e numa forte pressão sobre os preços das matérias-primas, o que culminou 

numa baixa das taxas de infl ação a nível mundial. As medidas extraordinárias de política 

económica, desenvolvidas pela generalidade dos governos, tiveram um contributo 

material para a inversão da tendência de degradação das condições da economia 

internacional.

No fi nal do ano, o contexto de incerteza permanecia elevado, nomeadamente no que 

se refere às perspectivas de evolução para as principais economias avançadas. Como 

factores de risco mais relevantes salienta-se a deterioração dos mercados de trabalho, 

a continuidade do ajustamento dos sistemas fi nanceiros e dos balanços dos agentes 

económicos e a situação das fi nanças públicas.

Em 2009, o Produto Interno Bruto mundial registou, pela primeira vez desde a II Guerra 

Mundial, uma quebra em termos reais (-0,6%). Esta redução decorreu sobretudo da 

contracção de 3,2% das economias avançadas, já que no conjunto das economias 

emergentes e em desenvolvimento, embora o crescimento do PIB tenha sofrido uma 

forte desaceleração, manteve-se em terreno positivo (2,4%).

Destaque-se, contudo, que este comportamento resultou essencialmente da evolução 

observada durante o primeiro trimestre do ano, na medida em que nos três trimestres 

seguintes se constatou uma melhoria deste indicador. Não obstante o referido, a 

recuperação não evoluiu em todos os países de forma homogénea, afi gurando-se 

mais sólida nas economias emergentes e em desenvolvimento, face às fragilidades 

ainda evidenciadas pelas economias desenvolvidas. A retoma tem sido especialmente 

forte nos países emergentes da Ásia, tendo já em diversos casos sido recuperados os 

patamares de produção verifi cados antes da crise.

Esta inversão de tendência fi cou a dever-se, em larga escala, aos pacotes de medidas 

extraordinárias de suporte implementados pelos governos, um pouco por todo o 

mundo. As referidas intervenções conseguiram evitar o aprofundamento de uma espiral 

negativa de descida, auto-alimentada pelas difi culdades crescentes e pelas profundas 

interligações entre o sector fi nanceiro e o resto da economia. Os custos destas 

medidas impulsionaram os défi ces públicos para valores superiores a 9% em muitas 

das economias avançadas, sendo também expectável um forte incremento dos rácios 

de dívida pública. A política monetária foi igualmente utilizada como instrumento de 

combate à crise, nomeadamente através da diminuição das taxas de juro de referência 

para mínimos históricos e pela adopção de medidas expansionistas e de fornecimento 

de liquidez aos mercados.

A mais profunda 

recessão no período do 

pós-guerra 

Produto interno, 

investimento e 

comércio: perspectiva 

plurianual 
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No que se refere aos fl uxos de investimento internacionais, parece ter havido uma 

melhoria do investimento em acções e obrigações das economias desenvolvidas para 

as emergentes, em comparação com 2008. No entanto, as condições dos mercados 

fi nanceiros continuam difíceis, em especial nas economias desenvolvidas europeias, dada 

a maior necessidade de redução do grau de alavancagem por parte do sector bancário.

O decréscimo do volume de comércio mundial (-10,7%) foi acompanhado por 

importantes alterações nas taxas de câmbio reais de diversos países, tendo-se 

constatado uma valorização do iene japonês e de outras moedas de países do Médio 

Oriente. No pólo oposto, ocorreram desvalorizações em moedas de países emergentes 

europeus. As principais divisas internacionais (dólar americano e euro) continuaram 

sobreavaliadas face aos indicadores fundamentais das respectivas economias, em 

contraponto com diversas moedas de países asiáticos, nomeadamente o renminbi, cujo 

diferencial é substancial.

As estimativas actuais apontam para uma recuperação económica gradual em 2010 e 

2011, prevendo-se no entanto elevadas disparidades na velocidade desse movimento 

entre as várias regiões do globo, e mesmo dentro destas. Efectivamente, nas economias 

desenvolvidas a recuperação deverá ser lenta, estimando-se um crescimento de 

2,25% em 2010. No que se refere às economias emergentes e em desenvolvimento, a 

recuperação deverá ser mais expressiva, sendo esperado um crescimento anual superior 

a 6% no biénio 2010-2011.

Na Europa, com destaque para a Zona Euro, alguns países foram afectados pela crise de 

forma particularmente severa. Noutros casos, parece já não existir margem de manobra 

para a tomada de medidas de carácter macroeconómico. Ambas as situações deverão 

contribuir para que esses países apresentem níveis de crescimento inferiores à média 

nos próximos anos.
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Fonte: Fundo Monetário Internacional

(3,4%) média de longo prazo

(5,1%) média de longo prazo

A crise que se abateu sobre a economia internacional e a elevada incerteza que a mesma 

despoletou levaram a uma redução no grau de utilização da capacidade produtiva 

disponível. Esta situação aliviou signifi cativamente o movimento de crescimento dos 

preços na generalidade das economias mundiais.

Na Zona Euro, registou-se uma descida para valores em torno de 1%, depois dos 

máximos de cerca de 2% observados em 2008. Nos Estados Unidos, constatam-se 

igualmente valores pouco superiores a 1%, enquanto no Japão se retornou a uma 

situação de defl ação.

Gráfico 1.1  Produto interno bruto e comércio mundial

Tendências 

infl acionistas
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A tendência crescente do desemprego deverá continuar a contribuir para níveis 

controlados de crescimento dos preços, na medida em que desencorajam grandes 

crescimentos salariais. Os preços da energia deverão igualmente permanecer estáveis, 

com os mercados de futuros a antecipar apenas um crescimento modesto no preço do 

barril de crude, de 78,25 USD em 2010 para 82,50 USD em 2011.

Num contexto de fraco crescimento económico e baixas pressões infl acionistas, os 

bancos centrais das principais economias avançadas mantiveram as suas taxas de 

juro ofi ciais em valores muito baixos, ou procederam a descidas adicionais, após os 

movimentos já ocorridos no fi nal de 2008.

A Reserva Federal manteve o objectivo para a taxa dos fed funds entre 0 e 0,25% ao 

longo do ano, enquanto o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra prosseguiram 

os movimentos de redução da taxa de juro ofi cial nos primeiros meses de 2009, para 1% 

no primeiro caso e 0,5% no segundo.

Os bancos centrais continuaram a adoptar medidas de política monetária não 

convencionais com o objectivo de apoiar o funcionamento dos mercados de crédito. 

Estas medidas consistiram sobretudo no incremento dos montantes, frequência e 

maturidade das operações de cedência de liquidez, no alargamento do colateral e das 

contrapartes elegíveis para as operações de política monetária e, posteriormente, na 

aquisição de títulos de dívida pública e privada.

A melhoria das condições económicas deverá permitir, de forma gradual, a retirada 

destas medidas excepcionais, embora as fragilidades e desequilíbrios existentes em 

muitas das principais economias avançadas sugiram que as estratégias de saída deverão 

ser adequadamente ponderadas.

Noutras economias, em que o excesso de capacidade instalada é menor e o crescimento 

do produto é mais robusto, a remoção dos estímulos monetários foi iniciada mais cedo. 

Em alguns casos, verifi caram-se já movimentos de subida das taxas de juro (Austrália, 

Noruega e Índia), enquanto noutros se procedeu a incrementos nos rácios de reservas 

dos bancos como forma de abrandamento do crescimento do crédito concedido 

(China e Índia).

Nos mercados cambiais, a fase inicial do ano fi cou marcada por uma apreciação do 

euro face ao dólar, num contexto de alívio das tensões dos mercados fi nanceiros e de 

realização de operações de carry trade tirando partido das reduzidas taxas de juro nos 

EUA. Face aos valores registados em Março, no fi nal do ano o euro apresentou uma 

apreciação acumulada de cerca de 15% face ao dólar norte-americano, embora o valor 

seja mais reduzido quando comparado com a situação no início do ano (valorização 

de 3,5%). Este movimento de apreciação começou a ser posto em causa, na fase fi nal 

do ano, devido às dúvidas que emergiram nos mercados fi nanceiros relativamente à 

sustentabilidade das fi nanças públicas da Grécia e os potenciais efeitos de contágio 

a outros países da Zona Euro. Por seu turno, o euro depreciou-se face à libra esterlina    

(-6,8%).

O renminbi manteve-se praticamente inalterado face ao dólar, num patamar estável 

desde meados de 2008.

O desempenho da economia norte-americana tem suplantado a evolução das 

suas congéneres japonesa e europeia, apesar de ter sido nos EUA que se localizou 

o epicentro da crise fi nanceira que destruiu uma parcela substancial das respectivas 

poupanças privadas. Tal evidencia diferenças expressivas entre estes blocos económicos, 

nomeadamente o maior volume dos estímulos fi scais introduzidos durante a crise, uma 

maior solidez dos balanços das entidades não fi nanceiras, assim como uma menor 

Taxas de juro de 

referência e mercado 

cambial

Evolução económica 

e fi nanceira por áreas 

geográfi cas
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dependência das mesmas face ao crédito bancário. Distingue-se ainda uma maior 

agilidade e rapidez no que se refere a processos de reestruturação e, por último, a maior 

celeridade e efectividade na reacção da Reserva Federal.

A recuperação da economia dos EUA tem assentado essencialmente nas políticas de 

estímulo implementadas pelo governo norte-americano, na medida em que a procura 

privada continua a demonstrar alguma fraqueza.

A taxa de crescimento real do PIB acelerou ao longo dos vários trimestres do ano (2,2% 

no terceiro trimestre e 5,6% no quarto, em taxas anualizadas), tendo o consumo privado 

aumentado apenas 1,6% nos últimos três meses.

As exportações também contribuíram de forma positiva para este crescimento, 

acompanhando a recuperação do comércio internacional, bem como dos principais 

parceiros comerciais da economia americana.

O mercado de trabalho continua a apresentar uma evolução desfavorável, com perdas 

de mais de 7 milhões de empregos desde o início da crise e com uma estimativa de 

quase 9 milhões de pessoas a laborar em regime de part-time de forma involuntária. 

A taxa de destruição de postos de trabalho tem vindo a abrandar, mas o desemprego 

ascendeu a cerca de 10% no fi nal de 2009.

Apesar da recuperação dos mercados accionistas, a pressão sobre o sector fi nanceiro 

continua elevada, observando-se uma reduzida procura de fi nanciamento à 

medida que a generalidade dos sectores da economia continuam num processo de 

desalavancagem. O desaparecimento dos mercados de securitização poderá também 

contribuir para as difi culdades de fi nanciamento do sector bancário, o que se refl ectirá 

no potencial de crescimento da economia, sobretudo nas pequenas e médias empresas, 

sem capacidade para aceder directamente aos mercados fi nanceiros.

Deste modo, antecipa-se uma recuperação gradual da economia norte-americana, 

continuando a existir riscos materiais, em particular no que se refere à retirada das 

medidas de incentivo governamentais. As previsões apontam para uma taxa de 

crescimento real do PIB de 3% em 2010 e 2,6% em 2011. O mercado de trabalho deverá 

iniciar a sua recuperação em 2011, perspectivando-se um cenário de infl ação controlada, 

com valores iguais ou inferiores a 2% no período de projecção.

No futuro será necessário que a administração norte-americana apresente um plano 

credível de consolidação dos desequilíbrios orçamentais do país, assegurando 

a respectiva sustentabilidade e reduzindo o risco de incremento das taxas de 

fi nanciamento de longo prazo exigidas pelos mercados fi nanceiros, o que limitaria o 

potencial de crescimento. Quando a recuperação económica se encontrar consolidada 

e menos dependente do suporte estatal, a consolidação orçamental deverá constituir 

uma prioridade. As estimativas actuais apontam para um incremento do défi ce norte-

americano para 8% do PIB em 2020, com a dívida pública federal a ultrapassar 100% do 

mesmo indicador, caso não se venham a implementar medidas com a fi nalidade de 

contrariar a actual evolução.

A longo prazo, o crescimento depende igualmente da estabilização e recuperação total 

do sector fi nanceiro, o que deverá passar pelo reforço dos mecanismos de regulação e 

supervisão. 

Na Ásia, embora o impacto da crise no fi nal de 2008 tenha sido superior ao esperado 

em diversos países, a recuperação foi rápida e com idêntica força. O crescimento do 

produto deverá regressar a patamares elevados na generalidade das economias da 

região, sendo o Japão a mais notável excepção.
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A rápida recuperação foi possível graças à célere estabilização e retoma do comércio 

internacional, o que benefi ciou largamente um conjunto de economias fortemente 

orientadas para as exportações. O restabelecimento dos fl uxos de investimento para a 

região, em resposta aos diferenciais de crescimento observados, também desempenhou 

um papel de relevo.

Os baixos níveis de dívida e os reduzidos défi ces públicos possibilitaram igualmente a 

adopção rápida de fortes medidas contra cíclicas em várias economias da região.

Um último factor que poderá contribuir para a explicação da situação da generalidade 

das economias asiáticas é a maior resistência da procura interna perante a crise, 

o que poderá resultar da existência de uma situação mais equilibrada no período 

imediatamente anterior ao início da mesma.

Neste contexto, estima-se um crescimento de 7% em 2010 e 2011, embora se possam 

constatar disparidades entre os países que constituem este agregado.

No que se refere à Europa, esta foi uma das zonas geográfi cas mais severamente 

afectadas pela crise internacional. Em boa medida, tal resultou dos signifi cativos 

desequilíbrios existentes aquando do seu início.

Os países do Leste da Europa foram, em particular, fortemente afectados pelas súbitas 

restrições dos fl uxos de fi nanciamento, resultantes das difi culdades do sector fi nanceiro 

europeu.

Os desequilíbrios das contas públicas continuam a constituir entraves a uma efectiva 

retoma, difi cultando a normalização dos mercados fi nanceiros. A evolução recente 

em alguns países agravou esta situação, dado o receio do mercado relativamente a 

possíveis efeitos de contágio entre os países europeus.

Os países da Comunidade de Estados Independentes encontram-se entre os mais 

afectados pela crise, tendo registado contracções notáveis do produto em 2009. A 

recuperação tem sido moderada, sustentando-se essencialmente na normalização dos 

mercados internacionais de commodities, na recuperação económica da Rússia e nos 

apoios internacionais, em especial do Fundo Monetário Internacional.

No entanto, estas economias continuam fortemente dependentes dos fl uxos de 

fi nanciamento externo, ao mesmo tempo que os respectivos sectores fi nanceiros 

se apresentam profundamente vulneráveis. Tais factores constituem limitações 

importantes ao crescimento sustentado das economias.

A actividade económica na Zona Euro contraiu abruptamente no início de 2009, tendo 

acumulado uma perda em termos reais de cerca de 5%, desde o início da crise até 

meados de 2009.

O sector produtivo reagiu à diminuição da procura e ao incremento da incerteza 

reduzindo fortemente os stocks e os investimentos. Ao mesmo tempo, deram-se 

quedas muito acentuadas nas exportações de bens e serviços, com uma variação 

negativa em cadeia (-8%) no primeiro trimestre do ano. Esta evolução foi transversal 

a todos os sectores da economia, mas particularmente relevante no que se refere aos 

bens intermédios e de investimento.

O consumo privado também sofreu uma redução na fase inicial do ano, tendo 

evidenciado alguma estabilidade na segunda metade de 2009. Neste contexto, 

verifi cou-se uma signifi cativa diminuição ao nível das importações de bens e serviços, 

acumulando um decréscimo de cerca de 15% até meados de 2009.

Evolução económica e 

fi nanceira na Zona Euro



E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 M

a
cr

o
e

co
n

ó
m

ic
o

38

No segundo semestre, o produto regressou a uma situação de crescimento, embora 

muito modesto. Para este cenário contribuiu a inversão do ciclo das existências, a 

melhoria das condições do sector fi nanceiro, a recuperação do comércio internacional e 

as políticas de estímulo adoptadas pelos diversos governos. Tal traduziu-se, no entanto, 

em incrementos pouco substanciais das exportações e do consumo privado.

Em termos anuais, o PIB deverá ter-se contraído em 4,1% no ano 2009, observando-se 

evoluções negativas das principais variáveis macroeconómicas, como o consumo 

privado e a formação bruta de capital fi xo. O contributo líquido do comércio internacional 

para o PIB foi negativo, na medida em que as exportações registaram um decremento 

ligeiramente superior à das importações (-12,9% e -11,5%, respectivamente).

Um dos principais desafi os que se coloca à Zona Euro prende-se com os desequilíbrios 

macroeconómicos existentes, nomeadamente no que se refere às contas públicas. No 

fi nal de 2009, treze dos países que integram a Zona Euro encontravam-se sujeitos ao 

Procedimento de Défi ces Excessivos. Num quadro de queda da actividade económica, 

a evolução dos défi ces e as intervenções substanciais de alguns governos no sentido de 

estabilizar o sistema fi nanceiro refl ectiram-se num aumento muito expressivo da dívida 

pública, tendo 10 das economias da área do euro apresentado rácios de dívida pública 

superiores a 60% do respectivo PIB, sendo de referir resultados da ordem de 115%, nos 

casos da Itália e da Grécia.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produto interno bruto, PIB tv em % 2,0 1,5 2,9 2,7 0,7 -4,1

Consumo privado tv em % 1,4 1,5 2,0 1,6 0,4 -1,1

Consumo público tv em % 1,6 1,4 1,9 2,2 1,8 2,3

Formação bruta de capital fixo tv em % 2,3 3,3 5,5 4,8 0,0 -10,8

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

Importações de bens e serviços  (a) tv em % 7,0 5,7 8,2 5,3 1,1 -11,5

Inflação (IHPC) tv em % 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3

Desemprego tv em % 9,0 9,0 8,3 7,5 7,5 9,4

Produtividade do trabalho por hora trabalhada tv em % 1,1 1,1 1,5 1,1 0,0 -1,1

Custos unitários do trabalho no total da economia tv em % 0,8 1,3 1,1 1,7 n.d. n.d.

Taxa de juro de longo prazo tv em % 4,1 3,4 3,8 4,3 4,3 3,8

Fontes: Eurostat e BCE

Nota: (a) Inclui comércio entre os países participantes da área do euro

tv  - Taxa de variação

n.d. - não disponível

UEM considerando 16 Estados-membros

O ano 2009 foi caracterizado por uma certa estabilização dos mercados de capitais no 

quadro da crise fi nanceira desencadeada em 2007.

Após a queda acentuada de 2008, que se prolongou até ao fi nal do primeiro trimestre 

do ano em análise, os preços das acções apresentaram em geral uma recuperação e 

menores níveis de volatilidade. A subida nos mercados fi nanceiros internacionais, 

em particular a partir de fi nais de Março, traduziu-se em retornos anuais fortemente 

positivos, todavia insufi cientes para compensar as quebras ocorridas no ano anterior.

1.2. Evolução da conjuntura em Portugal

A economia portuguesa caracteriza-se pela sua pequena dimensão e elevado grau 

de abertura ao exterior, pelo que é bastante sensível às repercussões de crises com as 

características da que tem afectado a economia internacional desde 2007. 

Quadro 1.1 União Monetária Europeia: Contas nacionais

Principais mercados 

fi nanceiros 

internacionais

Crescimento
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Deste modo, após uma estagnação em 2008, o PIB retraiu, em termos reais, em 2,7% no 

ano 2009, um desempenho ainda assim acima da média da Zona Euro (-4,1%).

As componentes da despesa que apresentaram maiores quebras foram as exportações 

e o investimento, embora as importações também tenham reagido em forte baixa, 

em consequência de uma procura global menos expressiva. Dado o maior peso desta 

última componente, o contributo da procura externa para o crescimento acabou por 

ser positivo.

O comportamento negativo das exportações decorreu da forte diminuição das 

encomendas nos mercados internacionais, incluindo os principais parceiros comerciais 

de Portugal. Este foi um fenómeno comum à generalidade das economias mundiais, 

sendo expectável a existência de diferenças entre países em função da sua especialização 

sectorial e geográfi ca. Na última década, as exportações portuguesas reduziram-se 

consideravelmente em termos de produtos de baixa tecnologia, com especial relevância 

para têxteis, vestuário e calçado. As exportações de alguns produtos de média-alta 

tecnologia, como veículos automóveis, máquinas e aparelhos eléctricos também viram 

a sua quota diminuir. A entrada no mercado internacional de países da Ásia com baixos 

custos salariais e a abertura de países da Europa Central e de Leste com mão-de-obra 

relativamente qualifi cada colocaram desafi os importantes à economia portuguesa, 

competindo nos sectores de baixa e média-alta tecnologia, respectivamente. A agravar 

a situação, os custos unitários do trabalho aumentaram em cerca de 9% entre 1999 e 

2009.

Os efeitos da crise na economia portuguesa foram sentidos com particular expressão 

através da queda acentuada da procura externa, no incremento da restritividade na 

concessão de crédito às famílias e empresas e no aumento dos níveis de incerteza. 

O decréscimo do PIB fi cou sobretudo a dever-se ao comportamento desfavorável do 

consumo privado, marcado por uma quebra muito signifi cativa do consumo de bens 

duradouros. Por outro lado, as medidas de estímulo, em muitos casos concertadas com 

os restantes países da União Europeia, tiveram repercussões positivas nesta variável que, 

apesar de ter reduzido 0,8%, superou as estimativas iniciais.

No que se refere às componentes da oferta, a indústria transformadora manteve a 

tendência de retracção iniciada em 2008, em reacção à crescente incerteza do contexto 

económico internacional, tendo o índice de produção industrial contraído em cerca de 

10%. O sector da construção teve um papel contra cíclico, contribuindo positivamente 

para a actividade económica, depois das quebras reais dos últimos anos. Esta inversão 

fi cou a dever-se, em larga escala, às medidas de estímulo introduzidas pelo governo, 

nomeadamente o programa de modernização do parque escolar.

O sector dos serviços apresentou também um decrescimento em 2009, com uma 

variação homóloga de -12,2%, situação que se estendeu ao comércio a retalho (-5,5%).

O valor acrescentado bruto reduziu-se em 1,7%, face ao crescimento de 0,4% observado 

em 2008. Este comportamento decorreu de um conjunto de variações cada vez menos 

negativas ao longo do ano, em linha com a melhoria dos indicadores de confi ança dos 

principais agentes económicos.

A evolução do VAB foi bastante heterogénea em termos sectoriais, registando-se 

quebras acentuadas em sectores mais sensíveis às fl utuações cíclicas da economia 

(construção e indústria) e um crescimento ligeiro no sector dos serviços, o que levou a 

uma manutenção da tendência de incremento do peso deste último no total (atingindo 

75,4%).
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A formação bruta de capital fi xo reduziu muito signifi cativamente (11,1%), uma queda 

equiparável à observada na Zona Euro. Este padrão comportamental surge na sequência 

de uma década marcadamente negativa, traduzindo a forte sensibilidade desta variável 

à deterioração do ciclo económico, em especial quando ocorre uma degradação das 

expectativas dos agentes económicos quanto à evolução da procura interna e externa. 

Estima-se que muitos projectos de investimento tenham sido adiados ou mesmo 

anulados.

As expectativas dos agentes económicos deterioraram-se face aos níveis anteriores à 

crise fi nanceira global. Apesar de ter sido possível observar uma melhoria na segunda 

metade do ano e de se antecipar alguma recuperação da procura, não é expectável um 

forte crescimento do investimento no período imediatamente após a recessão.

A concessão de crédito bancário a particulares para aquisição de habitação e a 

sociedades não fi nanceiras exibiu uma acentuada desaceleração, destacando-se um 

incremento na percentagem de empresas que referem difi culdades na obtenção de 

crédito, situação que limita a sua capacidade de investimento, embora em menor escala 

quando comparada com as perspectivas de evolução das vendas.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produto interno bruto, PIB tvr em % 1,3 0,5 1,4 1,8 0,0 -2,7

    Procura interna total  tvr em % 2,3 0,8 0,8 1,5 0,9 -2,5

        Consumo privado tvr em % 2,7 2,1 1,9 1,6 1,7 -0,8

        Consumo público  tvr em % 2,5 2,0 -1,4 0,0 0,5 3,5

        Formação bruta de capital fixo  tvr em % 0,3 -3,1 -0,7 2,8 -1,7 -11,1

    Exportações de bens e serviços tvr em % 4,8 1,6 8,7 7,5 -0,4 -11,6

    Importações de bens e serviços tvr em % 7,0 2,2 5,2 5,6 2,1 -9,2

Rendimento disponível das famílias, RD tvr em % --   --   --   -- -- --

    Rendimento disponível dos particulares tvr em % 4,2 3,6 3,8 2,7 4,8 0,0

Taxa de poupança interna em % do PIB 15,3 12,6 11,7 12,4 10,3 8,6

    Sector Privado      (a) em % do PIB 17,7 15,7 13,4 12,5 11,2 15,0

        Particulares  em % do RD 10,2 9,3 8,1 6,2 6,5 8,8

        Empresas  em % do PIB 10,5 9,0 7,7 8,2 6,6 8,6

    Administrações Públicas em % do PIB -2,4 -3,2 -1,7 -0,1 -0,9 -6,4

Taxa de inflação (IHPC)      (b)  média anual, % 2,5 2,1 3,0 2,4 2,7 -0,9

    Taxa de inflação de transaccionáveis média anual, % 1,6 1,9 3,2 2,2 2,4 -2,4

    Taxa de inflação de não-transaccionáveis  média anual, % 3,8 3,0 2,7 2,8 3,1 1,3

Taxa de desemprego   em % 6,7 7,6 7,7 8,0 7,6 9,5

Emprego total       (c) tv em % 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 -2,5

    Emprego por conta de outrem      (c) tv em % 1,2 0,8 0,8 -0,3 0,9 -1,7

Remunerações nominais por trabalhador, total da economia      (d) tv em % 2,3 2,9 2,7 3,4 3,0 3,4

Remunerações reais       tv em % -0,2 0,4 -0,3 0,8 0,3 4,3

Produtividade por empregado  tv em % 1,0 0,3 0,5 1,7 -0,5 -0,2

Custos unitários do trabalho, total da economia  (d) tv em % 1,4 2,4 1,4 1,6 3,4 3,5

Taxas de juro

    Taxa de juro Euribor a 3 meses em %, Dez. 2,2 2,5 3,7 4,8 3,3 0,7

    Taxa de rendibilidade das OT a taxa fixa a 10 anos  em %, Dez. 3,6 3,5 4,0 4,5 4,0 3,9

    Empréstimos a Particulares para Habitação em %, Dez. 3,8 3,7 4,8 5,5 5,9 2,0

    Empréstimos e outros créditos a sociedades não financeiras  em %, Dez. 4,3 4,4 5,4 6,2 6,1 3,3

    Depósitos e equiparados até 2 anos  em %, Dez. 2,0 2,1 2,7 3,6 4,0 1,7

Índice de cotações de acções (PSI-Geral)   tvh em %, Dez. 18,0 17,2 33,3 18,3 -49,7 40,0

Saldo global das administrações públicas (e) em % do PIB -5,2 -6,1 -3,9 -2,6 -2,6 -9,4

Dívida pública bruta consolidada Dez, em % doPIB 58,6 63,6 64,7 63,5 66,4 76,8

Fonte:  Relatórios Anuais do Banco de Portugal 

Notas:   
(a)  Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto as administrações públicas

(b)  Índice Harmonizado de Preços no Consumidor

(c)  Dados das Contas Nacionais do INE até 2005 e do Inquérito ao Emprego do INE desde 2006

(d)  Valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições para a Segurança Social, excluindo as contribuições sociais das

      administrações públicas

(e)  Excluindo medidas temporárias de acordo com as regras do Procedimento de Défices Excessivos (entre 2002 e 2004)

tv  - Taxa de variação

tvr  - Taxa de variação real

tvh  - Taxa de variação homóloga

Quadro 1.2 Portugal – Principais indicadores macroeconómicos
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Em 2009, a população activa decresceu, contrastando com a dinâmica de crescimento 

manifestada de forma consistente ao longo da década precedente. Os dados do INE 

apontam para uma quebra no emprego total da economia na ordem dos 2,8%, em 

linha com as expectativas dada a posição da economia portuguesa em termos do ciclo 

económico.

Observaram-se decréscimos em todas as formas de emprego, cifrando-se em quebras 

na ordem dos 2,4% no caso do emprego por conta de outrem e dos 4% no que se refere 

às outras formas de emprego, com destaque para a marcada redução do emprego por 

conta própria no caso de trabalhadores isolados e no caso de empregadores (evoluções 

de -3,3% e -4,9%, respectivamente).

Esta situação traduziu-se numa forte subida do desemprego, de 1,9 pontos percentuais, 

tendo atingido os 9,5%, um valor próximo da média observada para a Zona Euro. O 

aumento da taxa de desemprego verifi cou-se de forma generalizada, para quase todas 

as faixas da população e os mais relevantes sectores da economia.

O peso dos contratos a termo e dos contratos de prestação de serviços manteve-se 

estável em termos da composição do emprego por conta de outrem, interrompendo 

a tendência de crescimento dos últimos anos. Refi ra-se ainda a diminuição de 1,3% no 

número de trabalhadores com contrato sem termo.

O factor trabalho contribuiu de forma material para a evolução negativa do PIB no 

ano em análise. Tal fi cou a dever-se sobretudo ao comportamento adverso da taxa de 

emprego. Refi ra-se também a contribuição mais modesta do factor capital e a retracção 

mais signifi cativa da produtividade dos factores. A variação do produto situou-se abaixo 

daquele que é considerado o seu nível de crescimento potencial.

A evolução dos últimos anos aponta para uma alteração estrutural na taxa natural de 

desemprego em Portugal, num sentido ascendente. Tal poderá decorrer de uma menor 

fl exibilidade dos salários reais aos ciclos económicos, o que conduz a incrementos da 

taxa de desemprego nas fases descendentes do ciclo. Outros factores que contribuem 

para este fenómeno são o aumento do desemprego de longa duração e a mudança 

na composição do emprego, em termos de forma contratual, constatando-se uma 

crescente preponderância das formas contratuais não permanentes.

O crescimento potencial da economia portuguesa tem igualmente vindo a reduzir-se, 

refl ectindo a persistência da fragilidade estrutural ligada à baixa qualidade dos factores 

de produção, decorrente sobretudo de um baixo nível de educação da população 

activa e de uma evolução negativa do investimento.

A taxa de infl ação portuguesa, medida pela variação média anual do Índice Harmonizado 

de Preços no Consumidor (IHPC), foi negativa (-0,9%), facto inédito tendo por referência 

as últimas décadas.

Esta situação decorreu de uma forte contracção da procura, quer interna, quer externa, 

de uma acentuada redução dos níveis de utilização da capacidade produtiva e de um 

aumento do desemprego. Neste contexto, os preços das importações, incluindo as 

principais commodities, como o petróleo,  reduziram-se consideravelmente.

O diferencial de infl ação face à Zona Euro permaneceu negativo, atingindo o valor 

mínimo desde a introdução do euro. Os agentes económicos mantiveram, em 2009, 

expectativas de infl ação positivas mas inferiores aos valores antecipados para a área do 

euro.

Emprego, 

produtividade e 

salários

Preços
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Apesar do comportamento desfavorável do mercado laboral, o crescimento nominal 

dos salários foi idêntico ao registado no ano anterior.

Em 2009, o défi ce orçamental nacional situou-se em 9,4% do PIB, fi xando-se entre os mais 

elevados da Zona Euro, tendo apenas sido ultrapassado pela Irlanda, Grécia e Espanha. 

Perante os primeiros indícios, ainda durante o ano, de que o défi ce poderia ultrapassar o 

limite de 3% estabelecido como referência, a Comissão Europeia, no âmbito do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, abriu um procedimento de défi ce excessivo, tendo o Ecofi n 

fi xado o ano 2013 como o limite para a sua correcção.

A política orçamental apresentou uma natureza claramente expansionista, em boa 

parte como resultado do pacote de estímulo adoptado no fi nal de 2008. Este plano 

incorporou medidas nas áreas do investimento público, ajudas às empresas e à 

exportação e apoio ao emprego e protecção social. O impacto de todas as medidas 

adoptadas, caso tivessem sido concretizadas integralmente em 2009, foi estimado em 

1,2% do PIB.

A deterioração da situação orçamental refl ecte, em magnitudes praticamente idênticas, 

a baixa na receita estrutural e o aumento da despesa primária estrutural, ambas em 

função do PIB tendencial. Tal resultou, por um lado, da quebra das receitas fi scais em 

percentagem do PIB e, por outro, do incremento generalizado das principais rubricas da 

despesa, sendo de destacar o contributo expressivo das prestações sociais em dinheiro 

e em espécie.

No que se refere à dívida pública, constatou-se um incremento de 10 pontos percentuais 

do respectivo rácio face ao PIB, tendo-se fi xado em 76,8%.

Este comportamento desfavorável contrasta com a melhoria de 2007 e o crescimento 

moderado em 2008. O facto de o produto ter decrescido em 2009 contribuiu para esta 

situação, através do agravamento do rácio por efeito da redução do denominador.

Os juros da dívida atingiram um mínimo histórico, tendo a taxa de juro implícita da 

dívida pública reduzido para 3,9%. Esta situação resultou do decréscimo das taxas de 

juro nos mercados fi nanceiros, em particular nos prazos mais curtos, que mais do que 

compensou o impacto adverso do incremento do prémio de risco soberano.

A quebra do consumo privado foi acompanhada por uma desaceleração mais mitigada 

do rendimento disponível, quer em termos nominais, quer em termos reais. Apesar da 

queda substancial das componentes referentes a outros rendimentos de empresas e 

propriedade, os juros líquidos pagos pelas famílias diminuíram bastante, num contexto 

de uma posição líquida negativa das famílias, fruto da redução das taxas de juro de 

referência nos mercados fi nanceiros.

Os rendimentos do trabalho cresceram em termos nominais (2,5%), tendo a evolução 

em termos reais sido reforçada pela evolução da infl ação, já anteriormente referida.

As transferências do sector público para as famílias cresceram de forma acentuada, 

em particular no que se refere ao subsídio de desemprego, traduzindo as difi culdades 

sentidas no mercado de trabalho. O crescimento das contribuições sociais estabilizou 

face ao ano anterior, tendo-se registado ainda uma desaceleração dos impostos directos 

pagos.

Finanças públicas

Poupança, rendimento 

disponível e 

endividamento
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Num contexto marcado pela incerteza, a taxa de poupança das famílias aumentou cerca 

de 2 pontos percentuais, reforçando a evolução já verifi cada em 2008 e contrariando a 

tendência de descida observada ao longo da última década. Esta situação, conjugada 

com uma menor taxa de investimento das famílias, contribuiu para a subida da sua 

capacidade de fi nanciamento.

Gráfico 1.2 Portugal – Poupança e taxa de transferência do Estado para as famílias
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O índice PSI Geral apresentou uma desvalorização nos primeiros dois meses de 2009, 

que se seguiu à evolução negativa em 2008, tendo desde então traçado uma robusta 

tendência de recuperação. Ainda assim, o índice manteve-se em valores inferiores aos 

observados em meados de 2007.

No segundo trimestre de 2009 foi emitido um valor considerável de acções de empresas 

fi nanceiras cotadas. No que respeita às empresas não fi nanceiras, cujas necessidades de 

fi nanciamento diminuíram ao longo de 2009, não se constatou um volume considerável 

de emissão de acções.

Nenhuma das empresas do PSI-20 fechou o ano com um desempenho negativo, tendo 

os seus preços relativos – quer em função dos resultados, quer em função do valor 

contabilístico das empresas – apresentado um incremento.

No entanto, permanecem riscos materiais quanto à trajectória futura do mercado. 

Um dos aspectos a ter em conta é o facto de a subida do preço das acções não ter 

encontrado correspondência na evolução dos resultados das empresas, levando o rácio 

preços/resultados (PER) a atingir valores avultados. Este facto conduz a uma redução 

signifi cativa do prémio de risco exigido pelos investidores, porventura inferior à que 

seria justifi cada face às incertezas que ainda subsistiam, inclusivamente no que diz 

respeito às perspectivas de recuperação económica.

As necessidades líquidas de fi nanciamento da economia portuguesa reduziram-se em 

2009, após o agravamento ocorrido no ano anterior. Em termos macroeconómicos, 

a melhoria do défi ce externo resultou do decrescimento da taxa de investimento, 

observando-se igualmente uma diminuição da taxa de poupança interna e das 

transferências líquidas de capital.

Mercados fi nanceiros

Balança de 

pagamentos
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A evolução global resultou do efeito conjunto das variações, em sentidos opostos, do 

sector privado e das administrações públicas. No primeiro caso, registaram-se menores 

necessidades de fi nanciamento (aproximando-se de um valor praticamente nulo), 

enquanto no segundo se constatou um agravamento da situação face a 2008.

Neste último caso, a deterioração decorreu de um aumento do défi ce corrente, de uma 

redução material das transferências líquidas de capital e de um ligeiro aumento da 

taxa de investimento. A evolução das transferências líquidas encontra-se intimamente 

relacionada com o incremento acentuado, em 2008, das receitas associadas a um 

conjunto de medidas orçamentais extraordinárias.

No sector privado, o decréscimo substancial das necessidades de fi nanciamento 

resultou sobretudo de um aumento da poupança, conjuntamente com um decremento 

considerável no investimento.

A subida da poupança dos particulares traduziu uma maior desaceleração do consumo 

privado face à observada no rendimento disponível, provavelmente por motivos de 

precaução, dados os crescentes níveis de incerteza, bem como o agravamento das 

condições no mercado de trabalho.

O défi ce da balança corrente e de capital situou-se em 9,4% do PIB, representando uma 

redução de cerca de 1 ponto percentual face ao ano anterior. Esta evolução resultou de 

um saldo mais favorável da balança corrente, que mais do que compensou o decréscimo 

do excedente da balança de capitais.

No que toca à balança de bens e serviços, o défi ce expresso em função do PIB 

decresceu 2 pontos percentuais, refl ectindo uma melhoria no défi ce da balança de 

bens e uma diminuição do excedente da balança de serviços. Esta evolução resulta de 

quedas assinaláveis nos fl uxos de comércio externo no contexto da crise económico-    

-fi nanceira internacional.

A variação do défi ce da balança de bens e serviços resultou de aumentos consideráveis 

no efeito termos de troca e no efeito preço, que foram positivos em 2009, contrariamente 

ao que ocorreu no ano anterior. O efeito volume foi igualmente positivo, embora 

consideravelmente inferior aos outros dois. Os combustíveis contribuíram de forma 

decisiva para o efeito volume, na medida em que as importações destes bens sofreram 

uma redução material. 

A ligeira subida do défi ce da balança de rendimentos refl ectiu um aumento expressivo 

do défi ce da componente de rendimentos de investimento directo e, em menor grau, 

da componente de investimentos de carteira.

O excedente da balança de transferências correntes refl ecte essencialmente a 

componente das transferências privadas, tendo o seu saldo mais desfavorável fi cado 

a dever-se à evolução da componente de outras transferências privadas, dado que o 

saldo das remessas de emigrantes/imigrantes se manteve relativamente estável em 

percentagem do PIB.
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Saldos em percentagem do PIB 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Balança corrente  -7,6 -9,5 -10,0 -9,4 -12,1 -10,3

            Mercadorias -10,3 -11,0 -10,8 -10,8 -12,9 -10,5

            Serviços 2,8 2,6 3,2 4,0 3,9 3,7

                dos quais: 

                Viagens e turismo 2,8 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6

            Rendimentos   -2,1 -2,6 -4,1 -4,2 -4,7 -4,8

            Transferências correntes 2,0 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3

                das quais: 

               Remessas de emigrantes / imigrantes 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Balança de capital 1,5 1,2 0,8 1,3 1,7 0,8

Balança corrente + balança de capital -6,1 -8,3 -9,2 -8,1 -10,5 -9,4

Capacidade (+) / Necessidade (-) líquida de financiamento

dos diversos Sectores Económicos:

Sector privado -0,6 -2,2 -5,3 -5,7 -7,5 0,1

     do qual:

            Particulares 2,8 3,2 2,1 0,7 1,2 3,6

            Empresas -3,4 -5,4 -7,4 -6,4 -8,7 -3,5

                  Sociedades não financeiras -4,1 -5,9 -7,4 -8,0 -10,3 -6,9

                  Sector financeiro 0,7 0,5 0,0 1,6 1,6 3,4

Administrações Públicas  (a) -5,5 -6,1 -3,9 -2,6 -2,7 -9,4

Exterior 6,1 8,3 9,3 8,4 10,2 9,4

Por memória:
Sector privado não financeiro  -1,3 -2,7 -5,3 -7,3 -9,1 -3,3

Balança financeira  (variação líquida de activos e passivos) 6,5 8,8 9,1 8,0 10,9 9,5

            Investimento directo -3,1 1,0 2,2 -1,1 0,6 0,7

                excluindo a Zona Franca da Madeira e de Santa Maria (Açores) -0,8 0,9 1,5 -0,9 0,5 0,6
            Investimento de carteira 0,0 -0,8 1,7 6,2 8,3 8,1

            Derivados financeiros  0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2

            Outro investimento 8,7 8,1 3,6 2,4 1,9 0,5

            Activos de reserva 1,1 1,0 1,2 0,4 0,0 0,0

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal

Notas: (a) - O valor da necessidade líquida de financiamento das administrações públicas, obtido numa base de contas nacionais em SEC95, difere ligeiramente  

 do valor para o défice apurado de acordo com as regras do procedimento dos défices excessivos, dado que (neste último caso) as operações de swap e  

 os FRA são consideradas como operações não financeiras, afectando as despesas em juros.

Os valores relativos a 2004 foram ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários e da transferência de activos de empresas de capitais públicos 

para as administrações públicas.

1.3. Impacto da evolução conjuntural e do mercado de 

capitais sobre o mercado segurador e de fundos de 

pensões

Apesar do contexto de forte recessão económica em que se desenrolou a actividade 

do sector segurador e dos fundos de pensões nacional durante 2009, este ano fi cou 

marcado por uma franca melhoria dos resultados alcançados pelas empresas de seguros 

e dos montantes geridos na vertente dos fundos de pensões. A evolução positiva 

referida tornou-se possível sobretudo devido à recuperação generalizada dos mercados 

fi nanceiros, embora se tenham registado níveis de volatilidade ainda elevados.

O conjunto do montante dos investimentos afectos às provisões técnicas da actividade 

seguradora e dos fundos de pensões representava, à data de 31 de Dezembro de 

2009, 46% do PIB português, uma diferença de 4,5 pontos percentuais face ao rácio 

correspondente ao ano anterior, em grande parte resultante da contracção de 2,7% no 

valor deste indicador.

Quadro 1.3 Portugal – Balança corrente de capitais vs capacidade líquida de fi nanciamento da economia

Evolução global do 

sector segurador e de 

fundos de pensões
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O volume de produção de seguro directo do universo das empresas de seguros sob 

a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal sofreu uma quebra global de 7,1%, 

invertendo a trajectória ascendente dos últimos dois anos. Tal deveu-se essencialmente 

ao ramo Vida, em particular, à redução da produção referente aos seguros ligados, em 

linha com o verifi cado na generalidade das economias industrializadas, motivada pela 

procura de maior segurança nas aplicações face à instabilidade ainda subsistente nos 

mercados fi nanceiros ao longo do ano em apreço. Nos ramos Não Vida, cuja evolução 

dos prémios tende a apresentar um maior grau de correlação com a actividade 

económica, a diminuição foi de 4,8%, com especial destaque para os ramos Automóvel, 

Acidentes e Mercadorias Transportadas.

De facto, neste último caso, a quebra observada na produção, em conjunto com um 

saldo de resseguro cedido mais desfavorável face ao ano anterior, teve um impacto 

negativo no resultado da conta técnica, dando continuidade à tendência decrescente 

que se tem vindo a verifi car desde 2006. Já no ramo Vida se constatou uma recuperação 

digna de referência em termos de resultado da conta técnica em 2009, após ter 

registado um valor negativo no ano precedente, fruto da melhoria da função fi nanceira 

pelos motivos já anteriormente mencionados.

O desempenho fi nanceiro amplamente positivo foi também um dos principais factores 

que contribuiu para a recuperação do resultado da conta não técnica, tendo o resultado 

líquido de exercício regressado ao terreno positivo, após uma quebra acentuada em 

2008.

A obtenção de resultados positivos, aliada a um acréscimo expressivo das reservas de 

reavaliação impulsionado pela valorização das carteiras de investimento, traduziu-se 

num incremento do Capital Próprio de cerca de 35%.

Em resultado do comportamento evolutivo dos prémios e dos resultados técnicos e 

fi nanceiros das empresas de seguros, considerando a sua actividade Vida, Não Vida e na 

área dos fundos de pensões, a margem de solvência global atingiu o valor mais elevado 

desde o ano 2001.

No mercado dos fundos de pensões, o efeito adverso da crise económico-fi nanceira 

fez-se sentir de forma particularmente aguda em 2008, tendo o ano 2009 sido 

caracterizado por uma tendência de retorno aos níveis correspondentes ao período 

pré-crise. Refi ra-se que, no ano em análise, o diferencial entre a taxa de crescimento 

real do mercado de fundos de pensões e a taxa de crescimento real do PIB foi de 11,7%.

O contexto macroeconómico em 2009 teve também um ligeiro impacto nos principais 

pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de benefício 

defi nido ou mistos, sendo de destacar uma diminuição do nível médio das taxas de 

desconto utilizadas nas avaliações actuariais, em resultado da redução dos spreads de 

risco de contraparte embutidos nas taxas de referência.

Salienta-se, por último, que a margem de solvência das sociedades gestoras de fundos 

de pensões manteve a sua tendência de crescimento, registada de forma consistente 

desde o ano 2006.

Para o biénio 2010-2011 perspectiva-se um cenário de forte desaceleração da actividade 

económica, com início já no segundo semestre de 2010 e que se acentuará no ano 2011. 

O cenário traçado decorre das expectativas quanto à reacção da economia portuguesa 

às medidas de correcção dos desequilíbrios macroeconómicos nacionais.

Perspectivas para o 

futuro próximo
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As projecções mais recentes apontam para uma taxa de crescimento real do PIB 

inferior a 1% nos próximos dois anos, sendo esperado que o crescimento da actividade 

económica ocorra essencialmente nos sectores da indústria transformadora e dos 

serviços mais direccionados para a exportação, num contexto de gradual recuperação da 

actividade económica mundial. Em contraste, a actividade do sector da construção civil, 

bem como dos serviços orientados para o mercado interno, deverá fi car condicionada à 

quebra esperada na procura interna. No mercado de trabalho, as expectativas apontam 

para uma redução do emprego, mais acentuada no ano 2010, devendo também ser 

mais expressiva no sector público. É ainda expectável que a taxa de infl ação, medida 

pelo IHPC, cresça acima dos 1% nos anos 2010 e 2011, após ter atingido um valor 

negativo em 2009.

Relativamente aos mercados fi nanceiros é expectável que se venha a manter a tendência 

de valorização dos principais índices bolsistas, antecipando-se também a manutenção 

do clima de incerteza que se tem vivido ao longo dos últimos anos.
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OS SEGUROS

Na interpretação das análises apresentadas neste capítulo é importante notar que nos 

subcapítulos 2.1. (Evolução da actividade seguradora) e 2.2.1. (Distribuição das empresas 

por actividade e forma jurídica) considera-se o total das empresas de seguros que actuam 

em Portugal em regime de estabelecimento, enquanto nos restantes subcapítulos se 

toma por objecto todas as empresas que se encontram sob a supervisão prudencial 

do Instituto de Seguros de Portugal (ISP). Este último conjunto é mais reduzido que 

o primeiro por não incluir as sucursais em Portugal de empresas de seguros sediadas 

na União Europeia, cuja supervisão prudencial é da competência dos respectivos 

Estados-Membros de origem.

As referências à produção/prémios brutos emitidos de seguro directo que são 

efectuadas ao longo deste capítulo consideram os montantes respeitantes à produção/

prémios brutos emitidos relativos aos três primeiros trimestres de 2009 das empresas 

Real Seguros e Mutuamar, integradas por fusão na Lusitania a 1 de Outubro de 2009. 

No entanto, para efeitos de cálculo de rácios em cujo numerador ou denominador 

sejam tidos em conta a produção/prémios brutos emitidos, estes valores não foram em 

geral incluídos. Para tornar claras as análises realizadas, serão directamente identifi cadas 

as situações em que a produção/prémios brutos emitidos daquelas empresas foram 

tomados em apreço.

É ainda necessário chamar a atenção para o facto de os valores relativos a 2007 que 

constam nos subcapítulos 2.3. (Situação económica) e 2.4. (Situação fi nanceira e 

patrimonial) corresponderem, em alguns casos, a estimativas baseadas na informação 

disponível. Com efeito, o novo Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES) 

não se encontrava ainda em vigor à data de 31 de Dezembro de 2007. Contudo, optou-se 

por esta abordagem no ano em apreço, para permitir a realização de comparações 

minimamente consistentes.

2.1. Evolução da actividade seguradora

No presente subcapítulo procura-se efectuar uma análise da evolução da actividade 

seguradora em 2009, tanto a nível nacional como internacional.

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução do sector

Considerando o conjunto de empresas de seguros, sediadas e sucursais, que exercem a 

sua actividade em Portugal, é possível concluir que, em 2009, verifi cou-se uma redução 

na produção de seguro directo de, aproximadamente, 854 milhões de euros em termos 

globais, a qual foi originada tanto pelo ramo Vida (com uma quebra de 5,9%), como 

pelos ramos Não Vida (diminuição de 4,5%).

Quadro 2.1 Grandes agregados – Total de empresas de seguros do mercado (actividade em 

Portugal e no estrangeiro)

milhões de euros 2007 2008 2009

N.º de Empresas de Seguros  86 85 87

     Vida 22 22 22
     Não Vida 53 51 52

     Mistas 11 12 13

Produção de Seguro Directo 13.871 15.437 14.582

     Vida 9.458 11.070 10.411
     Não Vida(*) 4.413 4.367 4.171

(*) A  produção de 2009 da Lusitania inclui a produção da Real Seguros e da M utuamar

Crescimento e volume 

da produção

2
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A produção relativa apenas às empresas de seguros supervisionadas pelo ISP (que 

representa 96,5% e 92,7% nos ramos Vida e Não Vida, respectivamente), tal como se 

analisará no subcapítulo 2.3., decresceu 8% no ramo Vida, enquanto nos ramos Não Vida 

se verifi cou um decréscimo de cerca de 5%. A produção para o conjunto de empresas 

em regime de estabelecimento obteve comportamentos semelhantes, embora com 

menores amplitudes.

2.1.2. Comparações internacionais

Neste subcapítulo é analisada a evolução da actividade seguradora a nível mundial, 

sendo dado um destaque particular à actividade desenvolvida na União Europeia.

Com o objectivo de avaliar o mercado segurador português à luz do contexto do 

mercado mundial, são, em primeiro lugar, apresentados os indicadores considerados 

mais relevantes relativos à progressão internacional do sector.

Em 2009, o volume de produção mundial de prémios de seguro atingiu os 4.066 mil 

milhões de dólares norte-americanos (USD), o que representa um decrescimento 

nominal de quase 5% face a 2008, sendo que entre os anos 2007 e 2008 se havia 

registado um incremento nominal na mesma ordem de valores. No entanto, se for 

tomado em conta o efeito da infl ação, a taxa de crescimento real apresenta um valor 

negativo de 1,1%. Em termos desagregados, este valor corresponde a um decréscimo 

de 2% para o ramo Vida e de 0,1% para os ramos Não Vida.

2.1.2.1. Evolução da actividade seguradora ao nível mundial

À semelhança dos anos anteriores, a produção da actividade seguradora encontra-se 

fortemente concentrada na Europa Ocidental, no continente norte-americano e no 

Japão em conjunto com as novas economias industrializadas asiáticas1, com estes 

mercados a registarem um total de 85,2% da produção.

Gráfico 2.1 Quota de mercado mundial

41,4% 41,1% 39,6%

32,8% 31,5%
30,5%

20,7% 21,9% 24,3%

2,2% 2,5% 2,7%
1,7% 1,8% 1,7%

1,3% 1,3% 1,2%

2007 2008 2009

África

Oceânia

América do Sul

Ásia

América do Norte

Europa

Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2007 (Sigma n.º 3/2008), World Insurance in 2008 (Sigma n.º 3/2009) e World Insurance in 2009 

(Sigma n.º 2/2010)

1 Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan.

Produção mundial
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Por outro lado, merece também referência o facto de a Europa continuar a ser a região 

com maior expressão em termos de mercado mundial (Gráfi co 2.1), apresentando uma 

quota de quase 40%.

Em termos de crescimento nominal da produção – Gráfi co 2.2 – salienta-se que apenas 

a Ásia e a América do Sul verifi caram uma evolução positiva no que se refere a este 

parâmetro, já que nas regiões remanescentes se observaram decréscimos. Deste modo, 

em termos globais, registou-se uma quebra a nível da produção nominal mundial do 

ramo Vida em cerca de 6,4% (face a um aumento de 4,1% em 2008) e de 2,5% nos ramos 

Não Vida (face a um aumento de 6,7% em 2008).

Gráfi co 2.2 Crescimento nominal da produção a nível mundial
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2008 (Sigma n.º 3/2009) e World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

Salienta-se ainda que relativamente aos países membros da OCDE, a produção 

apresentou, em termos nominais, um decréscimo de 6,2% face a 3% de crescimento 

nominal em 2008.

As regiões anteriormente identifi cadas como aquelas que concentram a maior produção 

da actividade seguradora, designadamente, a Europa Ocidental, o continente 

norte-americano e o Japão em conjunto com as novas economias industrializadas 

asiáticas, foram também as que exibiram os mais elevados índices de penetração 

(Prémios/PIB), com valores de, respectivamente, 8,5%, 7,9% e 10,3%, face a 8,3%, 8,5% 

e 10,4% em 2008, sendo que a região da Europa Ocidental foi a única a evidenciar uma 

subida deste indicador. Tais valores assumem particular relevância quando comparados 

com o índice de penetração ao nível mundial, de 7,0% (7,1% em 2008).

No caso da OCDE, observou-se uma ligeira descida do indicador em apreço (de 8,3% 

para 8,2% em 2009), causada pelos decréscimos registados, quer a nível da produção, 

quer a nível do PIB. 

No que se refere ao ranking dos países em função do índice de penetração, na tabela 

mundial Portugal passou a ocupar a 13.ª posição, tendo descido três lugares face a 

2008. O primeiro lugar da tabela voltou a ser ocupado por Taiwan (16,8%), seguindo-se 

a Holanda (13,6%), que ultrapassou o Reino Unido (12,9%).

A observação do histórico relativo ao índice de densidade (Prémios/População) permite 

constatar uma troca de posições em termos de ranking entre a Europa Ocidental (que 
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passou de 3.209 USD para 2.922 USD) e o Japão e as novas economias industrializadas 

asiáticas (de 3.173 USD para 3.308 USD), mantendo-se a América do Norte na primeira 

posição (3.635 USD face a 3.989 USD em 2008).

2.1.2.2. Posicionamento de Portugal no mercado segurador europeu

Neste subcapítulo efectua-se o enquadramento do mercado português no âmbito da 

União Europeia, considerando os 27 países que a compõem.

Em termos de quota de mercado da União Europeia, os 6 primeiros países do ranking 

mantiveram a sua posição inalterada face a 2008. O Reino Unido continua a ocupar 

a primeira posição, embora o respectivo peso tenha apresentado uma redução 

signifi cativa (em 7 pontos percentuais). Este país continua a ter a mais elevada quota de 

mercado no caso do ramo Vida, ainda que a proporção tenha decrescido materialmente 

(24% em 2009 face a 34,3% em 2008). No caso dos ramos Não Vida é a Alemanha que 

continua a ter o maior peso em termos globais, com uma quota de 22% (face a 21,3% 

em 2008), ao passo que o Reino Unido, país que ocupa o segundo lugar no tocante aos 

ramos Não Vida, passou a apresentar um valor de 15,9%.

Relativamente a Portugal, não se verifi caram quaisquer alterações, quer em termos de 

posicionamento, quer no que respeita à sua representatividade, continuando, assim, 

a fi gurar na 14.ª posição, com quotas para o ramo Vida e Não Vida de 1,6% e 1%, 

respectivamente.

No que se refere ao ranking há ainda que destacar a troca de posição entre o Luxemburgo 

e a Polónia, em resultado das variações ao nível do volume de produção de cada um 

desses países, que mais adiante serão descritas. 

Gráfi co 2.3 Quota de mercado na União Europeia

Reino Unido
20,9%
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Polónia (1,1%)

República Checa (0,5%)
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Malta (0,1%)
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Chipre (0,1%)
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

O ano em apreço caracterizou-se por uma acentuada quebra, em termos reais, na 

produção de vários países da União Europeia, quer a nível do ramo Vida, quer a nível 

dos ramos Não Vida. No caso do ramo Vida, muito contribuiu o efeito que a crise nos 

mercados fi nanceiros exerceu sobre a produção dos seguros ligados, especialmente no 

primeiro semestre do ano.

Produção na UE’27
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O Luxemburgo e a Itália constituíram excepções a esta regra no tocante ao ramo Vida, 

tendo-se observado taxas de crescimento de 63,2% e de 46,1% respectivamente, 

devendo salientar-se, no entanto, que em relação aos ramos Não Vida registaram-se 

taxas negativas em ambos os casos (de 3,6% e 2,5%, pela mesma ordem). Também 

em contraposição à tendência geral, alguns países verifi caram variações positivas em 

ambos os ramos em simultâneo, embora em termos mais modestos, destacando-se, 

por exemplo, o Chipre, com uma taxa de crescimento real no ramo Vida de 3,3% e, nos 

ramos Não Vida, de 5,5%, a França, com 11,9% e 0,9%, e a Alemanha, com 6,8% e 1%, 

respectivamente.

Refi ra-se que num contexto económico-fi nanceiro marcado pelo baixo nível das taxas 

de juro e pela incerteza nos mercados fi nanceiros, o crescimento na produção do 

ramo Vida de alguns países como a Itália, a Alemanha e a França ter-se-á fi cado a dever 

ao incremento dos prémios de seguros tradicionais com garantias, que no contexto 

descrito tendem a ser mais atractivos quando comparados com os produtos oferecidos 

pelo sector bancário.

No sentido inverso, e em relação ao ramo Vida, são de realçar os casos da Polónia 

(-28,6%), da Bulgária (-21,2%) e da Roménia (-16,2%), em que se verifi caram declínios 

notáveis em termos reais. Já nos ramos Não Vida a quebra mais acentuada deu-se na 

Lituânia (-34,8%) destacando-se ainda a Suécia (-16,4%), sendo que na maioria dos 

países os decréscimos foram menos signifi cativos.

No caso de Portugal, o ramo Vida registou um decrescimento de 5% em termos reais 

face a 2008 (ano em que se observou uma subida expressiva de 14,1%). Já os ramos Não 

Vida sofreram uma quebra de 4,2%, após um decréscimo de 3,5% em 2008.

-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia
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Em 2009 ocorreu uma ligeira redução do índice de penetração no caso português: 8,9% 

face a 9,2%, em 2008, ano em que atingiu o valor mais alto dos últimos 11 anos.

Assim, Portugal passou da 7.ª posição em termos de ranking deste índice de mercado ao 

nível da União Europeia, que havia conquistado em 2008, para a 10.ª posição.

Nos grupos de países da Zona Euro e países da União Europeia, este indicador evidenciou 

uma subida, no primeiro caso, devido ao efeito combinado de um ligeiro incremento 

da produção e do decrescimento do PIB, sendo que no segundo caso, apenas o último 

efeito se verifi cou. Refi ra-se ainda que, em termos nominais, a produção teve uma 

evolução de 2,2% e -8,4% para cada um daqueles grupos, respectivamente (face a 4,6% 

e 3,2% de crescimento nominal em 2008).

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

(Sigma n.º 3/2008), World Insurance in 2008 (Sigma n.º 3/2009) e World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

Os valores representados no gráfi co foram calculados, para cada ano, com base na composição dos agregados existente em cada um 
desses anos. Assim sendo, é de referir a inclusão da Eslovénia em 2007, do Chipre e de Malta em 2008 e da Eslováquia em 2009.

Em relação ao índice de densidade, é de notar que o mercado português apresentou 

um decréscimo relativamente signifi cativo face ao ano anterior (de 13,2%), o que 

representa um recuo face à situação verifi cada em 2008, ano em que este indicador 

havia incrementado 26,4%. Ainda assim, o índice de densidade manteve-se superior ao 

valor relativo a 2007, correspondendo a um aumento de 9,7%. O valor de cerca de 1.323 

euros apurado em 2009 representa 58,3% da média da Zona Euro e 63,8% da média da 

União Europeia, ao passo que no ano anterior esta proporção era de aproximadamente 

65% para ambos os casos, o que indica um incremento do desvio face ao valor médio 

de ambas as regiões.

No conjunto de países da UE é de notar o facto de existirem grandes discrepâncias entre 

os indicadores máximos e mínimos. Com efeito, o valor mais elevado é registado pela 

Holanda (4.550 euros), seguindo-se a Dinamarca (3.838 euros) e o Luxemburgo (3.628 

euros), sendo de salientar que, em 2008, o lugar cimeiro era ocupado pelo Reino Unido, 

que passou de um montante de 4.928 euros para 3.178 euros em 2009. Do mesmo 

modo, observam-se valores inferiores a 150 euros em países como a Lituânia (115 

euros), a Bulgária (110 euros) e a Roménia (95 euros).

Índice de penetração

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

(Sigma n.º 3/2008), World Insurance in 2008 (Sigma n.º 3/2009) e World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

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

Os valores representados no gráfi co foram calculados, para cada ano, com base na composição dos agregados existente em cada um 
desses anos. Assim sendo, é de referir a inclusão da Eslovénia em 2007, do Chipre e de Malta em 2008 e da Eslováquia em 2009.

O Gráfi co 2.7 apresenta a combinação entre os valores obtidos para os índices de 

penetração e de densidade de cada um dos Estados-Membros da União Europeia e 

permite constatar, comparativamente ao ano 2008, algumas movimentações nas 

posições relativas entre estes.

A Holanda é o país que possui os índices de densidade e penetração mais elevados, 

enquanto o Reino Unido que, em 2008, ocupava uma posição de destaque juntamente 

com a Holanda, passou a estar numa posição mais desfavorável e mais distanciado 

da recta, dada a baixa verifi cada em ambos os índices, principalmente no índice de 

densidade. Portugal encontra-se abaixo da curva de ajustamento em termos do índice 

de densidade.

É visível que grande parte dos países que apenas aderiram à União Europeia em 

2004 continua representada no canto inferior esquerdo do gráfi co, correspondente, 

simultaneamente, a baixos índices de penetração e densidade.

Ainda assim, continua a ser possível identifi car uma relação quase linear entre os índices, 

o que se refl ecte no coefi ciente de regressão (R2) de aproximadamente 77%.
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Índice de penetração

Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

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

A teoria sustenta que o grau de evolução de um mercado pode ser aferido pelo nível 

de representatividade que o ramo Vida assume face aos ramos Não Vida. Assim, um 

dos indicadores de desenvolvimento do mercado segurador traduz-se no crescimento 

deste rácio.

Neste sentido, é importante realçar que em mais de metade dos países da União Europeia 

denotou-se uma perda de peso da produção do ramo Vida face aos ramos Não Vida, ainda 

que, de um modo geral, com pouca expressividade. Este comportamento justifi ca-se 

num ambiente de crise fi nanceira com repercussões na economia real. Assim, em termos 

globais, a produção do ramo Vida atingiu o valor de 907 mil milhões de USD (face a 998 mil 

milhões em 2008), representando 61,2% do total da actividade (61,8% em 2008).

Não obstante a referida teoria, é necessário ter em atenção o papel social específi co que 

os seguros desempenham em cada sociedade e as particularidades de cada mercado, 

designadamente a importância dos seguros ligados ao crédito em países com elevados 

níveis de endividamento, a estrutura do sistema de pensões e a existência de coberturas 

obrigatórias, como Acidentes de Trabalho, as quais poderão infl uenciar as conclusões 

retiradas.

Deste modo, e tendo em conta esta ressalva, a análise do Gráfi co 2.8 permite concluir 

que Portugal continua a ocupar a 5.ª posição entre os países comunitários com maior 

importância na produção do ramo Vida, à semelhança de 2008, situando-se à frente de 

mercados presumivelmente mais desenvolvidos como, por exemplo, a Dinamarca, a 

Alemanha e a Holanda.

Por outro lado, o Luxemburgo é o país da UE que apresenta o peso do ramo Vida mais 

elevado (88,8%), à semelhança do observado em 2008, ano em que este peso rondava 

os 83%. No outro extremo, refi ram-se os exemplos da Bulgária e da Roménia, em que 

o segmento de negócio em causa tem reduzida relevância (com menos de 20% da 

produção total do seu sector segurador).

Gráfico 2.7 Índice de penetração vs índice de densidade

Peso ramo Vida vs 
ramos Não Vida
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Efectuando uma comparação com outros estados extra-comunitários com expressão 

no mercado segurador internacional, verifi ca-se que nos Estados Unidos da América 

o peso do ramo Vida (43,2%) é relativamente baixo comparativamente com os valores 

registados, em média, na União Europeia, tendo apresentado um decréscimo em 3,4 

pontos percentuais face a 2008. Por sua vez, ao Japão está associada uma percentagem 

elevada (78,9%), resultante de um acréscimo em 1,3 pontos percentuais em relação ao 

ano anterior.

Gráfico 2.8 Estrutura ramo Vida/ramos Não Vida
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Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

O Gráfi co 2.9 permite confrontar o nível do PIB per capita em cada um dos países que 

integram a União Europeia com o seu índice de densidade, no âmbito do ramo Vida. 

Com este gráfi co pretende-se aferir se, de facto, a um maior nível de riqueza está 

associada uma maior procura de produtos daquele segmento.

Salienta-se, no entanto, que o nível de correlação existente entre os indicadores referidos 

não é linear, conclusão que pode ser sustentada com base no coefi ciente de regressão 

PIB per capita e 

densidade do seguro
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pouco expressivo obtido para esse caso (61,5%). Como alternativa procurou-se ajustar 

uma função potência, tendo-se obtido uma curva que se adequa significativamente 

melhor aos dados. Isto significa que, na generalidade dos Estados-Membros 

representados, uma pequena variação do PIB per capita gera uma variação de impacto 

relativamente material na procura de produtos do ramo Vida, em especial quando o 

volume do PIB já é elevado.

A análise do gráfi co revela um comportamento não muito consistente entre estas duas 

variáveis, com a existência de alguns outliers notáveis, sendo o caso do Luxemburgo 

aquele que mais se destaca, refl ectindo a diversidade do papel que o ramo Vida pode 

desempenhar em países que apresentem níveis similares de riqueza em termos de PIB 

per capita.
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PIB per capita (em euros)

Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

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

No Gráfi co 2.10 apresenta-se uma análise semelhante relativamente à produção no 

agregado dos ramos Não Vida.

À semelhança do que se concluiu no caso anterior, um ajustamento do tipo linear não 

é adequado aos dados em causa, já que se traduziria num coefi ciente de regressão de 

41,8%. Ao ajustar uma função potência aos dados obtém-se um declive inferior ao do 

ramo Vida, o que signifi ca que o PIB per capita exerce um maior impacto sobre a variação 

da produção do ramo Vida do que em Não Vida.

Destaca-se, com uma produção inferior à que seria expectável face ao seu PIB (na zona 

do lado direito mais distanciada do gráfi co), o Luxemburgo. Em situação oposta surge 

de forma demarcada a Holanda. Da análise do Gráfi co 2.10 verifi ca-se ainda que o 

ponto que representa Portugal se encontra bastante próximo da função ajustada. Com 

excepção dos outliers identifi cados, nos ramos Não Vida os países apresentam um maior 

nível de concentração em torno da tendência que o ramo Vida.

Gráfico 2.9 PIB per capita vs índice de densidade Vida
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PIB per capita (em euros)

Fonte: Swiss Re – World Insurance in 2009 (Sigma n.º 2/2010)

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

2.2. Estrutura do mercado segurador nacional

Na análise efectuada ao longo deste capítulo considera-se não só a actividade realizada 

em território nacional como também a desenvolvida no estrangeiro.

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica

A análise do Quadro 2.2 (que detalha em maior pormenor os dados do Quadro 2.1) 

permite observar a redução do número de empresas de direito português em uma 

unidade – na sequência da fusão da Real Seguros e da Mutuamar com a Lusitania e da 

contabilização da Mapfre Vida – e o aumento de três sucursais de empresas de seguros 

estrangeiras.

No que se refere ao número de operadores que actuam em Portugal em regime de Livre 

Prestação de Serviços o seu número passou de 447 para 467, que deriva do aumento de 

8 operadores no ramo Vida e 12 nos ramos Não Vida.

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

Conjunto 86 85 87

Empresas de direito português 48 48 47

Anónimas 15 25 6 46 15 25 6 46 16 24 6 46
Mútuas 2 2 1

Sucursais de empresas estrangeiras 38 37 40

Com sede na U.E. 7 25 4 36 7 23 5 35 6 26 6 38
Com sede fora da U.E. 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2

Empresas de seguros em LPS 414 447 467

20082007 2009

Gráfico 2.10 PIB per capita vs índice de densidade Não Vida

Número de empresas  

no mercado

Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e de resseguros a operar em Portugal
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O Gráfi co 2.11 evidencia, de forma mais detalhada, a produção de seguro directo 

observada em 2009, desagregando os valores entre empresas de seguros sediadas em 

Portugal e sucursais de operadores estrangeiros.

Gráfico 2.11 Repartição da produção

96,3%
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(*) A produção de 2009 da Lusitania inclui a produção da Real Seguros e da Mutuamar

Ao contrário do que se havia verifi cado em 2008, assistiu-se a uma redução de 2,3 pontos 

percentuais na quota de mercado de empresas de direito português relativamente 

à exploração do ramo Vida. No mesmo sentido, em relação aos ramos Não Vida, 

manteve-se a tendência decrescente da quota de mercado das empresas sediadas no 

território nacional em detrimento das sucursais de operadores estrangeiros, com uma 

quebra de 0,4 pontos percentuais.

A combinação destes factores refl ectiu-se numa redução da quota de mercado global 

das empresas de direito português para 95,2%, o que representa uma redução em 1,8 

pontos percentuais face a 2008.

Para obter uma visão mais detalhada, refi ra-se que, no subcapítulo 2.3. deste relatório, 

se efectua uma análise específi ca à produção das empresas de seguros e de resseguros 

sob a supervisão do ISP, ou seja, abrangendo as entidades de direito português e as 

sucursais de empresas não comunitárias.

2.2.2. Posicionamento no mercado

Neste subcapítulo pretende-se identifi car quais as entidades e os grupos fi nanceiros 

que em 2009 apresentaram os níveis de produção de seguro directo2 mais elevados, 

em comparação com 2008, tendo por base uma distinção entre os resultados para o 

conjunto da actividade do ramo Vida e dos principais ramos Não Vida. Salienta-se que 

os rankings de mercado aqui considerados baseiam-se no universo das empresas de 

seguros supervisionadas pelo ISP.

2  Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de 

serviços.



O
s 

S
e

g
u

ro
s

63

2.2.2.1. Conjunto da actividade

O conjunto de empresas que ocuparam as 10 primeiras posições no ranking de produção 

de seguro directo no ano 2009 manteve-se quase inalterado face a 2008, sendo apenas 

de destacar a entrada da Tranquilidade, por troca com a T-Vida. Em termos de posições, 

são de registar as subidas da BPI Vida, da 7.ª para a 5.ª posição, e da AXA Portugal, do 

10.º para o 9.º lugar.

Quadro 2.3 Produção de seguro directo – Conjunto da actividade

2008 2009 Denominação Natureza 2008 2009

1.º 1.º Fidelidade Mundial Mista 22,9% 27,8%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 14,9% 15,6%

3.º 3.º BES Vida Vida 12,5% 9,3%

4.º 4.º Santander Totta Seguros Mista 11,7% 6,7%

7.º 5.º BPI Vida Vida 3,1% 5,0%

Cinco primeiras empresas (*) 66,2% 64,2%

5.º 6.º Império Bonança Mista 4,2% 4,0%

6.º 7.º Açoreana Mista 3,3% 3,2%

8.º 8.º Allianz Portugal Mista 2,9% 3,2%

10.º 9.º Axa Portugal Não Vida 2,4% 2,5%

11.º 10.º Tranquilidade Não Vida 2,2% 2,2%

Dez primeiras empresas (*) 80,5% 79,4%

Cinco maiores grupos financeiros 77,1% 73,9%

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos agentes que nesse ano ocupavam,

respectivamente, os cinco e dez primeiros lugares no ranking, podendo não coincidir com a soma dos valores das linhas  

imediatamente acima

Empresa de segurosPosicionamento Quota de mercado

O Quadro 2.3 permite constatar que houve uma redução da concentração, quer por 

parte das cinco primeiras empresas do ranking, quer em relação às 10 primeiras posições. 

Do mesmo modo, também se verifi cou um decréscimo ao nível da concentração nos 

cinco maiores grupos fi nanceiros. 

Contudo, é de destacar o aumento de 4,9 pontos percentuais na quota de mercado da 

Fidelidade Mundial, tendo esta entidade consolidado assim a sua posição de liderança.

A avaliação do nível de concentração do mercado pode também ser efectuada através 

dos índices habitualmente utilizados em Economia para esse efeito, embora se deva 

ter em conta as respectivas formas de interpretação. Assim, para análises cruzadas (por 

exemplo, entre anos e universos de diferente dimensão), dever-se-á utilizar o índice 

de Gini3. Já o índice de Hirschman-Herfi ndahl4 (HHI) não pode ser interpretado per si, 
permitindo apenas comparar a evolução numa população que mantenha dimensão e 

estrutura idênticas, preferencialmente em dois períodos muito próximos.

Em relação à produção conjunta das empresas de seguros supervisionadas pelo ISP, o 

índice de Gini registou um valor de 0,7448 (face a 0,7570 em 2008) e o de Hirschman-

Herfi ndahl ascendeu a 0,1240 (face a 0,1121 em 2008), que compara com um mínimo 

teórico de 0,0213 (0,0204 em 2008). Enquanto o primeiro indicador denota uma ligeira 

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

fórmula de Brown,

 representando a variável X a proporção acumulada do número de empresas e Y a quota de mercado acumulada. O seu valor fi nal 

varia, do ponto de vista teórico, entre 0 (nenhuma empresa domina o mercado) e 1 (apenas existe uma empresa no mercado).

4 O índice de Hirschman-Herfi ndahl (HHI) é calculado através do somatório do quadrado das quotas de mercado das diversas 

empresas , cujo respectivo valor fi nal varia, do ponto de vista teórico, entre o inverso do número de 

 empresas do mercado (nenhuma empresa é dominante) e 1 (apenas existe uma empresa no mercado).

Concentração do 

mercado segurador 

português
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redução da concentração do mercado, o segundo parece apresentar uma tendência 

inversa, que se deve à redução do número de empresas supervisionadas pelo ISP a 

operar no mercado.

Apesar da redução da quota de mercado dos cinco maiores grupos fi nanceiros referida 

anteriormente, o Grupo Caixa Seguros não só manteve o primeiro lugar em termos de 

ranking dos grupos fi nanceiros como reforçou a sua posição. Por outro lado, o Grupo 

Millenniumbcp Fortis ascendeu à segunda posição por troca com o Grupo Espírito 

Santo.

Gráfico 2.12 Produção de seguro directo – Conjunto da actividade
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2.2.2.2. Ramo Vida

A tendência de concentração da produção no ramo Vida nas primeiras cinco empresas 

do ranking sofreu uma redução, ainda que ligeira, face ao ano anterior. Mesmo assim, 

as primeiras cinco posições foram ocupadas pelas mesmas empresas que faziam parte 

do top 5 de 2008, com um reforço signifi cativo da posição da Fidelidade Mundial face 

às restantes.

É ainda de notar a saída de 2 empresas do ranking das 10 primeiras posições (T-Vida e 

Império Bonança), que deram lugar à Crédito Agrícola Vida e à Eurovida.

Quadro 2.4 Produção de seguro directo – Actividade Vida

2008 2009 Denominação Natureza 2008 2009

1.º 1.º Fidelidade Mundial Mista 24,1% 31,1%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 20,5% 21,6%

3.º 3.º BES Vida Vida 17,1% 12,8%

4.º 4.º Santander Totta Seguros Mista 16,1% 9,2%

5.º 5.º BPI Vida Vida 4,3% 6,9%

Cinco primeiras empresas (*) 82,0% 81,6%

7.º 6.º Açoreana Mista 2,9% 2,7%

8.º 7.º Axa Portugal Vida Vida 1,9% 2,2%

11.º 8.º Crédito Agrícola Vida Vida 1,2% 2,1%

12.º 9.º Eurovida Vida 1,1% 1,7%

10.º 10.º Allianz Portugal Mista 1,2% 1,6%

Dez primeiras empresas (*) 93,0% 91,7%

Cinco maiores grupos financeiros 87,0% 84,0%

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos agentes que nesse ano ocupavam,

respectivamente, os cinco e dez primeiros lugares no ranking, podendo não coincidir com a soma dos valores das linhas  

imediatamente acima

Quota de mercadoEmpresa de segurosPosicionamento

Posicionamento dos 

grupos fi nanceiros

Concentração no ramo 

Vida



O
s 

S
e

g
u

ro
s

65

Esta redução da concentração no ramo Vida não resulta, ainda assim, inequívoca da 

análise do índice de Gini, que registou, em 2009, um valor de 0,6954, bastante próximo 

do calculado para 2008 (0,6937), enquanto o índice de Hirschman-Herfi ndahl totalizou 

0,1756 (para um mínimo teórico de 0,0455), valor ligeiramente mais elevado do que o 

obtido em 2008 (0,1603, para um valor mínimo teórico igual). Esta diferença de evolução 

nos valores dos indicadores de concentração explica-se pelo facto de o índice HHI 

atribuir bastante peso à evolução da quota de mercado nas posições cimeiras, onde, 

neste caso, se assistiu a um acréscimo particularmente elevado a nível da primeira 

posição.

Relativamente à quota de mercado dos principais grupos, verifi cou-se apenas uma troca 

de posição entre o Grupo Millenniumbcp Fortis e o Grupo Espírito Santo, à semelhança 

do que foi descrito para o conjunto da actividade, e salienta-se o reforço da posição 

dominante do Grupo Caixa Seguros, acompanhado por uma redução signifi cativa da 

quota de mercado dos Grupos Santander Totta e Espírito Santo.

Gráfico 2.13 Produção de seguro directo – Actividade Vida
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2.2.2.3. Ramos Não Vida

A concentração da produção dos ramos Não Vida, quando comparada com a do ramo 

Vida, apresenta um maior nível de dispersão, como de resto se tem vindo a constatar 

em anos anteriores. Assim, a quota de mercado do top 5 voltou a registar uma redução 

face a 2008, sendo também de referir que não houve alterações em termos de posições.

Já em relação ao conjunto das primeiras 10 empresas do ranking constata-se que, ao 

contrário do ano anterior, a respectiva quota de mercado conjunta aumentou. Em 

termos de posições, destaca-se a entrada da Lusitania para a 7.ª posição (11.ª em 2008), na 

sequência do aumento da sua quota de mercado em 2,6 pontos percentuais, motivada 

pela aquisição da Real Seguros e da Mutuamar no fi nal de 2009. Consequentemente, 

as restantes três posições desceram um lugar face ao ano anterior, embora tenham 

mantido as suas posições inalteradas em termos relativos. A Global, empresa à qual 

cabia a 10.ª posição em 2008, deixou, assim, de fi gurar no top 10.

O índice de Gini apresenta, para o agregado dos ramos Não Vida, em 2009, um valor 

de 0,6468, ligeiramente inferior ao de 2008 (0,6620). Por sua vez, o índice de 

Hirschman-Herfi ndahl é de 0,0382, face a um valor mínimo teórico de 0,0313, indicador 

inferior ao observado no ano anterior (0,0401, em relação a um mínimo teórico de 

0,0294).

Posicionamento dos 

grupos fi nanceiros no 

ramo Vida

Concentração no 

agregado Não Vida
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Quadro 2.5 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida

2008 2009 Denominação Natureza 2008 2009

1.º 1.º Fidelidade Mundial Mista 19,8% 19,3%

2.º 2.º Império Bonança Mista 11,7% 10,6%

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

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

5.º 5.º Zurich Não Vida 7,5% 7,9%

Cinco primeiras empresas (*) 56,1% 54,7%

6.º 6.º Allianz Portugal Mista 7,3% 7,4%

11.º 7.º Lusitania(**) Não Vida 3,4% 6,0%

7.º 8.º Ocidental Não Vida 4,4% 5,1%

8.º 9.º Açoreana Mista 4,3% 4,7%

9.º 10.º Liberty Mista 4,0% 4,1%

Dez primeiras empresas (*) 79,6% 82,0%

Cinco maiores grupos financeiros 67,1% 66,0%

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos agentes que nesse ano 

ocupavam, respectivamente, os cinco e dez primeiros lugares no ranking, podendo não coincidir com a soma dos 

valores das linhas imediatamente acima

(**) A produção de 2009 da Lusitania inclui a produção da Real Seguros e da Mutuamar

Empresa de seguros Quota de mercadoPosicionamento

O Gráfi co 2.14 evidencia a manutenção do posicionamento dos cinco principais grupos 

fi nanceiros, continuando o Grupo Caixa Seguros a assumir claramente a liderança, com 

30,9%, apesar da tendência de redução gradual do seu peso nos últimos anos.

Gráfico 2.14 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida
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Tendo em consideração as características específi cas de cada um dos ramos que 

compõem o segmento Não Vida, o Gráfi co 2.15 analisa a dispersão/concentração 

dos seus ramos mais representativos. Neste gráfi co, para cada ramo em análise, são 

identifi cadas as 5 empresas de seguros no top 5, sendo todas as outras agregadas na 

rubrica Restantes.
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Em linha com os anos anteriores, o grupo de empresas que compõem o top 5 tem 

vindo a manter-se relativamente estável no que respeita ao conjunto de ramos Doença, 

Automóvel, Incêndio e Outros Danos em Coisas e Responsabilidade Civil Geral, assim 

como à modalidade Acidentes de Trabalho. É, no entanto, necessário ressalvar algumas 

alterações.

Tendo por base a análise da concentração dos principais ramos Não Vida no peso 

dos cinco maiores operadores (supervisionados pelo ISP) face à produção total, 

conclui-se que aquele que apresenta maior valor continua a ser o ramo Doença. 

No cenário oposto, refi ra-se que o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em 

Coisas, bem como o ramo Automóvel, são aqueles em que as cinco primeiras entidades 

assumem uma menor quota de mercado.

No ano 2009 voltou a verifi car-se uma redução da concentração (1,1 pontos percentuais) 

ao nível do top 5 no que se refere à modalidade Acidentes de Trabalho. Deste modo, as 

cinco maiores empresas passaram a representar 58,5% (face a 59,6% em 2008).

Adicionalmente, o conjunto de entidades que integram este ranking sofreu uma ligeira 

alteração (troca de posições entre a AXA e a Império Bonança), não só em termos de 

posições relativas como também ao nível da última posição, tendo a Tranquilidade 

sido substituída pela Lusitania. Apesar de manter a sua posição liderante, a Fidelidade 

Mundial perdeu 0,8 pontos percentuais, passando a deter 17,5% do mercado.

O índice de Gini evidencia um valor de 0,4452 (face a 0,4896 em 2008), enquanto o HHI 

representa 0,0967 (0,0960 em 2008), face a um mínimo teórico de 0,0588 (0,0526 em 

2008).

Tal como referido anteriormente, o ramo Doença é aquele em que se verifi ca uma maior 

concentração ao nível das cinco empresas com maior quota de mercado, dado que em 

2009 a respectiva quota conjunta ascendeu a 72,2% (73,7% em 2008).

Gráfico 2.15 Produção de seguro directo dos principais ramos Não Vida
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Em termos de constituição do top 5, é de referir que a Victoria e a Allianz trocaram as 

suas posições relativas, apesar da quota desta última se manter praticamente inalterada. 

Do mesmo modo, a Ocidental reforçou a sua posição no mercado, sensivelmente na 

mesma proporção que a redução na quota de mercado da Império Bonança.

O índice de Gini registado em 2009 para este segmento foi de 0,6035, sendo o mais 

signifi cativo dos ramos Não Vida em análise, apesar do decréscimo face ao ano anterior 

(0,6425 em 2008). Relativamente ao HHI, este apresentou um valor de 0,1471 em 

2009 (para um mínimo teórico de 0,0556), enquanto em 2008 este valor era de 0,1396 

(mínimo teórico de 0,05)

Tal como nos ramos analisados anteriormente, também a concentração no ramo 

Automóvel sofreu um ligeiro decréscimo face a 2008 (1,7 pontos percentuais), tendo as 

cinco primeiras empresas do ranking do ramo Automóvel passado a assumir 57,4% da 

quota de mercado.

Em termos de constituição deste top 5, a mesma manteve-se inalterada, contudo, 

ocorreram algumas alterações ao nível das posições, dado que a Império Bonança 

passou do 2.º para o 4.º lugar, em benefício da AXA e da Zurich. A Fidelidade Mundial 

manteve o primeiro lugar, apesar da perda de 1,3 pontos percentuais na sua quota de 

mercado (18,7% em 2008).

O índice de Gini evidencia um valor de 0,5001 (face a 0,5248 em 2008) e o HHI foi 

calculado em 0,0901 (0,0929 em 2008), com um mínimo teórico de 0,0476 (0,0455 em 

2008).

As cinco primeiras empresas do ranking que exercem actividade no grupo de ramos 

Incêndio e Outros Danos em Coisas representavam 57,4% do mercado em 2009, 0,9 

pontos percentuais abaixo do valor de 2008. Note-se que este valor é equivalente à 

quota de mercado do top 5 no ramo Automóvel.

Em termos de ranking das primeiras cinco empresas neste segmento de negócio, 

não houve quaisquer alterações, quer em termos de composição, quer em termos 

de posição. Ao nível das quotas de mercado, é de salientar a redução de 0,6 pontos 

percentuais na quota de mercado da Fidelidade Mundial, cabendo-lhe deste modo 

20,9% do universo analisado em relação a este grupo de ramos.

Analisando a concentração do mercado relativamente ao seguro de Incêndio e Outros 

Danos em Coisas, obteve-se um valor para o índice de Gini de 0,5184, face a 0,5296 no 

ano anterior. Já o HHI cifrou-se em 0,0976, face a 0,0981 em 2008, que comparam com 

mínimos teóricos de 0,0476 e 0,0455, respectivamente. Ambos os valores permitem 

concluir que se verifi cou uma redução da concentração nesta actividade.

No ramo Responsabilidade Civil Geral, e tal como nos anteriores, denotou-se uma ligeira 

redução da concentração das quotas de mercado nas cinco primeiras posições do 

ranking, que no seu conjunto totalizaram 65,4% do mercado (face a 66,9% em 2008).

Em termos de composição do top 5, há apenas a registar a troca de posições entre a 

AXA e a Império Bonança. A primeira posição continua a ser ocupada pela Fidelidade 

Mundial que perdeu 0,8 pontos percentuais face ao ano precedente, passando a deter 

22,1% do negócio neste ramo.

Automóvel

Incêndio e Outros 

Danos

Responsabilidade Civil 

Geral
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A tendência para uma maior dispersão é confi rmada pela análise do índice de Gini, 

que diminuiu em 2009 em relação ao ano anterior (0,4710 face a 0,5015) e do HHI, que 

correspondeu a 0,1130 para um mínimo teórico de 0,0625, o que compara com o valor 

de 0,1160 em 2008 (mínimo teórico de 0,0588).

A análise do Gráfi co 2.16, que representa a Curva de Lorenz para os referidos segmentos 

de negócio5, permite constatar que em 2009 e tal como referido anteriormente, o seguro 

de Doença foi o que exibiu maior concentração, seguindo-se os seguros de Incêndio e 

Outros Danos em Coisas a par do ramo Automóvel e o ramo Responsabilidade Civil 

Geral, sendo a modalidade Acidentes de Trabalho a actividade em análise que apresenta 

um menor índice de concentração.

Gráfico 2.16 Curva de Lorenz – Concentração dos principais segmentos Não Vida
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2.2.3. Efectivos

No fi nal de 2009, o peso relativo dos trabalhadores ao serviço das empresas de seguros 

de direito português, em relação ao número total de empresas que actuam no mercado, 

manteve-se aproximadamente constante face ao ano anterior, cifrando-se em 92,7% do 

total do sector (92,6% em 2008), enquanto a proporção relativa a sucursais de empresas 

com sede na União Europeia corresponde a 6%. Deste modo, a parcela referente às 

sucursais de entidades com sede fora da União Europeia responde somente por 1,3% 

deste total.

Pela análise do Gráfi co 2.17 é possível constatar que o número de efectivos sofreu 

uma redução signifi cativa entre 2008 e 2009 (de 2,8%), o que evidencia a retoma da 

tendência de decrescimento que se havia vindo a observar em anos anteriores (3% em 

2006 e 1,9% em 2007), a qual tinha sido travada entre 2007 e 2008. 

5 A recta a preto, que divide exactamente a área do gráfi co ao meio, corresponde à situação de equilíbrio total, i.e. à situação 

hipotética em que todas as empresas detêm a mesma quota de mercado. Assim, quanto mais afastada estiver a curva que 

representa determinada produção daquela bissectriz, mais concentrado é o mercado. Em termos gráfi cos, o índice de Gini para 

cada caso corresponde à área que se situa entre a curva respectiva e aquela bissectriz.

Concentração nos 

principais segmentos 

Não Vida
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Gráfico 2.17 Evolução do número de efectivos
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O Gráfi co 2.18 apresenta a evolução da produtividade no sector segurador nacional, 

medida pelo rácio entre a produção de seguro directo e o número médio de trabalhadores, 

considerando o universo das empresas de seguros sujeitas à supervisão do ISP.

Gráfico 2.18 Evolução do rácio Produção de seguro directo / Número médio de trabalhadores 
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Durante o período em análise, a produtividade do trabalho manifestou em termos 

globais um movimento evolutivo tendencialmente crescente, com excepção do último 

ano, em que se registou uma quebra de 4,7%, motivada sobretudo pela contracção da 

produção.

As empresas que operam exclusivamente no ramo Vida obtiveram uma produtividade 

muito superior à dos restantes casos, tendo este nível sido atingido de forma gradual 

ao longo da última década, certamente infl uenciado pela natureza do ramo Vida (e.g. 
número e valor médio, maturidade e permanência dos contratos) e, muito possivelmente, 

pelo modelo de distribuição concentrado no canal bancário. Salienta-se também que é 

em relação a esse conjunto de empresas que se observa uma maior variabilidade deste 

indicador, o que se deve exclusivamente às variações no volume de produção anual, 

pois ao nível do número de efectivos tem-se constatado uma tendência consistente no 

sentido de redução do número de postos de trabalho.
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Destaca-se também o facto de as empresas Mistas terem evidenciado, com excepção do 

ano 2009, incrementos anuais acentuados no valor deste rácio, enquanto os operadores 

que exploram exclusivamente os ramos Não Vida exibiram uma maior estabilidade no 

seu valor ao longo dos anos, situando-se em média à volta dos 460 euros (produção por 

trabalhador).

Atendendo ao impacto potencial da produtividade dos trabalhadores nos resultados 

das empresas de seguros, a obtenção de ganhos na produtividade é um factor que 

contribui para o incremento da competitividade das empresas no mercado, o que pode 

ser alcançado através da adopção de políticas de formação e valorização dos recursos 

humanos, com o objectivo de melhorar os níveis de desempenho dos mesmos.

2.2.4. Internacionalização

Analisando a situação relativa às empresas de seguros portuguesas que exercem a sua 

actividade no estrangeiro, é de referir que em 2009 não houve alterações face aos anos 

anteriores, com quatro entidades a apresentar sucursais sediadas em países da União 

Europeia e uma em Macau.

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

Não Vida Tranquilidade - 1 - - - 1

Mistas Fidelidade Mundial - 1 1 - 1 3

Império Bonança 1 - 1 1 - 3

Total 1 3 3 1 1 9

União Europeia

No âmbito da actividade em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) verifi ca-se 

que a situação se manteve quase inalterada em relação a 2008, salvo a redução de 

4 notifi cações referentes à Real Seguros, passando, deste modo, o número total de 

notifi cações a fi xar-se em 64.
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Vida BES Vida - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2

BPI Vida 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 6

Generali Vida 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 11

Ocidental Vida - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - 5

Real Vida - - 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - 6

Não Vida Cosec 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - 7

Mútua dos Pescadores - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Tranquilidade - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 - 3

Zurich 1 - - - 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 6

Mistas Fidelidade Mundial 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 - - 1 - 8

Império Bonança 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 9

Total 6 1 6 3 9 0 11 1 5 3 3 7 0 1 7 1 64

País de destino

Sucursais de empresas 

portuguesas no 

estrangeiro

Quadro 2.7 Empresas com notifi cação para operar em LPS
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2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial

Em 2009, os resultados globais alcançados pelas empresas de seguros sob a supervisão 

do ISP – empresas de direito português e sucursais de entidades não comunitárias – 

apresentaram-se favoráveis no que refere tanto ao ramo Vida como aos ramos Não Vida. 

No entanto, registou-se um decréscimo dos resultados técnicos Não Vida face ao ano 

anterior, contrariamente ao verifi cado para o ramo Vida.

Relativamente aos prémios brutos emitidos de seguro directo e às entregas efectuadas 

para contratos de seguro e operações consideradas para efeitos contabilísticos como 

contratos de investimento ou como contratos de prestação de serviços (doravante 

designadas de “contratos de investimento”, no caso do ramo Vida, e “contratos de 

prestação de serviços”, no caso dos ramos Não Vida), verifi cou-se, em termos globais, 

uma quebra na produção das empresas de seguros de 7,1%. O montante total de 

produção foi de 13,9 mil milhões de euros.

A redução da produção deveu-se, em grande parte, ao ramo Vida, nomeadamente à 

evolução desfavorável das entregas efectuadas para contratos de investimento, que 

recuou 10,6% em relação aos valores apresentados em 2008.

Nos ramos Não Vida assistiu-se a uma redução da produção em aproximadamente 197 

milhões de euros, o que representa um decréscimo de 4,8% face ao ano anterior.

Quadro 2.8 Produção do ramo Vida e dos ramos Não Vida

milhões de euros 2008 2009

Total 14.977 13.908

Ramo Vida 10.916 10.043

Prémios brutos emitidos de contratos de seguro 4.279 4.108

Entregas de contratos de investimento 6.637 5.935

Ramos Não Vida 4.061 3.865

Prémios brutos emitidos de contratos de seguro (*) 4.054 3.860

Entregas de contratos de prestação de serviços 7 5

(*) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

O Gráfi co 2.19 mostra a evolução da produção nos últimos 5 anos para os ramos Vida 

e Não Vida, assim como a taxa de crescimento global da produção. Pela observação do 

mesmo é possível constatar, por um lado, a tendência de decrescimento gradual da 

produção dos ramos Não Vida e, por outro, a maior volatilidade da produção do ramo 

Vida.

Produção
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Gráfico 2.19 Evolução da produção – Ramo Vida e ramos Não Vida
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Taxa de crescimento

Face às evoluções anteriormente descritas, a estrutura da carteira não sofreu alterações 

signifi cativas, sendo apenas de assinalar o recuo de 0,7 pontos percentuais do peso do 

ramo Vida face ao total, conforme demonstra o Gráfi co 2.20.

Gráfico 2.20 Peso na carteira – Ramo Vida e ramos Não Vida
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Em conformidade com os últimos 7 anos, as empresas de seguros apresentaram um 

resultado técnico global positivo, cujo valor se situou na ordem dos 283 milhões de 

euros, sendo que aproximadamente 76% desse resultado diz respeito ao ramo Vida.

Deste modo, a conta técnica do ramo Vida obteve um resultado próximo de 216 

milhões de euros, após ter registado em 2008 um resultado técnico negativo de 33 

milhões de euros.

Este aumento ao nível dos resultados técnicos Vida ter-se-á fi cado a dever à diminuição 

dos custos com sinistros (cerca de 11% face ao valor de 2008) e à evolução favorável 

da componente fi nanceira da conta técnica. Com efeito, o reconhecimento de 

imparidades líquidas de reversão decresceu cerca de 39% face a 2008. Por seu turno, o 

saldo dos ganhos e perdas com investimentos foi mais favorável face ao ano anterior, 

correspondendo apenas a um reconhecimento de perdas de 520 mil euros (em 2008 o 

montante de perdas havia rondado os 1,2 milhões de euros).

Relativamente aos resultados técnicos individuais das 22 empresas que exploram o 

ramo Vida – Gráfi co 2.21 – 18 delas evidenciaram resultados positivos, enquanto em 

2008 esse número era apenas de 12.

Resultados técnicos
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Gráfico 2.21 Resultados técnicos do ramo Vida
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Na esteira do ocorrido nos últimos dois anos, observou-se um decréscimo nos resultados 

da conta técnica dos ramos Não Vida, que passaram de 148 milhões de euros, em 2008, 

para 67 milhões de euros em 2009.

Esta quebra ter-se-á fi cado a dever ao decréscimo dos prémios adquiridos e ao aumento 

dos custos com o resseguro cedido. De facto, verifi cou-se uma diminuição nos prémios 

adquiridos de seguro directo na ordem dos 7% e um acréscimo do saldo negativo de 

resseguro próximo dos 16%.

Analisando os resultados de forma individual, conclui-se que o número de empresas 

com resultados negativos mantém-se igual ao de 2008, ou seja, 10 num universo de 33 

empresas que apresentaram contas para os ramos Não Vida.

Gráfico 2.22 Resultados técnicos dos ramos Não Vida
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O Gráfi co 2.23 permite analisar a evolução dos resultados técnicos do ramo Vida e dos 

ramos Não Vida para os últimos cinco anos.
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À semelhança do averiguado na conta técnica global, também para a conta não 

técnica se apurou um resultado positivo, que deriva sobretudo da sua componente 

fi nanceira. De facto, se, por um lado, as perdas de imparidade associadas aos activos 

não afectos diminuíram de forma signifi cativa (de 125 para 14 milhões de euros em 

2009), por outro, os rendimentos e ganhos líquidos gerados pelos mesmos registaram 

um aumento superior a 33 milhões de euros. Assim, o resultado antes de impostos foi 

positivo, ultrapassando os 340 milhões de euros.

O resultado líquido do exercício correspondeu a um valor de 241 milhões de euros, 

retomando o ciclo de resultados positivos que se havia observado nos anos anteriores 

a 2008.

No Quadro 2.9 evidencia-se a estrutura da conta não técnica, cuja análise permite 

consolidar as conclusões retiradas.

Quadro 2.9 Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 2008 2009
Resultado da conta técnica Vida (33) 216
Resultado da conta técnica Não Vida 148 67
Resultado da conta técnica 116 283

Rendimentos líquidos de gastos e ganhos líquidos de perdas de investimentos 25 58
Perdas de imparidade líquidas de reversão 125 14
Outras provisões (variação) 12 (11)
Outros rendimentos/gastos 24 (0)
Goodwill negativo reconhecido imediatamente em ganhos e perdas 0 3
Resultado da conta não técnica (88) 58

Imposto sobre o rendimento do exercício 57 100

Resultado líquido do exercício (30) 241

Gráfico 2.23 Resultados técnicos – Ramo Vida e ramos Não Vida

Resultados líquidos
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2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida

A análise do ramo Vida tem em consideração não só a informação contabilística 

referente ao negócio contabilizado como contratos de seguro, como também, sempre 

que possível, a relativa aos contratos de investimento. 

A produção do ramo Vida sofreu uma quebra de 8%, o que se consubstanciou numa 

diminuição de 873 milhões de euros. 

Esta evolução deveu-se principalmente à diminuição das entregas efectuadas para 

contratos de investimento, em particular os referentes aos seguros ligados, uma vez 

que ao nível dos não ligados verifi cou-se uma variação no sentido inverso, quase na 

mesma proporção. Este padrão comportamental evidencia uma maior preocupação 

por parte dos tomadores de seguros relativamente à segurança das suas aplicações, 

provavelmente em consequência do clima de instabilidade dos mercados fi nanceiros 

que se têm vivido nos últimos dois anos.

Registe-se ainda o facto das operações de capitalização terem apresentado uma quebra 

superior a 97% em comparação com o volume de entregas observado no ano anterior.

Da análise do Quadro 2.10 destaca-se igualmente o aumento dos prémios e entregas 

efectuadas para seguros do tipo PPR que, no total, ascendeu a 27,7%. Tal evolução 

contribuiu para o aumento de quase 9 pontos percentuais do peso deste tipo de 

produto no total do ramo (excluindo complementares), que atingiu os 31,6%.

Quadro 2.10 Estrutura da carteira do ramo Vida

milhões de euros 2008 2009

Prémios brutos emitidos de seguro directo de contratos de seguro 4.278,3 4.108,3

Não ligados a fundos de investimento 4.231,5 4.066,1

Rendas 92,3 37,3

Tradicionais, excepto rendas 689,0 704,6

Vida inteira e mistos 52,3 38,3

Temporários 636,7 666,4

Financeiros com participação nos resultados 1.837,4 1.881,7

Capitais diferidos 1.762,3 1.810,4

Universal life 75,1 71,3

Financeiros sem participação nos resultados 96,8 37,0

Capitais diferidos 96,8 37,0

PPR 1.354,7 1.232,4

Complementares 161,4 173,0

Ligados a fundos de investimento 46,8 42,2

Capitais Diferidos 3,1 1,5

PPR 43,3 40,3

Outros seguros 0,5 0,4

Operações de Capitalização 0,0 0,1

Não ligadas a fundos de investimento 0,0 0,1

Entregas de contratos de investimento 6.637,2 5.934,5

Não ligados a fundos de investimento 2.043,7 3.049,1

Capitais diferidos 1.413,5 1.578,4

PPR 630,3 1.470,7

Ligados a fundos de investimento 3.703,8 2.861,3

Capitais Diferidos 3.292,0 2.488,6

PPR 411,8 372,7

Outros seguros 0,0 0,0

Operações de Capitalização 889,7 24,0

Não ligadas a fundos de investimento 53,3 4,6

Ligadas a fundos de investimento 836,4 19,4

Total 10.915,6 10.042,7

Produção do ramo Vida
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As rendas sofreram uma diminuição signifi cativa devido a uma produção acima da 

média em 2008, originando uma redução do seu peso relativo para cerca de 0,4%, 

enquanto os seguros temporários, essencialmente ligados à contra-garantia do crédito 

à habitação, mantiveram o seu ritmo evolutivo (crescimento de 10% em 2008 e de cerca 

de 5% em 2009), incrementando desta forma o peso na carteira em cerca de 1 ponto 

percentual, para aproximadamente 7%.

Na sequência do decréscimo acentuado das entregas ao nível das operações de 

capitalização referido anteriormente, o peso do conjunto de seguros de capitais 

aumentou em 8,5 pontos percentuais, correspondendo sensivelmente a 99% do total 

da produção do ramo Vida (excluindo complementares).

Os produtos de forte componente fi nanceira (essencialmente capitais diferidos e 

operações de capitalização) registaram uma diminuição de 20,3%, para cerca de 5,9 mil 

milhões de euros, representando 60,2% do total.

O conjunto de seguros e operações ligados a fundos de investimento (excluindo 

seguros PPR), na sequência da forte diminuição das entregas, viu o seu peso 

reduzir-se em 5,4 pontos percentuais, concentrando, em 2009, 25,2% do total do ramo 

Vida (excluindo complementares). 

O Gráfi co 2.24 ilustra a repartição dos prémios brutos emitidos de seguro directo e 

entregas efectuadas para contratos de investimento por modalidade do ramo Vida, 

tendo-se optado por diferenciar o peso dos produtos ligados e não ligados a fundos 

de investimento apenas no caso dos capitais diferidos, uma vez que as restantes 

modalidades são compostas maioritariamente por produtos não ligados, com excepção 

das operações de capitalização, em que sucede o contrário.

Gráfico 2.24 Estrutura da carteira de prémios e entregas do ramo Vida (excluindo 

complementares)
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A representatividade da produção nova no total dos prémios brutos emitidos e entregas 

efectuadas para o ramo Vida tem vindo a registar uma trajectória ascendente ao longo 

dos últimos anos, atingindo em 2009 os 88,9% (face a 78,7% em 2008).

O comportamento evolutivo identifi cado poderá ser explicado pela venda generalizada 

de contratos a prémio único nas modalidades com maior peso em carteira, ou seja, 

seguros do tipo PPR e de capitais diferidos, o que permite a mitigação do risco de 

garantia de taxa.

Produção nova
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Gráfico 2.25 Produção nova – Ramo Vida
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Produção nova Produção relativa a apólices em carteira

No ano em análise foram lançados 219 novos produtos, sendo de realçar que uma 

grande parte destes esteve apenas em comercialização durante o ano, pois no fi nal de 

2009 somente 74 permaneciam ainda em comercialização.

No que respeita aos produtos não ligados a fundos de investimento, foram lançados 63 

novos temporários e 48 novos capitais diferidos. No caso destes últimos, a média da taxa 

técnica utilizada para o cálculo das provisões matemáticas situou-se nos 2,6%. Saliente-se 

ainda que apenas 16 concediam participação nos resultados.

Quanto aos produtos ligados pode referir-se que a maioria corresponde a seguros de 

capitais diferidos, tendo sido também lançadas duas novas operações de capitalização, 

ambas ligadas, um número bastante inferior quando comparado com o do ano anterior 

(de 11).

Quadro 2.11 Produtos novos – Ramo Vida

Nº de produtos Nº de empresas

Contratos de seguro

Não ligados a fundos de investimento

Rendas 2 2

Vida inteira 1 1

Temporários 63 11

Capitais diferidos 17 5

PPR 7 5

Ligados a fundos de investimento

PPR 2 1

Contratos de investimento

Não ligados a fundos de investimento

Capitais diferidos 31 6

PPR 16 5

Ligados a fundos de investimento

Capitais diferidos 73 9

PPR 5 6

Operações de capitalização

Ligadas a fundos de investimento 2 2

Em 2009 foram comercializadas 30 novas opções de investimento em produtos do tipo 

PPR, dos quais 9 concediam participação nos resultados, sendo a média da taxa técnica 

utilizada no cálculo das provisões matemáticas destes produtos de 2,8%. Nos restantes 

casos, 16 apresentavam taxa garantida e uma média da taxa técnica de 3,6%.

Caracterização dos 

produtos novos
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O total da provisão matemática ascendeu em 2009 a 18,9 mil milhões de euros, o que 

representa uma redução de 2,5% face a 2008. Esta variação foi motivada, sobretudo, 

pelos custos com sinistros de seguro directo que, apesar de terem diminuído em cerca 

de 11%, apresentaram um valor superior ao dos prémios brutos emitidos de seguro 

directo referentes aos contratos de seguro não ligados a fundos de investimento.

O Gráfi co 2.26, que apresenta a estrutura da provisão matemática por tipo de produto, 

permite constatar que a mesma registou ligeiras alterações traduzidas numa diminuição 

do peso dos seguros de forte componente fi nanceira (-1,2 e -0,8 pontos percentuais nas 

operações de capitalização e nos capitais diferidos, respectivamente), em contrapartida 

dos seguros do tipo PPR, que consolidaram a sua posição em 2 pontos percentuais, 

passando a representar 49,3% do total das provisões matemáticas.

Gráfico 2.26 Provisão matemática por tipo de produto
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O conjunto dos seguros individuais detinha, em fi nais de 2009, quase 85% da produção 

total do ramo Vida, o que corresponde a um decréscimo de 2 pontos percentuais face 

ao ano anterior. Estes seguros abrangem um universo de cerca de 5 milhões de pessoas 

seguras6 e participantes, traduzindo-se num aumento de 21,1% face a 2008.

Relativamente aos seguros de capitais, o prémio médio por pessoa, incluindo para 

efeitos de cálculo as entregas efectuadas para os contratos de investimento e os 

respectivos tomadores, decresceu em 19,4%, comportamento semelhante ao verifi cado 

pelo prémio médio por contrato (-18%). Os capitais médios por pessoa dos seguros de 

capitais, incluindo os passivos fi nanceiros dos seguros contabilizados como contratos 

de investimento, evoluíram em sentido contrário face aos prémios médios, registando-se 

um crescimento de 9,3%. Tal situação pode ser explicada pelos seguros temporários, 

cujo capital anual seguro aumentou de forma signifi cativa, devido a uma empresa de 

seguros que, no momento da renovação da maior parte dos seus temporários anuais 

renováveis de grupo, os transformou em seguros individuais.

De uma forma geral, pode-se concluir que a estrutura proporcional da carteira dos 

seguros individuais por tipo de produto manteve-se bastante semelhante à observada 

em 2008.

6 Note-se que o número de pessoas seguras se encontra sobrestimado, na medida em que foram contabilizados todos os 

contratos de seguro não tendo em atenção o facto de o mesmo indivíduo poder deter mais do que uma apólice de seguro.

Provisão matemática

Seguros individuais
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milhares de euros
Prémios brutos 

emitidos

Provisões de 

balanço

Número de 

contratos

Número de 

pessoas 

seguras

Capital ou 

renda anual 

segura

Individuais 2.581.978 14.671.889 3.293.594 3.467.089 57.970.023

Seguros de rendas 12.388 189.027 7.888 8.243 17.824

Seguros de capitais 2.569.589 14.482.862 3.285.706 3.458.846 57.952.199

Vida inteira 2.556 62.427 9.415 9.726 95.902

Capitais diferidos 1.052.710 3.966.808 327.458 329.850 4.666.768

Mistos 32.352 304.472 97.408 113.418 674.602

Temporários 140.386 116.215 1.129.154 1.272.510 34.954.674

Seguros do tipo Universal life 68.834 583.834 101.810 116.436 1.759.889

PPR 1.272.751 9.449.107 1.620.461 1.616.906 15.800.363

Grupo 1.353.280 4.758.511 182.076 4.595.387 127.011.874

Seguros de rendas 24.915 465.858 1.592 23.580 72.960

Seguros de capitais 1.328.365 4.292.654 180.484 4.571.807 126.938.914

Vida inteira 582 2.103 20 3.689 10.039

Capitais diferidos 796.106 4.066.902 7.478 343.104 4.363.872

Mistos 2.815 21.737 114 8.874 55.620

Temporários 525.971 164.318 172.815 4.211.842 122.439.248

Seguros do tipo Universal life 2.890 37.594 57 4.298 70.135

Quadro 2.13 Estatísticas da carteira de mercado – seguros contabilizados como contratos de 

investimento

milhares de euros Entregas
Passivos 

Financeiros

Número de 

contratos

Número de 

participantes

Individuais 5.746.607 20.747.395 1.726.499 1.658.869

Capitais diferidos 3.903.217 16.645.496 1.011.803 944.690

PPR 1.843.390 4.101.899 714.696 714.179

Grupo 163.760 1.283.437 258 200.506

Capitais diferidos 163.760 1.283.437 258 200.506

Após uma quebra de 30% da produção dos seguros de grupo em 2008, no ano em 

apreço este montante atingiu pouco mais de 1,5 mil milhões de euros, o que signifi ca 

um crescimento de cerca de 14% face ao ano anterior.

Atendendo a que o número de pessoas seguras reduziu-se em 9,8%, o prémio médio 

por cabeça apresentou uma variação positiva de 32,6%. Por sua vez, o capital médio por 

pessoa manifestou evoluções distintas consoante o tipo de produto em análise. Assim, 

no caso das rendas anuais seguras este rácio diminuiu em 8,6%, nos seguros de forte 

componente fi nanceira (capitais diferidos e do tipo universal life) teve uma quebra de 

11,1% e nos seguros temporários em caso de morte obteve uma variação positiva de 

7%.

O Quadro 2.14 apresenta a estrutura da conta técnica do ramo Vida, permitindo 

consolidar alguns aspectos anteriormente desenvolvidos no subcapítulo 2.3.1.

Os custos e gastos de exploração de seguro directo registaram um crescimento em 

torno dos 2% (face a cerca de 20% em 2008), passando o seu peso, em termos de 

prémios brutos emitidos, a ser de 8,6%.

Quadro 2.12 Estatísticas da carteira de mercado – seguros contabilizados como contratos de seguro

Seguros de grupo

Evolução da conta 

técnica do ramo Vida
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Quadro 2.14 Estrutura da conta técnica do ramo Vida

milhões de euros 2008 2009

Prémios líquidos de resseguro 4.123 3.945
  Prémios brutos emitidos 4.281 4.116
  Prémios de resseguro cedido 157 171

Comissões de contratos de investimento 186 166

Variação da provisão matemática (908) (599)
Variação de outras provisões técnicas (28) 18
Montantes pagos 5.078 4.561
Variação da provisão para sinistros 57 0
Participação nos resultados atribuída 95 136
Participação nos resultados a atribuir (43) (24)

Saldo de resseguro cedido (10) (30)

Custos e gastos de exploração 470 512

Rendimentos líquidos de gastos e ganhos líquidos de 
perdas de investimentos

478 718

Perdas de imparidade líquidas de reversão 251 153

Outros rendimentos/ganhos líquidos de gastos/perdas 3 2

Resultado da conta técnica (33) 216

Os custos com sinistros referentes à actividade contabilizada como contratos de seguro 

verifi caram um decréscimo na ordem dos 11%, que se deveu, essencialmente, aos 

montantes pagos, já que a variação da provisão para sinistros teve um impacto marginal. 

Esta diminuição contribuiu em larga escala para o aumento do resultado técnico do 

ramo Vida. 

A contribuição dos custos com sinistros para o resultado técnico resulta apenas da 

actividade contabilizada como contratos de seguro. No entanto, para efeitos de 

comparabilidade, optou-se por apresentar também nas análises seguintes a informação 

relativa aos seguros contabilizados como contratos de investimento.

Ainda para efeitos de comparabilidade, e uma vez que a desagregação que se segue 

apenas se encontra disponível para a actividade em Portugal, optou-se por não se 

considerar a informação acerca da actividade das sucursais no estrangeiro.

milhões de euros

C. Seguro C. Invest. C. Seguro C. Invest.

Provisão matemática e outras (1) / Passivos financeiros (2) 20.189 19.581 19.371 20.477

   Vencimentos (3) 1.459 1.279 1.556 1.718

   Resgates (3) 3.102 3.551 2.457 1.838

   Taxa anual vencimentos 7,2% 6,5% 8,0% 8,4%

   Taxa anual resgates 15,4% 18,1% 12,7% 9,0%

(1)  Provisão para seguros e operações em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro
(2)  No final do exercício anterior
(3) Não inclui custos de gestão de sinistros imputados

2008 2009

A taxa anual de resgates apresentou um decréscimo tanto no segmento dos contratos 

de seguro como no dos contratos de investimento, embora com magnitudes 

diferenciadas. No segundo caso, assistiu-se a uma redução expressiva desta taxa, de 9,1 

pontos percentuais face a 2008.

No que se refere aos vencimentos a tendência é inversa, evidenciando um crescimento 

em ambos os segmentos, embora menos expressivo do que o decréscimo apurado em 

relação aos resgates. 

Custos com sinistros

Quadro 2.15 Evolução dos vencimentos e resgates
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O peso dos vencimentos e resgates no total dos custos com sinistros de seguro directo 

e montantes pagos de sinistros de contratos de investimento registou uma redução 

pouco signifi cativa, representando 89,9% dos mesmos (face a 92,8% em 2008).

Quadro 2.16 Desagregação dos custos com sinistros por tipo de produto

milhões de euros Vencimento Morte
Resgate / 

Reembolso
Outras Total

Custos com sinistros de seguro directo de 
contratos de seguro

1.556 291 2.457 238 4.543

Não ligados a fundos de investimento 1.315 290 2.442 238 4.285

Rendas 0 0 0 61 62

Tradicionais, excepto rendas 42 169 19 11 241

Vida inteira e mistos 42 2 19 0 63

Temporários 0 167 0 11 178

Financeiros com participação nos resultados 665 58 1.745 7 2.475

Capitais diferidos 625 55 1.684 7 2.370

Universal life 40 4 61 0 105

Financeiros sem participação nos resultados 18 1 12 0 31

Capitais diferidos 18 1 12 0 31

PPR 591 59 666 92 1.408

Complementares 0 2 0 67 69

Ligados a fundos de investimento 11 1 15 1 28

Capitais diferidos 11 1 10 0 21

PPR 0 1 5 1 6

Outros seguros 0 0 0 0 0

Operações de capitalização 230 0 1 0 230

Não ligadas a fundos de investimento 230 0 1 0 230

0 0 0 0 0
Montantes pagos de contratos de investimento 1.718 84 1.838 228 3.869

Não ligados a fundos de investimento 592 43 665 45 1.345

Capitais diferidos 571 36 606 3 1.215

PPR 21 7 59 42 130

Ligados a fundos de investimento 1.106 41 1.160 183 2.490

Capitais diferidos 1.102 33 964 113 2.211

PPR 4 8 196 71 279

Operações de capitalização 21 0 13 0 34

Não ligadas a fundos de investimento 17 0 12 0 29

Ligadas a fundos de investimento 4 0 1 0 4

0 0 0 0 0
Total 3.274 375 4.295 466 8.411

(1) Não inclui custos de gestão de sinistros imputados no valor de 17 milhões de euros

(1)

Chama-se a atenção para o facto de que o valor pago referente a rendas anuais se 

encontra reportado na coluna “Outras” e que os 67 milhões de euros apurados para 

os seguros complementares dizem respeito, na sua grande maioria, a pagamentos 

efectuados por invalidez.

O montante da participação nos resultados atribuída ascendeu a cerca de 136 milhões 

de euros, o que se traduz num incremento considerável de 42,8% face ao valor de 

2008. Por seu turno, a provisão matemática dos seguros de vida com participação nos 

resultados atingiu um valor ligeiramente inferior a 18,5 mil milhões de euros, menos 

meio milhão que no ano anterior.

Ainda assim, o rácio entre a participação nos resultados atribuída e a provisão matemática 

de seguros com participação nos resultados, de 0,7%, situou-se a um nível abaixo do 

correspondente aos anos prévios à última crise fi nanceira. Com efeito, procedendo 

a uma análise retrospectiva dos últimos 10 anos, observa-se que este indicador se 

manteve acima de 1%, com excepção do triénio 2001-2003 e dos anos 2008 e 2009, 

períodos em que a atribuição de participação nos resultados foi condicionada pelas 

crises fi nanceiras que ocorreram nesses períodos.

Os resultados distribuídos no exercício corresponderam a 122 milhões de euros, ao 

nível do registado em 2004, mas abaixo dos valores de 2005 a 2008, que se situaram, 

sensivelmente, entre os 145 e os 190 milhões de euros. 

Participação nos 
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Gráfico 2.27 Participação nos resultados

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Re
nd

ib
ili

da
de

 fi
na

nc
ei

ra
(p

ar
tic

ip
aç

ão
 n

os
 re

su
lta

do
s)

M
ilh

õe
s d

e 
eu

ro
s

Provisão para participação nos resultados atribuída no fim do exercício
Participação nos resultados do exercício (atribuída) SD
Resultados distribuídos no exercício
Part. Result. Atrib. / [(Prov. Matem. (n -1) + Prov. Mat. (n))/2]

A distribuição da participação nos resultados por aumento da provisão matemática, que 

constitui a forma de distribuição dos resultados privilegiada, consolidou a sua posição 

de destaque, tendo o seu peso passado de 63,3% para 70,5%. Uma evolução em sentido 

inverso foi verifi cada relativamente à distribuição sob a forma de pagamento em 

numerário, cuja parcela diminuiu de 32,7% para 26%.

Gráfico 2.28 Resultados distribuídos
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Por aumento da provisão matemática Por aumento das importâncias seguras

Por diminuição dos prémios Por pagamento em numerário

A opção de efectuar uma análise adicional da sinistralidade – com especial relevância 

nas modalidades que comportam o risco de mortalidade – para o caso particular dos 

seguros temporários em caso de morte deve-se à sua representatividade no montante 

total do capital em risco do ramo Vida.

A evolução da taxa de sinistralidade dos seguros temporários teve um comportamento 

misto nos segmentos dos seguros individuais e dos seguros de grupo. Com efeito, nestes 

últimos registou-se um decréscimo de 3,3 pontos percentuais, enquanto nos seguros 

individuais se assistiu a um acréscimo de 2,5 pontos percentuais. Considerando ambos 

os segmentos, a taxa de sinistralidade global foi de 26,7%, situando-se ligeiramente 

abaixo da média dos últimos anos (cerca de 28%).

Sinistralidade
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As oscilações, por vezes substanciais, da taxa de sinistralidade em torno da média 

devem-se ao facto de a grande maioria dos seguros temporários corresponderem 

a contratos anuais renováveis. Como a taxa de sinistralidade corresponde ao rácio 

de custos com sinistros sobre prémios emitidos, as magnitudes do numerador e do 

denominador evoluem frequentemente em sentidos opostos, ora aumentando, ora 

reduzindo bruscamente os efeitos de desnivelamento.

Quadro 2.17 Sinistralidade nos seguros temporários

milhões de euros 2005 2006 2007 2008 2009
Seguro Individual

Custos com sinistros (1) 13 18 18 19 35
Prémios brutos emitidos 70 72 83 82 136
Taxa de sinistralidade 18,6% 25,8% 22,1% 23,3% 25,8%

Seguro de Grupo

Custos com sinistros (1) 130 128 139 167 143
Prémios brutos emitidos 383 449 498 554 530
Taxa de sinistralidade 33,8% 28,4% 27,9% 30,2% 26,9%

(1) Não inclui custos de gestão de sinistros imputados

Para efeitos da seguinte análise refi ra-se que a determinação das taxas médias se baseou 

na ponderação das taxas técnicas das provisões matemáticas dos diversos produtos 

considerados pelo valor das respectivas provisões.

Importa ainda salientar que se restringiu às taxas das provisões matemáticas, 

excluindo-se, portanto, a atribuição de participação nos resultados. Tanto em 2009 

como nos anos anteriores existiram várias apólices (quer de seguros de capitais diferidos, 

quer de seguros temporários) em que as taxas técnicas das provisões matemáticas eram 

nulas. Nesses produtos, embora exista apenas garantia do capital, a remuneração é feita 

por via da participação nos resultados, atribuída anualmente. 

Em 2009, a taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas para os seguros de 

Vida não ligados, de 2,4%, manteve-se aproximadamente constante face à utilizada no 

ano anterior (de 2,6%). 

Esta taxa é fortemente infl uenciada pelos seguros de capitais diferidos (incluindo PPR), 

dado o seu elevado peso no valor total das provisões matemáticas. Em contrapartida, 

os seguros temporários em caso de morte têm pouca expressão, pelo facto de 

corresponderem na grande maioria dos casos a contratos anuais renováveis, sendo que 

o valor destas provisões no fi nal de cada exercício tende a ser diminuto.

Da análise do Gráfi co 2.29, que ilustra a distribuição das taxas técnicas utilizadas no 

cálculo das provisões matemáticas, em termos de mínimo, máximo e média, conclui-se 

que esta não apresentou diferenças signifi cativas face ao ano anterior.

Com efeito, assistiu-se, em quase todas as modalidades, à manutenção das taxas 

médias utilizadas no cálculo das provisões matemáticas (somente os capitais diferidos 

sofreram alteração, com uma redução da taxa média em 0,2 pontos percentuais face 

ao ano anterior), tendo a amplitude das taxas permanecido quase inalterada (apenas 

se verifi cou uma redução da taxa mínima dos universal life, que era de 1,6% em 2008).

De modo a ser possível caracterizar a evolução das práticas de mercado, importa 

ainda comparar as taxas técnicas subjacentes aos contratos vigentes “em fase de 

comercialização” e “fora de comercialização”. À semelhança dos últimos anos, as taxas 

técnicas dos produtos que já não se encontram em comercialização são superiores às 

correspondentes aos seguros em comercialização (3,3% e 1,5%, respectivamente). Esta 

situação decorre essencialmente do predomínio de uma estratégia comercial prudente 

Taxas técnicas das 

provisões matemáticas 

dos seguros de Vida 
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ao nível de garantia de taxa e a uma maior fl exibilidade no contexto da rendibilidade 

nos investimentos, onde as empresas de seguros garantem somente o capital investido 

ou uma taxa mais reduzida, sendo a remuneração parcialmente efectuada mediante 

participação nos resultados.

Gráfico 2.29 Taxas técnicas mínimas, médias e máximas de cálculo das provisões matemáticas, 

por tipo de seguros não ligados
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Relativamente aos seguros do tipo PPR, a taxa técnica média de cálculo das provisões 

matemáticas dos seguros não ligados foi de 2,5%, sendo de 1,6% para os produtos em 

comercialização e de 3,2% para os fora de comercialização.

Atendendo a que a exploração do negócio na área das pensões sob a forma de fundos 

de pensões será analisada no capítulo 5., o âmbito deste subcapítulo restringe-se à 

actividade de exploração desse negócio por via de apólices de seguro.

O valor das provisões matemáticas afectas às apólices de seguros que fi nanciam 

planos de pensões ascendia a cerca de 311 milhões de euros no fi nal de 2009, estando 

abrangidos mais de 28 mil participantes. 

Da leitura dos Quadros 2.18 e 2.19, depreende-se que mais de 68% do valor da provisão 

matemática estava afecta a apólices de seguro que conferiam direito de resgate. No que 

respeita ao número de participantes, esse direito estende-se a aproximadamente 84% 

do universo de participantes.

Em termos evolutivos, face ao ano anterior, destaca-se o aumento do peso do número 

de participantes afectos a apólices que fi nanciam planos de contribuição defi nida 

(de 80,3% para 81,9%), o qual foi acompanhado pelo aumento do peso da respectiva 

provisão matemática, que passou a representar cerca de 52,5% do total (50,7% em 2008).

Quadro 2.18 Repartição do peso relativo do valor das provisões matemáticas das apólices de 

seguro que fi nanciam planos de pensões, por tipo de plano e em função do direito 

de resgate das apólices

Tipo de plano

de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 49,1% 3,5% 52,5%

Benefício definido 19,5% 27,9% 47,5%

Total 68,6% 31,4% 100,0%

Direito de resgate das apólices de seguro

Planos de pensões 

fi nanciados por 

apólices de seguros
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Quadro 2.19 Repartição do peso relativo do número de participantes das apólices de seguro 

que fi nanciam planos de pensões, por tipo de plano e em função do direito de 

resgate das apólices

Tipo de plano

de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 75,7% 6,2% 81,9%

Benefício definido 8,7% 9,5% 18,1%

Total 84,3% 15,7% 100,0%

Direito de resgate das apólices de seguro

O Quadro 2.20 apresenta a repartição do valor das provisões matemáticas das apólices 

de seguro que fi nanciam planos de pensões, bem como o número de participantes das 

correspondentes apólices por tipo de seguros.

Quadro 2.20 Repartição do valor das provisões matemáticas e do número de participantes das 

apólices de seguro que fi nanciam planos de pensões, por tipo de seguros

2008 2009 2008 2009

Capitais diferidos 52,0% 53,3% 73,9% 75,1%

Rendas 35,1% 34,4% 8,2% 8,1%
Seguros do tipo Universal life 11,8% 11,1% 16,2% 14,7%

Mistos 1,1% 1,2% 1,7% 2,1%

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

Tipo de seguro Valor das provisões matemáticas Número de participantes

Da análise do quadro anterior verifi ca-se que os capitais diferidos continuam a ser a 

principal modalidade utilizada para fi nanciar planos de pensões, medida em função 

quer das provisões matemáticas quer do número de participantes.

2.3.2.2. Ramos Não Vida

A produção nos ramos Não Vida, no universo das empresas de seguros supervisionadas 

pelo ISP, registou uma diminuição face a 2008, de 4,8%, cifrando-se em cerca de 3.865 

milhões de euros no fi nal de 2009, sendo que apenas 5 milhões de euros dizem respeito 

a entregas para contratos de prestação de serviços.

Esta redução deveu-se, sobretudo, aos ramos Automóvel, Acidentes e Mercadorias 

Transportadas, com quebras na produção na ordem dos 7,9%, 9,1% e 17,5%, 

respectivamente. No sentido inverso, são de destacar as taxas de crescimento dos 

prémios brutos emitidos referentes aos ramos Doença e Aéreo, que se cifraram em 4,1% 

e 4,8%, pela mesma ordem.

No que diz respeito à estrutura, as variações salientadas consubstanciaram-se 

numa redução do peso relativo dos ramos Automóvel, Acidentes e Mercadorias 

Transportadas, o qual foi compensado pelo crescimento em termos proporcionais dos 

restantes ramos, à excepção de Marítimo e Transportes, que se manteve constante em 

termos relativos.

Produção dos ramos 

Não Vida
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Gráfico 2.30 Estrutura da carteira de prémios Não Vida (*)
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(*) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

A quebra observada ao nível do volume de produção teve um efeito negativo sobre 

o resultado da conta técnica Não Vida, que registou um decréscimo de 54,8% face ao 

ano anterior. Esta situação ter-se-á também fi cado a dever, conforme já supracitado, ao 

acréscimo dos custos com o resseguro, os quais sofreram um agravamento próximo 

dos 16%.

Quadro 2.21 Estrutura da conta técnica Não Vida – Seguro directo

milhões de euros 2008 2009

Prémios emitidos de seguro directo (**) 4.054 3.860

   Acidentes e Doença 1.334 1.274

   Incêndio e Outros Danos 679 690

   Automóvel 1.744 1.606

   Transportes 75 70

   Responsabilidade Civil Geral 96 97

   Diversos 126 124

Prémios adquiridos de seguro directo 4.086 3.798

Montantes pagos / Prémios adquiridos 65,0% 68,5%

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 65,8% 66,6%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -6,4% -7,9%

Custos de exploração / Prémios emitidos 26,8% 27,3%

Rendimentos e ganhos líquidos com investimentos / Prémios emitidos 2,5% 2,8%

Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 1,0% 0,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 3,3% 1,6%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 19,6% 20,5%

Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 51,1% 47,7%

Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 8,8% 9,4%

Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 80,3% 87,5%

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

(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

Tal como se pode concluir pelo Gráfi co 2.31, em 2009 os resultados da função operacional 

mantiveram a tendência decrescente verifi cada desde o ano 2007. Com efeito, os 

resultados operacionais, tanto em termos de seguro directo, como de resseguro aceite, 

sofreram quebras signifi cativas.

No que concerne à função fi nanceira, os resultados associados evoluíram positivamente, 

fruto da recuperação dos mercados de capitais. Ainda assim, a sua amplitude foi menos 

expressiva do que a registada em anos anteriores a 2008.

Evolução da conta 

técnica dos ramos Não 

Vida
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Gráfico 2.31 Decomposição do resultado técnico dos ramos Não Vida
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(*) Resultados técnicos determinados de acordo com o novo PCES

O custo do risco, medido pela sinistralidade líquida de resseguro, aumentou em 2,5 

pontos percentuais face a 2008, passando a cifrar-se em 75,1%. A evolução dos custos 

de exploração apresenta um comportamento estável ao longo dos últimos anos, tendo 

o rácio dos mesmos em função dos prémios brutos emitidos atingido um valor acima 

dos 27%. O desempenho fi nanceiro, medido pelo rácio entre os resultados fi nanceiros e 

os prémios brutos emitidos, apresentou um valor de 2,4%, o que representa um ligeiro 

crescimento de 0,8 pontos percentuais relativamente a 2008.

Gráfico 2.32 Evolução do custo do risco, custos de exploração e desempenho fi nanceiro Não 

Vida em função dos prémios emitidos
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A taxa de sinistralidade global para o negócio de seguro directo dos ramos Não Vida 

sofreu um incremento próximo de 1 ponto percentual quando comparado com o ano 

2008, colocando este valor no máximo obtido desde 2004. Tal situação terá fi cado a 

dever-se exclusivamente à diminuição dos prémios adquiridos, uma vez que se obteve 

uma redução no montante dos custos com sinistros.

Sinistralidade
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Apesar da ligeira redução da rubrica de montantes pagos (-2%), foi a variação da 

provisão para sinistros a principal responsável pelo referido decréscimo verifi cado nos 

custos com sinistros, dado que apresentou, pela primeira vez nos últimos anos, um valor 

negativo que atingiu os 70 milhões de euros.

O rácio combinado de seguro directo (líquido de resseguro) apurado para o conjunto dos 

ramos Não Vida, que permite estabelecer uma referência em termos de desempenho 

técnico do sector segurador, ultrapassou, em 2009, o patamar dos 100%, em virtude dos 

já supracitados efeitos da sinistralidade e do resseguro.

Gráfico 2.33 Rácio combinado – Ramos Não Vida
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Apreciando todas as considerações feitas sobre o resseguro cedido, facilmente se 

conclui que o respectivo saldo continuou a ser desfavorável para as empresas de 

seguros, tendo o rácio correspondente ao peso do saldo de resseguro face aos prémios 

emitidos aumentado 1,6 pontos percentuais, passando a corresponder, em 2009, a um 

valor de 7,9%.

As alterações ao nível das taxas de cedência e de aceitação foram relativamente ligeiras 

(abaixo de 1 ponto percentual em ambos os casos). Em relação às taxas de sinistralidade, 

observaram-se evoluções opostas no que respeita ao resseguro cedido e aceite. Assim, 

enquanto a taxa de sinistralidade de resseguro cedido foi inferior a 50%, menor do que 

a de 2008, para a de resseguro aceite verifi cou-se um aumento superior a 7 pontos 

percentuais.

Em seguida, analisam-se alguns ramos e modalidades Não Vida que, pela sua 

importância, justifi cam um estudo mais detalhado. É, em particular, dado um enfoque 

adicional à evolução da modalidade Acidentes de Trabalho.

Rácio combinado

Resseguro
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a) Acidentes de Trabalho

Como, de resto, se tem vindo a constatar desde 2005, o montante de salários seguros 

aumentou 2,8%, que compara com 6% em 2008 e 4,5% em 2007. Não obstante a 

tendência crescente identifi cada, o volume de prémios de seguro directo da modalidade 

Acidentes de Trabalho registou uma diminuição considerável (de -9,3%) em 2009 (-2,9% 

em 2008 e -1,9% em 2007).

Como resultado deste quadro de evolução, a tarifa média, que corresponde ao rácio 

entre os prémios brutos emitidos de seguro directo e os salários seguros, diminuiu nos 

últimos anos, tendo atingido o valor de 1,5% em 2009, face a 1,7% em 2008 e 1,9% em 

2007, o que é revelador do elevado nível de concorrência do mercado neste segmento 

de negócio.

Gráfico 2.34 Prémios brutos emitidos, salários seguros e tarifa média – Modalidade Acidentes 

de Trabalho
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(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

O prémio médio por apólice de seguro apresentou igualmente um comportamento 

decrescente no período 2005-2009, embora nos últimos 3 anos se tenha observado 

uma ligeira redução do número de apólices.

Quadro 2.22 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho – Seguro directo

milhões de euros 2008 2009
Prémios emitidos de seguro directo (**) 711 645
Prémios adquiridos de seguro directo 710 625

Montantes pagos / Prémios adquiridos 74,0% 78,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 85,4% 80,1%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -1,8% -2,4%

Custos de exploração / Prémios emitidos 24,5% 25,0%
Rendimentos e ganhos líquidos com investimentos / Prémios emitidos 7,7% 11,4%
Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 2,7% 1,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -7,8% 4,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 2,7% 2,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 31,4% 1,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,7% 0,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 62,1% 367,6%

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

(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

Evolução dos prémios 

e dos salários seguros
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A taxa de sinistralidade de seguro directo registou um decréscimo superior a 5 pontos 

percentuais, face ao valor verifi cado em 2008, o que terá resultado essencialmente de 

uma redução signifi cativa dos custos com sinistros (de 17,4%), superior ao decréscimo 

verifi cado ao nível dos prémios adquiridos. 

Por sua vez, o decréscimo dos custos com sinistros (que resultou tanto de uma redução 

dos montantes pagos como de uma variação, ainda que positiva, pouco expressiva da 

provisão para sinistros) poderá ser explicado pelo ambiente de recessão económica 

associado à crise nos mercados fi nanceiros internacionais, em particular, pelo respectivo 

impacto negativo no sector da construção civil e obras públicas, que constitui um dos 

sectores de actividade com maior risco de ocorrência de acidentes de trabalho.

De facto, a análise retrospectiva do panorama global de evolução da taxa de sinistralidade 

da modalidade Acidentes de Trabalho – Gráfi co 2.35 – evidencia dois períodos de forte 

decrescimento das taxas de sinistralidade.

Gráfico 2.35 Evolução da taxa de sinistralidade – Modalidade Acidentes de Trabalho
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No primeiro caso (período 2002-2004), embora se tenha observado um aumento 

expressivo dos montantes pagos, designadamente na rubrica das pensões remidas 

(consequência das alterações legislativas introduzidas pela Lei n.º 100/97, de 13 de 

Setembro, e do regime transitório de remição obrigatória de pensões de reduzido 

montante ou correspondentes a incapacidades permanentes parciais inferiores a 30%, 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril), a evolução da sinistralidade 

será fundada numa redução acentuada da variação da provisão para sinistros. A taxa de 

sinistralidade atingiu assim o seu nível mínimo em 2004 (de 74,1%).

A este triénio seguiu-se um período de acentuado crescimento da taxa de sinistralidade, 

que culminou no ano 2007 com um valor de 85,8%.

Em termos de montantes pagos durante o ano 2009, cujo decréscimo foi de 6,2%, a 

parte relativa a outras prestações e custos continua a representar o maior peso, embora 

se tenha reduzido em 1,8 pontos percentuais.

Sinistralidade
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Gráfico 2.36 Montantes pagos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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Por comparação do Gráfi co 2.35 com o gráfi co seguinte, é possível concluir que no 

período 2000-2009 a provisão para sinistros e a taxa de sinistralidade exibiram um 

padrão comportamental muito semelhante, como seria de esperar. De facto, em 2009 

manteve-se a tendência de evolução positiva já verifi cada no ano anterior, mas numa 

escala muito menos expressiva (de 0,5% face a 4,3% em 2008).

Gráfico 2.37 Evolução da Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
ilh

õe
s d

e 
eu

ro
s

Provisão para sinistros Provisão matemática

Tal deveu-se ao facto de a provisão matemática, que representa cerca de 70% da provisão 

para sinistros, ter apresentado um incremento de 2,4% (4,2% em 2008), enquanto a 

provisão para outras prestações e custos sofreu uma quebra de 3,7% (incremento de 

4% em 2008).

Já em relação à sua estrutura em 2009, esta sofreu ligeiras alterações, sendo de realçar o 

aumento da parcela relativa a pensões homologadas/conciliadas (de 44,3% para 46,7%). 

Gráfico 2.38 Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho
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No ano em análise, a taxa de cedência apresentou também uma ligeira quebra face ao 

seu valor em 2008, situando-se nos 2,5%. 

O saldo de resseguro cedido, que em termos históricos se tem mantido desfavorável 

para as empresas de seguros, com excepção do ano 2007 – Gráfi co 2.39 – registou um 

valor próximo dos 15 milhões de euros. Ainda assim, o custo do risco sofreu um decréscimo 

de 4,7 pontos percentuais, justifi cado pela já referida redução da taxa de sinistralidade.

Atendendo à natureza de longo prazo de grande parte das responsabilidades da carteira 

de Acidentes de Trabalho, a componente fi nanceira tende a assumir um peso bastante 

expressivo na estrutura da conta técnica dessa modalidade. Como tal, o resultado 

técnico encontra-se particularmente susceptível às variações ocorridas nos mercados 

de capitais, em especial ao impacto das grandes crises fi nanceiras.

O ano 2009 caracterizou-se por uma melhoria da situação fi nanceira em resultado da 

recuperação dos mercados fi nanceiros, tendo-se observado uma redução no volume 

de perdas por imparidade (de quase 50%) e um aumento substancial (de quase 30%) 

nos ganhos e rendimentos líquidos com investimentos. 

Relativamente aos resultados operacionais, constata-se que ao longo da última década 

estes têm apresentado níveis bastante negativos, em metade dos anos analisados 

superiores a 50 milhões de euros, sendo a única excepção o ano 2004, com um valor 

positivo de cerca de 21 milhões de euros. Considerando que os custos de exploração 

evidenciaram um comportamento relativamente estável ao longo dos anos, com 

um rácio de despesas que ronda os 25%, a volatilidade dos resultados operacionais 

é essencialmente explicada pela variação ocorrida ao nível dos custos com sinistros. 

Relembra-se, neste contexto, que o ano 2004 foi aquele em que se registou uma taxa de 

sinistralidade mais branda.

Face ao cenário descrito, conclui-se que a função fi nanceira é praticamente a única 

componente que contribui para um resultado positivo da conta técnica da modalidade 

de Acidentes de Trabalho. Conforme se pode constatar pelos dados históricos, 

esta situação não é sustentável nos períodos em que se verifi ca uma diminuição 

da componente fi nanceira – tendo coincidido com os anos em que as taxas de 

sinistralidade atingiram os níveis mais elevados, sem que houvesse em contrapartida 

um aumento proporcional no montante dos prémios – o resultado técnico apresenta 

quebras acentuadas, que poderiam ser atenuadas caso os resultados operacionais se 

mostrassem mais favoráveis.

Gráfico 2.39 Decomposição do resultado técnico da modalidade Acidentes de Trabalho
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As evidências anteriormente salientadas apontam para a relevância de se procurar um 

maior equilíbrio técnico nesta modalidade, quer através de uma redução dos custos de 

exploração por via de melhorias de efi ciência, quer através de um maior alinhamento 

das tarifas com os perfi s de risco cobertos. Este equilíbrio assume particular importância 

no contexto da elevada competitividade deste segmento, bem como da introdução e 

respectivos impactos do regime constante da nova Lei de Acidentes de Trabalho (Lei n.º 

18/2009, de 4 de Setembro).

Em termos de resultados individuais, o cenário em 2009 apresentou-se melhor do que 

no ano anterior, já que o número de empresas com resultados negativos reduziu de 14 

para 9.

Gráfico 2.40 Resultados técnicos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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b) Doença

Os prémios brutos emitidos de seguro directo do ramo Doença registaram, uma vez 

mais, um incremento (4,1%), evidenciando, no entanto, uma desaceleração face aos 

crescimentos dos últimos anos (9,6% em 2008 e 8,2% em 2007).

Considerando, por outro lado, a produção referente a contratos contabilizados como 

de prestação de serviços, verifi cou-se que a mesma sofreu uma quebra, passando de 7 

milhões de euros para 4,6 milhões de euros.

A população coberta por este tipo de seguro ultrapassou os 2 milhões de pessoas (2.065 

mil), representando um aumento de 4,4% face ao ano anterior. Tendo em conta que 

os prémios adquiridos aumentaram numa proporção ligeiramente superior (4,6%), a 

conjugação de ambos os factores levou a um ligeiro aumento do prémio médio por 

pessoa, de cerca de 232 euros em 2008, para mais de 234 euros em 2009. Esse aumento 

foi exclusivamente impulsionado pelos seguros de grupo, em relação aos quais o 

prémio médio cresceu 2,5%, enquanto ao nível dos seguros individuais se registou um 

decréscimo de 0,3%.

Evolução dos prémios
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A proporção entre as subscrições de seguros individuais e de seguros de grupo sofreu 

apenas ligeiras alterações face ao ano anterior, tendo os seguros de grupo reduzido, 

muito ligeiramente, o seu peso relativo (de 51,7% para 50,9%).

Gráfico 2.41 Proporção entre subscritores de seguros individuais e seguros de grupo
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À semelhança dos anos anteriores, os sistemas convencionados7 são aqueles 

relativamente aos quais os segurados continuam a manifestar a sua preferência, tanto 

em termos de seguros individuais como de seguros de grupo. 

Contudo, o sistema misto tem vindo gradualmente a aumentar a sua importância 

relativa, tendo sido o único em que se verifi caram aumentos face ao ano anterior no 

caso dos seguros individuais.

No caso dos seguros de grupo observa-se, ainda assim, que o peso do sistema de 

reembolso8 é superior ao do sistema misto, embora no ano em apreço tenha sofrido 

uma quebra, que se traduz num decréscimo de 6,8 pontos percentuais em termos de 

proporção face a outras modalidades.

O Gráfi co 2.42 detalha a informação acerca da evolução do peso relativo dos diferentes 

tipos de sistema, tendo por base a última estimativa disponível dos custos com sinistros 

totais por ano de ocorrência (i.e. o total de montantes pagos por ano de ocorrência, 

independentemente do ano de pagamento, acrescido da correspondente parcela da 

provisão para sinistros constituída a 31 de Dezembro de 2009).

7 Sistema em que a empresa de seguros dispõe de uma rede convencionada de profi ssionais ou entidades que se dedicam à 

prestação de cuidados médicos-hospitalares e de cuja lista dá conhecimento ao tomador do seguro aquando da subscrição do 

contrato.

8 Sistema em que a empresa de seguros indemniza o segurado numa parte das despesas de saúde suportadas por este, mediante 

a apresentação dos respectivos comprovativos.
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Gráfico 2.42 Proporção dos tipos de sistemas disponíveis para seguros de Doença individuais e 

de grupo
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Quadro 2.23 Estrutura da conta técnica do ramo Doença – Seguro directo

milhões de euros 2008 2009

Prémios emitidos de seguro directo (**) 462 481

Prémios adquiridos de seguro directo 460 481

Montantes pagos / Prémios adquiridos 79,3% 81,0%

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 79,0% 82,4%

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

Custos de exploração / Prémios emitidos 15,6% 16,4%

Rendimentos e ganhos líquidos com investimentos / Prémios emitidos 0,4% 0,8%

Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 0,3% 0,2%

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

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 39,3% 38,8%

Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 75,8% 78,4%

Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 36,0% 36,8%

Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 84,0% 86,5%

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

(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

A taxa de sinistralidade de seguro directo do ramo Doença manteve-se em níveis 

elevados (82,4% em 2009), o que representa um agravamento de 3,4 pontos percentuais 

face a 2008. Tal fi cou a dever-se a um aumento mais expressivo dos custos com sinistros 

(cerca de 9%) do que dos prémios adquiridos (4,6%, tal como já referido anteriormente).

Sinistralidade
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Os montantes pagos relativamente a este ramo representaram 98,2% dos respectivos 

custos com sinistros (indicador de celeridade de pagamento), o que poderá ser explicado 

pelo facto de este ser um ramo caracterizado por um horizonte temporal de curto prazo.

Em relação ao resseguro aceite, a taxa de aceitação do ramo Doença manteve a tendência 

dos últimos anos, apresentando um ligeiro crescimento (0,8 pontos percentuais) face a 

2008. A taxa de sinistralidade de resseguro aceite verifi cou um agravamento na ordem 

dos 2,5 pontos percentuais, o que terá fi cado a dever-se ao aumento dos custos com 

sinistros de resseguro aceite.

A taxa de cedência, por seu lado, evidenciou uma ligeira inversão face à situação do ano 

anterior, o que se refl ectiu numa quebra de 0,5 pontos percentuais. No tocante à taxa de 

sinistralidade de resseguro cedido do ramo Doença, que em 2008 já tinha registado um 

valor acima dos 75%, observou-se um incremento de 2,6 pontos percentuais.

Em termos de desempenho fi nanceiro, há que referir que tanto o saldo de ganhos 

e rendimentos líquidos de investimentos como o valor das perdas por imparidade 

manifestaram uma melhoria face ao ano anterior, o que expresso em função dos prémios 

brutos emitidos se refl ecte num aumento de 0,4 pontos percentuais no primeiro caso e 

um decréscimo de 0,2 pontos percentuais no segundo.

O resultado da conta técnica para o ramo Doença sofreu um agravamento face à 

situação dos últimos anos. Esta situação ter-se-á fi cado a dever essencialmente à queda 

abrupta dos resultados da função operacional, considerando seguro directo e resseguro 

aceite, na ordem dos 75%.

Gráfico 2.43 Decomposição do resultado técnico do ramo Doença
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Considerando o universo de 19 empresas que em 2009 exploravam o ramo Doença, é 

de salientar que 12 registaram resultados negativos, o que representa um agravamento 

da situação face ao ano anterior, onde 9 empresas se encontravam nessa situação.
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Gráfico 2.44 Resultados técnicos – Ramo Doença
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c) Automóvel

Em 2009, o volume da produção de seguro directo do ramo Automóvel voltou a sofrer 

uma quebra signifi cativa, de 7,9%, com um valor de prémios brutos emitidos de cerca 

de 1,6 mil milhões de euros. Ainda assim, o número de apólices do ramo aumentou 1,3% 

face a 2008. Em particular, é de destacar o crescimento do número de apólices com 

cobertura de Veículos Terrestres, que aumentou de 2.948 mil para 3.113 mil, passando a 

representar mais de 50% do total de apólices do ramo.

Gráfico 2.45 Número de apólices de seguro Automóvel – Responsabilidade Civil e Veículos 
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Quadro 2.24 Estrutura da conta técnica do seguro Automóvel – Seguro directo

milhões de euros 2008 2009
Prémios emitidos de seguro directo (**) 1.744 1.606
Prémios adquiridos de seguro directo 1.798 1.609

Montantes pagos / Prémios adquiridos 69,9% 76,4%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 64,5% 68,0%

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

Custos de exploração / Prémios emitidos 27,7% 28,7%
Rendimentos e ganhos líquidos com investimentos / Prémios emitidos 5,7% 6,5%
Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 1,7% 1,0%

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

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 6,1% 5,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 16,9% 15,4%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,4% 0,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 48,7% 71,2%
(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite

(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

Em 2009 verifi cou-se uma inversão da tendência decrescente ao nível da taxa de 

sinistralidade de seguro directo do ramo Automóvel que se tinha vindo a manifestar 

desde 2002. Com efeito, esta agravou-se face a 2008, em 3,5 pontos percentuais. 

Este comportamento deveu-se, essencialmente, ao facto da redução dos custos com 

sinistros não ter acompanhado a quebra, mais acentuada, da produção.

No ano em análise voltou-se a assistir a um aumento do indicador de celeridade de 

pagamento (montantes pagos/custos com sinistros), de quase 4 pontos percentuais 

face a 2008, atingindo os 112,3%.

A taxa de cedência do ramo Automóvel apresentou uma inversão à tendência 

observada no ano anterior, com uma ligeira quebra em relação ao valor de 2008 (0,4 

pontos percentuais). A taxa de sinistralidade de resseguro cedido registou também um 

valor próximo do verifi cado em 2008, ainda que inferior em 1,5 pontos percentuais.

Em 2009, o resseguro aceite não teve praticamente expressão no ramo Automóvel.

Relativamente ao desempenho fi nanceiro, é de salientar uma melhoria na função 

fi nanceira, de 24,4%. Este cenário resultou tanto do incremento dos ganhos e 

rendimentos líquidos com investimentos, como da redução do valor das perdas por 

imparidade, os quais, em relação aos prémios emitidos, implicaram variações de 0,8 e 

0,7 pontos percentuais, respectivamente.

No cômputo geral, o resultado da conta técnica para o ramo Automóvel apresentou 

um montante global positivo de 35 milhões de euros. Ainda assim, tal representa 

uma quebra superior a 72% face ao ano anterior. Esta situação ter-se-á fi cado a dever, 

essencialmente, ao desempenho negativo da função operacional, a qual, considerando 

seguro directo e resseguro aceite, sofreu um decréscimo de 85,9%.
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Gráfico 2.46 Decomposição do resultado técnico do ramo Automóvel
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(*) Resultados técnicos determinados de acordo com o novo PCES

Das 22 empresas que exercem actividade no ramo Automóvel, 12 registaram, em 2009, 

resultados negativos. É, no entanto, de salientar que no ano anterior apenas 6 empresas 

se encontravam nessa situação.

Gráfico 2.47 Resultados técnicos – Seguro Automóvel
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d) Incêndio e Outros Danos em Coisas

O volume da produção de seguro directo do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos 

em Coisas voltou a apresentar, em 2009, um acréscimo face ao ano anterior, ainda que 

num grau ligeiramente inferior (1,5% em 2009 e 2,7% em 2008).

Esse crescimento terá sido essencialmente impulsionado pela modalidade Riscos 

Múltiplos Habitação que, apesar de ter apresentado em termos relativos uma taxa 

inferior a outras – de 3,6%, face a 39,8% de Agrícola-Incêndio, 21,4% de Riscos Múltiplos 

Outros ou 19,2% de Deterioração de Bens Refrigerados –, em termos absolutos registou 

um crescimento superior a 12 milhões de prémios brutos emitidos.

Evolução dos prémios
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No sentido inverso, a modalidade Pecuário foi aquela que apresentou um maior 

decréscimo em termos relativos (-31%), mas foram as modalidades Incêndio e 

Elementos da Natureza e Outros Danos em Coisas que exibiram maiores quebras em 

termos absolutos (em ambos os casos, superiores a 2 milhões de euros).

Na análise efectuada é necessário tomar em consideração o facto de que várias das 

modalidades deste grupo de ramos apresentam um elevado grau de volatilidade em 

termos de prémios brutos emitidos, o que torna difícil a extracção de tendências no que 

respeita aos últimos anos.

Relativamente a 2008, as variações anteriormente referidas não se traduziram em 

alterações signifi cativas do peso relativo de cada modalidade no cômputo geral, 

sendo apenas de destacar a subida de 0,7 pontos percentuais no peso de Riscos 

Múltiplos Habitação, face ao total da modalidade, em detrimento de Riscos Múltiplos 

Comerciantes. 

Outros
6,4%

Avaria de Máquinas
2,6%

Roubo
1,0%

Agrícola e Pecuário
3,6%

Incêndio e Elementos da 
Natureza

3,5% Habitação
63,4%

Industrial
13,4%

Outros
1,7%

Comerciantes
21,5%

Riscos Múltiplos
82,8%

Quadro 2.25 Estrutura da conta técnica do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos – Seguro 

directo

milhões de euros 2008 2009

Prémios emitidos de seguro directo (**) 679 690

Prémios adquiridos de seguro directo 676 672

Montantes pagos / Prémios adquiridos 49,3% 47,6%

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 51,1% 56,8%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -13,4% -12,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 32,1% 33,0%

Proveitos com investimentos líquidos / Prémios emitidos 2,7% 3,2%

Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 0,8% 0,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 4,0% -0,7%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 37,7% 38,2%

Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 44,1% 47,4%

Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,5% 1,3%

Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 33,2% 99,8%

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

(**) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

Gráfico 2.48 Produção por modalidades – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas
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A taxa de sinistralidade do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas sofreu 

um crescimento de quase 6 pontos percentuais face ao ano anterior. Esta situação fi cou 

a dever-se ao aumento dos custos com sinistros em 10,6%, já que o volume de prémios 

sofreu, tal como referido anteriormente, uma quebra.

Uma análise por modalidade permite concluir que em quatro destas as taxas de 

sinistralidade registaram valores acima dos 70%, designadamente Agrícola-Colheitas, 

Avaria de Máquinas, Pecuário e Riscos Múltiplos Industrial (sendo que, com excepção 

da segunda, as taxas excederam os 100%). Em contrapartida, as modalidades 

Agrícola-Incêndio e Outros Danos em Coisas foram aquelas que manifestaram os 

valores de sinistralidade mais baixos (31,9% e 24,6%, respectivamente).

Para o agregado de Riscos Múltiplos, que representa cerca de 83% do ramo em análise, 

o rácio de sinistralidade sofreu um agravamento de 5,4 pontos percentuais face ao ano 

anterior, sendo que, dentro deste, a submodalidade Riscos Múltiplos Industrial é a que 

apresenta maior volatilidade.
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Em relação ao resseguro cedido, a taxa de cedência registou um incremento de 0,5 

pontos percentuais face a 2008. No que toca à taxa de sinistralidade, verifi cou-se um 

ligeiro agravamento (de 3,3 pontos percentuais) em relação ao ano anterior.

Em matéria de resseguro aceite, a taxa de aceitação do grupo de ramos em análise 

manteve-se praticamente inalterada, com uma variação negativa de 0,2 pontos 

percentuais, enquanto a respectiva taxa de sinistralidade apresentou um agravamento 

bastante expressivo (de 66,6 pontos percentuais), refl ectindo o facto dos custos com 

sinistros estarem quase ao nível dos respectivos prémios.

O desempenho fi nanceiro deste grupo de ramos evidenciou uma melhoria relativamente 

ao ano anterior, não apenas em termos dos ganhos e rendimentos líquidos com 

investimentos (com um aumento de 0,5 pontos percentuais, quando comparando os 

respectivos valores de 2008 e 2009, expressos em função dos prémios emitidos), como 

também em relação ao valor das perdas por imparidade (cujo rácio face aos prémios 

emitidos decresceu 0,2 pontos percentuais).

Sinistralidade

Gráfico 2.49 Taxa de sinistralidade por modalidades – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas
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Apesar do comportamento positivo do desempenho fi nanceiro, o resultado técnico do 

grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas foi negativo, em consequência 

da redução dos resultados operacionais (de 46,5%, considerando seguro directo e 

resseguro aceite).

Gráfico 2.50 Decomposição do resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos
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A análise dos resultados técnicos individuais revela que 12 de um total de 22 empresas 

de seguros que exploram o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas 

registaram prejuízos. No entanto, é importante tomar em consideração o facto de que 

cerca de metade do montante dos resultados negativos se encontra concentrado numa 

única empresa.

Gráfico 2.51 Resultados técnicos – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas
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e) Responsabilidade Civil Geral

O volume de produção de seguro directo do ramo Responsabilidade Civil Geral voltou a 

crescer, ainda que ligeiramente, em relação ao ano anterior, situando-se nos 97 milhões 

de euros.

Uma análise mais detalhada permite constatar que esta situação ficou a 

dever-se à contribuição das modalidades Responsabilidade Civil Geral Profi ssional, 

Responsabilidade Civil Geral Outros e Responsabilidade Civil Geral Exploração, que 

foram aquelas que apresentaram taxas de crescimento positivas (4%, 2,3% e 0,5%, 

respectivamente). No sentido inverso, tanto a modalidade Responsabilidade Civil Geral 

Produtos como Responsabilidade Civil Geral Caçadores sofreram quebras superiores a 

4% (4,5% no primeiro caso e 4,2% no segundo).

Em termos de estrutura, esta manteve-se praticamente inalterada, havendo apenas 

a referir pequenas alterações, nunca superiores a 0,4 pontos percentuais, as quais 

foram ascendentes no caso das modalidades Responsabilidade Civil Geral Outros e 

Responsabilidade Civil Geral Profi ssional e descendentes nos restantes casos.

Gráfico 2.52 Produção por modalidades – Ramo Responsabilidade Civil Geral
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Quadro 2.26 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral – Seguro directo

milhões de euros 2008 2009

Prémios emitidos de seguro directo (**) 96 97

Prémios adquiridos de seguro directo 95 93

Montantes pagos / Prémios adquiridos 37,5% 33,3%

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 45,3% 49,8%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -9,2% -21,4%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,9% 31,9%

Rendimentos e ganhos líquidos com investimentos / Prémios emitidos 7,2% 8,2%

Perdas de imparidade líquidas / Prémios emitidos 1,9% 1,5%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 21,3% 1,9%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) (**) 27,0% 27,6%

Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 53,3% 8,8%

Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,8% 0,7%

Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 231,2% 338,4%

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

(**) Inclui os valores da Real Seguros e Mutuamar

Evolução dos prémios
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A taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral registou um novo 

agravamento face ao ano anterior (4,5 pontos percentuais), aproximando-se dos 50% 

em 2009. Em termos de modalidades, foi a Responsabilidade Civil Geral Exploração 

aquela que apresentou a taxa mais gravosa, na ordem dos 69%. Nos restantes casos, 

apenas a Responsabilidade Civil Geral Outros ultrapassou ligeiramente o patamar dos 

50% (com 50,7%), sendo de referir o facto de a modalidade Responsabilidade Civil Geral 

Profi ssional ter exibido uma taxa de sinistralidade negativa, fruto de um saldo de custos 

com sinistros negativo.

No que toca às taxas de cedência e de aceitação, os valores mantiveram-se próximos 

dos de 2008, embora as respectivas taxas de sinistralidade tenham sofrido alterações 

signifi cativas, ainda que em direcções opostas. No que diz respeito ao resseguro aceite, 

o agravamento deste indicador justifi ca-se pelo facto dos custos com sinistros terem 

apresentado um valor cerca de quatro vezes superior ao dos prémios. Em contrapartida, 

a taxa de sinistralidade de resseguro cedido registou uma quebra de 44,5 pontos 

percentuais face ao valor verifi cado em 2008.

De forma análoga aos restantes ramos Não Vida, a função fi nanceira relativa ao ramo 

Responsabilidade Civil Geral comportou-se de forma positiva, embora de modo pouco 

expressivo. Com efeito, os ganhos e rendimentos fi nanceiros líquidos em relação aos 

prémios emitidos aumentaram 1 ponto percentual, enquanto o rácio dado pelo valor 

das perdas por imparidade sobre os prémios emitidos sofreu uma quebra de 0,5 pontos 

percentuais.

Esta situação teve, no entanto, uma infl uência muito ligeira no resultado da conta 

técnica, cujo valor decresceu 91,4% face ao ano anterior. Tal situação fi cou a dever-se ao 

desempenho desfavorável da função operacional (tanto em termos de seguro directo, 

como de resseguro aceite), que sofreu uma quebra de 38,5%, e a um acréscimo do saldo 

negativo de resseguro cedido, de cerca de 9 milhões de euros em 2008 para 20 milhões 

de euros em 2009.

Gráfi co 2.53 Decomposição do resultado técnico do ramo Responsabilidade Civil Geral
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Das 17 empresas que exercem a sua actividade no ramo Responsabilidade Civil Geral, 5 

obtiveram resultados negativos, o que representa um acréscimo em 3 unidades face ao 

ano anterior. No entanto, do total de resultados negativos, 75% dizem respeito a uma 

única empresa.

Gráfico 2.54 Resultados técnicos – Ramo Responsabilidade Civil Geral
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2.4. Situação fi nanceira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço

Em 2009, as três componentes fundamentais da estrutura patrimonial – Activo, Passivo 

e Capital Próprio – das empresas de seguros sob supervisão do ISP apresentaram taxas 

de crescimento notáveis, confi gurando um movimento de recuperação face aos valores 

atipicamente baixos e característicos da conjuntura de crise económico-fi nanceira 

vivida ao longo de todo o ano anterior.

A evolução do Activo e do Passivo foi consentânea com as respectivas taxas de evolução 

tendenciais de longo prazo (em torno dos 10% ao longo desta década). De facto, o 

valor total dos activos registou um acréscimo de 9,5%, ascendendo a 58.092 milhões 

de euros. Do lado do Passivo, verifi cou-se um incremento ligeiramente inferior, situado 

em torno dos 8%.

Por seu turno, o valor do Capital Próprio apresentou em 2009 um aumento muito 

signifi cativo, de aproximadamente 35%, a subida mais elevada dos últimos anos. 

Este acréscimo veio compensar a redução de 19,6% observada em 2008. Em fase de 

recuperação dos mercados fi nanceiros, a variação média destes dois anos foi de 4,1%.

Quadro 2.27  Evolução da estrutura patrimonial

milhões de euros 2005 2006 2007
(*)

2008 2009

Activo 44.412 50.021 53.266 53.052 58.092

Capital Próprio (CP) 3.275 3.838 3.774 3.034 4.090

Passivo 41.137 46.183 49.492 50.018 54.002

(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008

Estrutura patrimonial
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Para melhor se compreender a evolução temporal do Capital Próprio, atente-se ao 

Gráfi co 2.55 e Quadro 2.28, que ilustram as variações ocorridas ao longo dos anos, 

ao nível das principais rubricas deste agregado. No gráfi co seguinte destacam-se 

claramente dois períodos de grandes oscilações, associados a crises económicas globais, 

separados por um período de crescimento estável: o primeiro período de crise, entre 

1999 e 2002, que se encontra associado às sequelas da crise dos mercados asiáticos, e o 

segundo, observado nos anos de 2007, 2008 e 2009 (este último ano já com sintomas de 

recuperação), induzido pela última crise nos mercados fi nanceiros internacionais.

Gráfico 2.55  Evolução das principais rubricas do Capital Próprio
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Quadro 2.28  Evolução das principais rubricas do Capital Próprio

milhões de euros 2005 2006 2007(*) 2008 2009

Capital Próprio (CP) 3.275 3.838 3.774 3.034 4.090

  Capital + Prém. emissão (+) 1.994 2.029 1.950 2.154 2.208
  Res. reavaliação (+) 385 469 -153 -887 112
  Reserva reaval. legal (+) 41 41 - - -
  Outras reservas (+) 381 531 693 953 573
  Result. transit.de exerc. ant. (+) 23 64 643 843 956
  Result. líq. do exerc. (+) 452 704 641 -30 241

  Distrib. result.do exercício (-) 113 364 317 99 127

Variação=Rubrica T-RubricaT-1 400 310 40 -70 785

  Var.(Cap.+Pr. em.) (+) 41 36 -79 204 54
  Var.Res.reavaliação (+) 125 84 -622 -734 999
  Var.Reserva reav.legal (+) 0 0 - - -
  Var.Outras reservas (+) 117 151 162 260 -380
  Var.Result.transit.exerc.ant. (+) 117 41 580 200 112

  Var.Result. líq. do exerc. (+) 54 253 -63 -671 270

(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008

Em 2009, o acréscimo de 1.056 milhões de euros no Capital Próprio fi cou a dever-se 

fundamentalmente à variação de 998,8 milhões de euros registada na rubrica Reservas 

de reavaliação.

A rubrica Capital (composta pela soma de Capital social, Acções próprias e Outros 

instrumentos de capital) conseguiu, apesar do contexto económico e fi nanceiro volátil, 

manter a sua tendência de evolução ao longo dos últimos anos. Em particular, no ano 

em apreço, esse acréscimo foi de 43 milhões de euros, apesar do ligeiro decréscimo de 

12,4 milhões de euros no valor do Capital social (quase totalmente contrabalançado por 

um incremento de 11,5 milhões de euros em Prémios de emissão). Esse crescimento foi 

assim assegurado pelo valor da rubrica Outros instrumentos de capital.

Capital Próprio 
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Ao nível das Reservas de reavaliação registou-se um valor positivo de 111,6 milhões 

de euros, em consequência da recomposição dos mercados fi nanceiros após a crise 

internacional anteriormente referida. Com efeito, o valor das Reservas de reavaliação 

em 2009 traduz um aumento muito signifi cativo, resultante do saldo positivo dos 

ajustamentos no justo valor de activos fi nanceiros observados em certas rubricas do 

Activo. Este valor representa uma importante recuperação, especialmente quando 

comparada com as variações negativas de 2008 (de 734 milhões de euros) e de 2007 

(de 622 milhões de euros).

O Resultado líquido do exercício evidenciou uma evolução semelhante, atingindo 240,9 

milhões de euros em 2009 face a um resultado negativo de 29,6 milhões de euros em 

2008.

A rubrica de Outras reservas foi a única a apresentar uma depreciação (de 380 milhões de 

euros), reaproximando-se do valor observado em 2007, o que em grande parte resulta 

de uma redução de cerca de 248 milhões de euros na Reserva por impostos diferidos 

(induzida pelo não reconhecimento de perdas, dado o volume de ganhos potenciais) 

e, em menor escala, da diminuição de cerca de 138 milhões de euros no valor de outras 

reservas (montante parcialmente transferido para Resultados transitados de exercícios 

anteriores, que cresceram aproximadamente 112 milhões de euros).

A estrutura do Activo é maioritariamente composta pelos Investimentos que, em 

2009, representavam 92% do valor total dos activos. As rubricas classifi cadas como 

Investimentos apresentaram globalmente uma variação positiva de 11,5%, que se fi cou 

a dever fundamentalmente à valorização de categorias subjacentes como a dos activos 

fi nanceiros classifi cados como disponíveis para venda (56,4% do total dos Investimentos 

de 2009), dos activos fi nanceiros classifi cados no reconhecimento inicial ao justo valor 

através de ganhos e perdas (31,7% dos Investimentos) e, com maior intensidade 

mas menor impacto, a valorização dos investimentos a deter até à maturidade (1,8% 

dos Investimentos). Já as rubricas classifi cadas como Outros activos denotaram um 

decréscimo agregado de 9,2%.

O Gráfi co 2.56 mostra a estrutura das principais rubricas do Activo por tipo de actividade 

das empresas de seguros (Vida, Não Vida e Mistas). Em comparação com 2008 

ocorreram ligeiras alterações no peso relativo das componentes Investimentos e Outros 

activos – reforço da primeira componente face à segunda – em especial nas empresas 

especializadas nos ramos Não Vida e Vida. 

Gráfico 2.56  Estrutura do Activo
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Com efeito, o peso relativo do agregado de Investimentos registou tanto nas empresas 

do ramo Vida como nas dos ramos Não Vida um aumento próximo dos 2 pontos 

percentuais e nas empresas Mistas um incremento de 0,6 pontos percentuais.

Da análise conjunta das massas patrimoniais do Capital Próprio e do Passivo constata-se 

que, no fi nal de 2009, o Capital Próprio das empresas de seguros sob supervisão do ISP 

representava 7% da massa patrimonial do Activo, da qual o Passivo representava os 

restantes 93% (peso ligeiramente inferior aos 94,3% de 2008).

A principal componente do Passivo corresponde às responsabilidades totais para com 

os tomadores de seguros e benefi ciários (resultante da soma das Provisões técnicas 

com os Passivos fi nanceiros), que no ano em apreço representava 93,9% do valor total 

do agregado.

O Gráfi co 2.57 ilustra a composição da estrutura do Capital Próprio e Passivo nas 

empresas de seguros Vida, Não Vida e Mistas.

Gráfico 2.57  Estrutura do Capital Próprio e do Passivo
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A representação gráfi ca permite constatar que nas empresas do ramo Vida os Passivos 

fi nanceiros atingiram um peso de 44,1% sobre o valor conjunto do Capital Próprio e do 

Passivo (42,4% em 2008), enquanto que nas empresas Mistas aquela rubrica tornou-se o 

elemento com maior peso relativo (48,6% em 2009, face a 42,3% em 2008).

Na comparação com 2008, as rubricas classifi cadas como Outros passivos foram aquelas 

que, na sua totalidade, apresentaram um comportamento mais estável.

O crescimento acentuado do Capital Próprio (de 34,8% em termos globais) teve efeitos 

visíveis no peso relativo deste elemento na composição da estrutura do Capital Próprio 

e Passivo, tendo-se verifi cado um aumento de 1,4 pontos percentuais nas empresas 

Vida, 2,8 pontos percentuais nas empresas Não Vida e 1,1 pontos percentuais nas Mistas.

Analisada a evolução das principais componentes da estrutura patrimonial das empresas 

de seguros, é possível enriquecer a visão de detalhe sobre a interacção mais granular 

das rubricas do Activo e do Passivo a partir da análise do Quadro 2.29.

Estrutura do Capital 

Próprio e Passivo

Análise patrimonial 

detalhada
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Quadro 2.29  Estrutura patrimonial detalhada

milhões de euros 2007(*) 2008 2009

Caixa e depósitos à ordem 1.970 2.072 1.975

Investimentos 48.645 47.955 53.466

Provisões técnicas de resseguro cedido 745 802 774

Activos por impostos diferidos 278 464 297

Devedores 1.322 1.415 1.161

Outros activos 305 343 419

Total do Activo Líquido 53.266 53.052 58.092

Provisões técnicas 27.476 26.616 26.200

   Vida 21.124 20.204 19.860

   Não Vida 6.352 6.412 6.340

Passivos Financeiros 19.581 20.477 24.518

Passivos por impostos diferidos 320 216 328

Credores 947 831 1.025

Outros passivos 1.167 1.878 1.931

Total do Passivo 49.492 50.018 54.002

Capital Próprio 3.774 3.034 4.090

(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008 

No que diz respeito à evolução estrutural da composição da carteira de activos, 

esta não registou alterações muito substanciais entre 2008 e 2009. A parcela mais 

relevante é constituída por activos fi nanceiros classifi cados como disponíveis para 

venda, que representavam cerca de 52% do total (50% em 2008), o que vem justifi car 

a elevada magnitude da variação das componentes do Capital Próprio, uma vez que 

os ajustamentos daqueles investimentos são directamente refl ectidos neste, através da 

conta Reservas de reavaliação por ajustamentos no justo valor de activos fi nanceiros.

Em termos de importância relativa, seguem-se os activos fi nanceiros classifi cados no 

reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas, com um peso de 

cerca de 29% em 2009 (28,4% em 2008). As restantes rubricas apresentam pesos pouco 

signifi cativos. 

Relativamente às restantes componentes do Activo, apesar da sua reduzida importância 

material, importa salientar a diminuição de 0,7 pontos percentuais no peso da rubrica 

Outros devedores (2% do total do Activo) e de 0,5 pontos percentuais em Caixa 

e depósitos à ordem (3,4% do total). As Provisões técnicas de resseguro cedido 

evidenciaram igualmente um decréscimo de 0,2 pontos percentuais, representando 

1,3% do total do Activo.

O Passivo registou um incremento de 8%, tendo os maiores acréscimos sido verifi cados 

nas componentes de Passivos fi nanceiros (19,7%), Passivos por impostos diferidos 

(52,1%) e Outros credores (23,3%). 

Com a introdução do novo plano de contas, em 2008, uma parte considerável das 

Provisões técnicas do ramo Vida (cerca de metade) foi reclassifi cada como Passivos 

fi nanceiros por contratos de investimento, traduzindo responsabilidades decorrentes 

de contratos em que a componente de risco específi co de seguros se afi gura pouco 

material.

Como se ilustra no Gráfi co 2.58, em 2009, o valor dos Passivos fi nanceiros cresceu  19,7%, 

atingindo os 24.518 milhões de euros (ou seja, 45,4% do Passivo), enquanto as Provisões 

técnicas do ramo Vida sofreram um decréscimo de 1,7%, cifrando-se em cerca de 19.860 

milhões de euros (36,8% do Passivo).

Activo

Passivo
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As Provisões técnicas dos ramos Não Vida corresponderam a 6.340 milhões de euros, 

o que se traduz num decréscimo de cerca de 1% face a 2008, passando a representar 

11,7% do total do Passivo.

No total das responsabilidades face aos tomadores de seguros e benefi ciários, os 

Passivos fi nanceiros viram o seu peso aumentar para 48,3%, face aos 39,2% das Provisões 

técnicas do ramo Vida e aos 12,5% das Provisões técnicas dos ramos Não Vida.

Gráfico 2.58  Evolução das Provisões técnicas e Passivos fi nanceiros
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(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008

As Provisões técnicas do ramo Vida são constituídas na sua maior parte pelas Provisões 

matemáticas, que no ano em apreço somaram 18.890 milhões de euros (95,1% do total 

das Provisões técnicas de Vida). Tal como no ano anterior, as Provisões matemáticas 

apresentaram uma redução, apesar de mais moderada (-2,5% face a -4,1% em 2008).

Quadro 2.30  Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 2007(*) 2008 2009

Provisão matemática do ramo Vida 20.189 19.367 18.890

Provisão para participação nos resultados 349 206 334

Provisão para sinistros 388 444 441

Provisão para prémios não adquiridos 48 63 75

Provisão para compromissos de taxa 16 21 22

Provisão para estabilização de carteira 34 32 37

Provisão para riscos em curso 0 2 0

Outras provisões técnicas 99 65 58

Sub-total 21.124 20.200 19.857

Provisões técnicas ( unit linked ) 0 4 4

Total 21.124 20.204 19.860

(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008 

No que respeita às restantes provisões, importa destacar o acréscimo de 61,7% na 

Provisão para participação nos resultados, relacionada directamente com a valorização 

das carteiras de investimento resultante da recuperação dos mercados de capitais. Das 

duas componentes da Provisão para participação nos resultados, foi a parte relativa à 

Provisão para participação nos resultados a atribuir (no montante de 189 milhões de 

euros) a que manifestou uma maior taxa de crescimento (cerca de 150%), tendo a 

Provisão para participação nos resultados atribuída atingido os 145 milhões de euros 

(mais 10,7% que em 2008).

Provisões técnicas de 

Vida 
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Em sentido contrário, note-se a variação negativa ocorrida nas Outras provisões técnicas 

(-11,4%), pese embora o facto desta rubrica apresentar um valor pouco substancial.

As Provisões técnicas dos ramos Não Vida são essencialmente constituídas pela Provisão 

para sinistros que em 2009 representava 79,9% do total, um peso bastante semelhante 

ao do ano anterior (inferior em apenas 0,4 pontos percentuais), apesar de ter registado 

um decréscimo de 1,6% no seu valor em termos absolutos.

Quadro 2.31 Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhões de euros 2007(*) 2008 2009

Provisão para prémios não adquiridos 1.142 1.114 1.067

Provisão para participação nos resultados 3 4 4

Provisão para sinistros 5.104 5.148 5.067

    Acidentes de Trabalho 1.796 1.878 1.864

         Provisão matemática 1.208 1.259 1.243

    Doença 155 154 164

    Incêndio e Outros Danos 281 289 355

    Automóvel 2.458 2.364 2.217

    Responsabilidade Civil Geral 194 202 223

    Outros Ramos 221 261 245

Provisão para riscos em curso 40 82 133

Provisão para envelhecimento 2 2 2

Provisão para desvios de sinistralidade 61 63 66

Outras provisões técnicas 0 0 1

Total 6.352 6.412 6.340

(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008 

A rubrica de Provisão para sinistros manifestou comportamentos distintos entre 

diferentes ramos de seguros. 

Em 2009 assistiu-se a uma diminuição marginal do valor das provisões técnicas da 

modalidade de Acidentes de Trabalho (variação de -0,7% face a 2008), consistente com 

o decréscimo dos prémios (de 9,3%), em função de um movimento de redução das 

tarifas médias (e dos custos com sinistros) mais acentuado que o aumento dos salários 

seguros. Apesar disso, o peso das provisões técnicas da modalidade de Acidentes de 

Trabalho na Provisão para sinistros total apresentou um acréscimo marginal de 0,3 

pontos percentuais.

Da Provisão para sinistros do conjunto dos restantes ramos Não Vida salienta-se 

o crescimento verifi cado nos ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas (22,8%) e 

Responsabilidade Civil Geral (10,2%). Por outro lado, no ramo Automóvel as provisões 

para sinistros decresceram 6,2%, tendo o respectivo peso no agregado Não Vida 

evoluído para 43,8%.

Relativamente às restantes Provisões técnicas dos ramos Não Vida, destaca-se o 

acréscimo assinalável da Provisão para riscos em curso (63%), cujo peso no total das 

provisões dos ramos Não Vida cresceu 0,8 pontos percentuais, continuando no entanto 

a representar uma proporção pouco signifi cativa do total das provisões (2,1%).

À semelhança do ano anterior, a Provisão para prémios não adquiridos decresceu 4,2%, 

embora a sua importância relativa no cômputo do total das provisões se tenha mantido 

praticamente inalterada.

Provisões técnicas de 

Não Vida 
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No segmento Não Vida, um dos indicadores mais utilizados para o controlo da solvência 

corresponde ao índice de provisionamento dado pelo rácio ‘Provisão para sinistros/

Prémios emitidos’.

Em 2009, este índice aumentou, em termos médios, 6,4 pontos percentuais, fi xando-se 

em 122,1%.

Gráfico 2.59 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos 

ramos Não Vida
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(*) Valores relativos ao exercício de 2007, recalculados com base no novo PCES aplicável a partir de 2008

No que se refere ao rácio ‘Montantes Pagos/Custos com Sinistros’, que refl ecte o índice 

de regularização de sinistros, apurou-se um valor de 103,2%, que corresponde, em 

termos médios, a uma variação positiva de 4,5 pontos percentuais.

No que respeita aos restantes elementos que compõem o Passivo das empresas de 

seguros (representativos de 6,1% do montante total), constata-se a ocorrência de uma 

evolução diferenciada entre as suas componentes.

As rubricas Outros passivos fi nanceiros e Outros elementos do passivo registaram, 

respectivamente, incrementos de 2,3% e 3,8%.

Refi ra-se ainda o acréscimo de 29,9% ao nível da rubrica Passivos por benefícios 

pós-emprego, em contraste com a redução acentuada de 34,8% em 2008. Um dos 

elementos que provavelmente terá contribuído para o aumento desta rubrica reside na 

descida da taxa de desconto utilizada para efeitos de avaliação das responsabilidades.

2.4.2. Margem de solvência

Em 2009, assistiu-se a uma melhoria muito signifi cativa na taxa de cobertura da 

margem de solvência da actividade global, que passou de 157% em 2008 para 195%, 

o valor mais elevado registado desde o ano 2001. Enquanto o montante de margem 

de solvência exigida aumentou apenas 9,4%, atingindo 2.243 milhões de euros, o 

montante da margem de solvência disponível evoluiu para cerca de 4.386 milhões de 

euros, correspondendo a um acréscimo de 36%, em virtude da já referida valorização 

das carteiras de activos e da melhoria verifi cada nos resultados líquidos. Deste modo, os 

níveis de solvência continuam a apresentar valores bastante confortáveis para o sector 

como um todo.

Índices de 

Provisionamento e de 

Regularização

Restantes rubricas do 

Passivo 

Taxa de cobertura 
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Gráfico 2.60  Margem de solvência – Evolução do total do mercado
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Efectuando uma análise das empresas de seguros por tipo de negócio, ou seja, 

considerando a comercialização especializada do ramo Vida, Não Vida e exploração 

simultânea de ambos (empresas de seguros Mistas), observa-se uma tendência 

generalizada de reforço dos indicadores de solvência, embora com níveis diferenciados 

para cada grupo.

As empresas especializadas nos ramos Não Vida continuam a apresentar a mais elevada 

taxa de cobertura da margem (232%), mais 32 pontos percentuais que em 2008 (devido 

essencialmente a um substancial acréscimo das Reservas de reavaliação), embora a 

maior taxa de incremento proporcional (56 pontos percentuais) tenha sido presenciada 

nas empresas especializadas no ramo Vida, cuja taxa de cobertura atingiu os 194%. Este 

acréscimo relativamente a 2008 fi cou a dever-se à sua maior sensibilidade às variações 

ocorridas na valorização das carteiras de activos, traduzida em expressivos aumentos de 

Resultados e Reservas de reavaliação.

Por último, as empresas de seguros Mistas registaram igualmente um reforço neste 

indicador, de 154% em 2008, para 182% em 2009, evidenciando um comportamento 

infl uenciado pelo conjunto de factores já anteriormente referidos para as empresas 

especializadas em Vida e Não Vida. 

Gráfico 2.61  Margem de solvência por tipo de empresa
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Outro factor com refl exos imediatos no montante da margem de solvência disponível é 

a fracção de resultados distribuídos a título de dividendos em cada ano. Em 2009, a taxa 

de distribuição de resultados das empresas de seguros que apresentaram lucros foi de 

38,5%, correspondendo a um montante de cerca de 127 milhões de euros. Esta taxa de 

distribuição foi quase idêntica à de 2008 (37,9%), a que correspondeu um montante de 

99 milhões de euros. 
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No que respeita à cobertura da margem de solvência e considerando a evolução 

ocorrida no mercado segurador português ao longo do período de 2000 a 2009 (ver 

Gráfi cos 2.60 e 2.62), pode-se observar um padrão comportamental de características 

presumivelmente cíclicas, ligadas a um efeito de escala ou de dimensão das empresas 

de seguros, passível de ser enunciado nos seguintes termos: 

− em períodos de normal funcionamento da economia e dos mercados 

fi nanceiros, a taxa de cobertura da margem de solvência das empresas de 

maior dimensão tende a ser inferior à das empresas de menor dimensão (o 

Gráfi co 2.62 revela que entre 2005 e 2007 a taxa de cobertura média das 5 

maiores empresas se situou abaixo da taxa das 10 maiores e esta, por sua vez, 

foi inferior à da média do mercado);

− em períodos de crise económico-fi nanceira, a taxa de cobertura da 

margem de solvência das empresas de seguros tem tendência a diminuir, 

independentemente da sua dimensão (ver período 2001-2002 e 2007-2008 

no Gráfi co 2.60);

− nos momentos imediatamente posteriores a uma crise económico-fi nanceira, 

a taxa de cobertura da margem de solvência das empresas de seguros tende a 

crescer, sendo esse aumento à partida proporcionalmente maior nas empresas 

de maior dimensão e mais reduzido nas empresas de menor dimensão (ver 

anos 2004 e 2009 no Gráfi co 2.62).

Apesar da actual formulação da margem de solvência não reconhecer explicitamente 

os efeitos de mitigação de risco ligados à dimensão da carteira (nomeadamente no 

caso da diversifi cação do risco de subscrição), estes reduzem de facto a volatilidade dos 

riscos diversifi cáveis nas empresas de maior dimensão − e a consequente necessidade 

de manter taxas de cobertura elevadas − o que explicaria a dinâmica da cobertura da 

margem em períodos normais.

Em períodos de crise económico-fi nanceira a taxa de cobertura da margem tem 

tendência a decrescer devido ao efeito combinado de um aumento da margem de 

solvência exigível (por incremento dos factores de risco não diversifi cáveis) e de 

uma redução do valor da margem de solvência disponível (por depreciação dos 

activos de cobertura, sujeitos ao risco de mercado). Isto afecta todas as empresas 

independentemente da sua dimensão, levando-as a reforçar a solvência.

Finalmente, nos momentos imediatamente posteriores a uma crise económico-

fi nanceira, tanto os riscos diversifi cáveis como os não diversifi cáveis diminuem.

Gráfico 2.62  Taxa de cobertura da margem de solvência do mercado e das 5 e 10 maiores 

empresas
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A estrutura dos elementos da margem de solvência disponível – Gráfi co 2.63 – espelha 

a composição do Capital Próprio no fi nal de 2009.

Efectuando uma análise comparativa com a estrutura observada no fi nal de 2008 é 

possível verifi car que ocorreram variações signifi cativas, por vezes em sentidos opostos, 

no peso relativo de alguns elementos em função da margem de solvência disponível 

total, designadamente e por grau de materialidade das variações, ao nível das Reservas 

de reavaliação (de -27,6% para 2,6%), das Outras reservas (de 37,5% para 21,1%), dos 

Resultados líquidos (de -3,8% para 2,9%) e dos Resultados transitados (de 26,1% para 

22,5%).

Gráfico 2.63  Elementos da margem de solvência disponível do mercado
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Em 2009, apesar das alterações salientadas, a rubrica Capital social continuou a manter 

a sua posição predominante, representando 43,6% do total, face a 58,4% em 2008. A 

rubrica Deduções e ajustamentos foi a única a apresentar uma contribuição negativa 

para a margem de solvência disponível (de -4,1% que compara com -5% em 2008).
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A Mediação de Seguros

3.1. Caracterização geral dos mediadores de seguros

No fi nal de 2009 operavam no mercado nacional 27.139 mediadores de seguros, 

dos quais 25.190 eram pessoas singulares e 1.949 colectivas. Neste número não se 

encontram incluídos os mediadores de seguros a operar em regime de livre prestação 

de serviços (LPS) ou através de uma sucursal, que ascendem a um total de 4.243.

Constata-se, assim, um ligeiro decréscimo, de cerca de 1%, face aos valores globais 

de 2008, confi rmando a tendência dos últimos anos no sentido de uma redução 

paulatina do número de operadores no mercado nacional, com excepção de 2007, 

onde ocorreu um acentuado decréscimo em resultado das alterações legais ocorridas 

nesse ano.

Gráfico 3.1  Número de mediadores de seguros
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Durante o ano 2009 inscreveram-se 2.397 novos mediadores de seguros, sendo que 

destes 82 procederam à suspensão ou cancelamento da sua actividade ainda no 

decurso do próprio ano. Assim, no fi nal de 2009, 8,5% do número total de mediadores 

correspondia a novas entradas no ano.

No que respeita à distribuição dos mediadores de seguros por categoria verifi ca-se 

que em 2009 embora com uma expressão ligeiramente inferior em termos de quota 

de mercado, a classe predominante continuou a ser a do agente de seguros, num 

total de 14.395, distribuídos por 12.701 pessoas singulares e 1.694 pessoas colectivas. 

De salientar que durante o exercício em apreço assistiu-se a 167 casos de mudança 

de categoria de agente de seguros para mediadores de seguros ligados, enquanto no 

sentido contrário foram registados apenas 48 casos.
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Gráfico 3.2  Número de mediadores de seguros por categoria
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A distribuição dos novos mediadores de seguros por categoria, considerando apenas o 

universo dos mediadores que se encontravam activos no fi nal do ano, revela algumas 

diferenças face à observada no Gráfi co 3.2, sendo neste caso a classe predominante 

a dos mediadores de seguros ligados (pessoas singulares), com 51,5%. A categoria 

agente de seguros (pessoas singulares) correspondeu, por sua vez, a 37,7% dos novos 

mediadores.

Conforme se pode observar no Gráfi co 3.3, no ano 2009 todas as categorias sofreram 

um ligeiro decréscimo quando comparado com o número de mediadores a operar 

no mercado português em 2008, com excepção dos mediadores de resseguros, que 

aumentaram em apenas uma unidade.

Gráfico 3.3  Evolução das categorias de mediadores de seguros
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No que respeita aos mediadores de seguros (pessoas colectivas) verifi ca-se que, no ano 

em apreciação, 1.656 revestiam a forma de sociedade por quotas, 117 de sociedade 

anónima e 95 de cooperativa. Relativamente à categoria Outras – Gráfico 3.4 – 

refira-se que 47 mediadores (pessoas colectivas) assumiam a forma de estabelecimento 

individual de responsabilidade limitada.

Forma jurídica
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Gráfico 3.4  Mediadores (pessoas colectivas) por forma jurídica da empresa
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A análise da actividade de mediação de seguros por ramo de actividade permite 

concluir que cerca de 85% dos mediadores de seguros a operar em Portugal (excluindo 

LPS e sucursais), tinham autorização simultânea para actuar nos ramos Vida e Não Vida, 

sendo o elevado peso deste tipo de autorização transversal a todas as categorias de 

intermediários. Por contraposição, os mediadores especialistas em segmentos únicos 

assumem um peso signifi cativamente inferior, nomeadamente no que toca ao ramo 

Vida, que reúne apenas 1,8% do total dos mediadores de seguros.

Gráfico 3.5  Mediadores de seguros por categoria e por ramo de actividade

97,5%

85,8%

100,0%
94,0%

81,9%

100,0%

0,5%

0,7%

3,3%

2,5%

13,6%

5,3%

14,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agente 
colectivo

Agente 
singular

Corretor Ligado 
colectivo

Ligado 
singular

Mediador de 
resseguros

Vida / Não Vida Vida Não Vida

Uma conclusão semelhante pode ser retirada para os mediadores de seguros a operar 

em Portugal, em regime de LPS ou através de uma sucursal, conforme o Quadro 3.1 que, 

de seguida, se apresenta.

Distribuição dos 

mediadores de seguros 

por categoria e por 

ramo de actividade 
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País
Vida Não Vida

Vida /     
Não Vida

Resseguro Vida Não Vida
Vida /     

Não Vida

Alemanha 150 2 152
Áustria 2 1.739 1 1.742
Bélgica 7 5 53 1 66
Bulgária 1 1
Chipre 2 2 4
Dinamarca 2 3 5
Eslováquia 5 5
Eslovénia 1 1
Espanha 112 6 118
Estónia 1 1 2
França 140 2 142
Gibraltar 3 4 7 1 1 1 17
Grécia 1 1
Hungria 6 6
Irlanda 6 15 18 1 1 41
Itália 77 77
Letónia 1 1
Liechtenstein 2 4 31 37
Lituânia 5 5
Luxemburgo 31 31
Malta 5 5
Noruega 1 8 9
Holanda 9 11 20
Polónia 7 7
Reino Unido 1.325 14 1.339
República Checa 376 376
Suécia 3 19 11 33

Total 27 58 4.127 2 2 1 26 4.243

LPS Sucursal

Total

O Quadro 3.2 apresenta, por sua vez, a situação dos 16 mediadores de seguros nacionais 

a actuar fora de Portugal, em regime de LPS ou através de uma sucursal, segmentada 

por ramo de actividade.

Quadro 3.2  Mediadores de seguros em regime de LPS/Sucursal a operar fora de Portugal

País
Não Vida

Vida /     
Não Vida

Vida
Vida /     

Não Vida
Espanha 1 6 2 9
França 1 2 3
Luxemburgo 1 1 2
Polónia 1 1
Eslováquia 1 1

Total 2 7 1 6 16

Total

LPS Sucursal

As habilitações literárias dos intervenientes na mediação não sofreram alterações 

signifi cativas face ao que se tem vindo a registar ao longo dos últimos anos. Assim, 

o mercado continua a ser maioritariamente composto por pessoas singulares, com 

habilitações literárias ao nível do ensino secundário (59,5%), verifi cando-se que 

27,3% do total possui habilitações académicas superiores. A parcela de mediadores 

que detém habilitações ao nível do ensino básico continua a ser, todavia, expressiva 

(13,2%).

Quadro 3.1  Mediadores de seguros em regime de LPS/sucursal a operar em Portugal

Distribuição por 

habilitações e categoria 

profi ssional
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Gráfico 3.6  Mediação de seguros (pessoas singulares) - Habilitações literárias
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A estrutura de habilitação literária dos novos mediadores de seguros apresenta 

algumas diferenças em relação à da população total (pessoas singulares). De facto, 

constata-se uma maior concentração nas categorias extremas das habilitações literárias 

(ensino básico e ensino superior), quando comparado com as proporções registadas 

na população total. Sem prejuízo desta constatação, também em relação aos novos 

mediadores de seguros se observa, em termos relativos, um maior peso do ensino 

secundário face aos restantes níveis de habilitações literárias.

No que se refere à distribuição das pessoas singulares por actividade profi ssional é de 

salientar que cerca de 41% dos agentes de seguros e 31% dos mediadores de seguros 

ligados dedicam-se exclusivamente à actividade de mediação, enquanto os restantes 

acumulam essa actividade com outras profi ssões.

No caso dos agentes de seguros, os principais sectores profi ssionais de origem (para 

além da mediação de seguros) são o sector dos Serviços (14%) e o da Contabilidade 

e serviços fi nanceiros, excepto mediação de seguros (13,9%). Relativamente aos 

mediadores de seguros ligados, 30,8% exercem uma actividade profi ssional no sector 

da Contabilidade e serviços fi nanceiros, excepto mediação de seguros, enquanto 12,8% 

são reformados.

Gráfico 3.7  Mediação de seguros (pessoas singulares) - Actividade profi ssional
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A distribuição etária dos mediadores de seguros (pessoas singulares) é apresentada no 

Gráfi co 3.8, tendo os mediadores com idade igual ou superior a 80 anos sido agregados 

numa única classe, a qual apresenta um peso relativo de 2,5% do total.

Distribuição etária
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A observação da estrutura etária dos mediadores de seguros permite constatar uma 

elevada concentração em torno dos 32 a 40 anos, com 20,7%, e uma outra bossa, 

ainda que menos expressiva, correspondente ao intervalo entre os 50 e 55 anos, que 

concentra 13,3% da população.

Em 2009, à semelhança dos anos anteriores, a idade média situou-se em torno dos 50 

anos. 
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Relativamente aos novos mediadores de seguros, a distribuição etária apresenta uma 

grande concentração entre os 22 e os 42 anos de idade, acomodando quase 79% do 

número total. A idade média ronda assim os 34,7 anos.

Em comparação com a estrutura etária da população total, observa-se uma 

predominância clara das idades mais jovens nos novos mediadores. A idade média 

destas duas populações corrobora igualmente esta conclusão, já que a idade média dos 

novos mediadores é aproximadamente 15 anos inferior à da população total.

Conforme ilustrado no Quadro 3.3, aproximadamente 40% dos mediadores não 

detinham qualquer vínculo contratual com empresas de seguros e outros 40% 

encontravam-se em regime de exclusividade com uma empresa de seguros. 

O quadro evidencia igualmente que 19,2% dos mediadores apresentavam vínculos 

contratuais com duas empresas de seguros, enquanto apenas 1% dos mediadores 

trabalhavam para três ou mais.

Gráfico 3.8  Estrutura etária dos mediadores de seguros pessoas singulares

Vínculos contratuais 

com empresas de 

seguros
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Quadro 3.3  Distribuição dos mediadores pelo número de vínculos contratuais com empresas 

de seguros

0 1 2 3 4 5 6
Agente colectivo 1.333 296 65

Agente singular 9.445 2.657 599

Ligado colectivo 13 125 4 3 2 4

Ligado singular 7.837 4.393 255 3

Mediador de resseguro 5

Total 10.783 10.803 5.182 259 6 2 4

N.º empresas de seguros
Categoria Mediador

3.2. Distribuição geográfi ca dos mediadores de seguros

O Gráfi co 3.9 permite comparar a distribuição geográfi ca dos mediadores de seguros 

por distrito/Região Autónoma com o respectivo número de habitantes (de acordo com 

a informação recolhida pelo Instituto Nacional de Estatística).

Atendendo a que não se registaram alterações signifi cativas face ao ano precedente, 

continua a ser bastante visível uma nítida predominância dos distritos da zona litoral, 

sendo que o conjunto Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro representa 60,5% do total 

dos mediadores. 

Gráfico 3.9  Número de mediadores de seguros vs população residente por distrito/Região 
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Nº de Mediadores Milhares de habitantes

Évora continua a ser o distrito que representa a mais reduzida proporção de número 

de habitantes por mediador (263), logo seguido de Portalegre (288) e de Faro (325). 

Em situação inversa destacam-se as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, com 

cerca de 866 e 626 habitantes por mediador, respectivamente. 

Considerando o território nacional como um todo, obtém-se uma média de 382 

habitantes por mediador.

Distribuição geográfi ca
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3.3. Análise do mercado por categoria de mediadores de 

seguros

No seu cômputo, os mediadores auferiram em 2009 cerca de 766 milhões de euros 

de remunerações, destacando-se os mediadores de seguros ligados, os quais, 

representando 46,6% do número total de mediadores, detinham 43,7% daquele valor.

O peso desta categoria de mediadores de seguros no total das remunerações continua 

a ser mais expressivo na mediação do ramo Vida (89,4%), o que se fi ca a dever à inclusão, 

nesta categoria, de várias instituições bancárias que tradicionalmente asseguram o 

volume de distribuição mais relevante de produtos daquele ramo.

O mercado da mediação nacional concentra-se, primordialmente, em negócios dos 

ramos Não Vida, como aliás comprova o peso do conjunto destes ramos, com 63,8% da 

remuneração global.

Gráfico 3.10 Remuneração dos mediadores de seguros por categoria e ramo de actividade
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Deste modo, dos cerca de 489 milhões de euros de remunerações atribuídas, respeitantes 

à comercialização de produtos dos ramos Não Vida em 2009, os agentes individuais 

e colectivos (que conjuntamente representam 53% do número de mediadores) 

receberam, respectivamente, 26,6% e 32,9% deste total. Os corretores e os mediadores 

de seguros ligados contribuem com os restantes 22,7% e 17,8%.

3.3.1. Agentes de Seguros

Para analisar o posicionamento dos diversos agentes de seguros e tendo em atenção 

a dimensão diferenciada entre pessoas colectivas e singulares, optou-se por apresentar 

um ranking individual para cada um dos casos.  

O Quadro 3.4 apresenta o top 20 dos agentes singulares, verifi cando-se a existência de 

alguma volatilidade na sua composição: no top 20 relativo a 2009 apenas se mantêm 15 

dos elementos que compunham aquele conjunto em 2008.

Salienta-se, ainda, que o montante total de remunerações atribuídas a estes 

intermediários registou uma diminuição em relação a 2008 de cerca de 3%.

Peso das principais 

categorias de 

mediadores 

Ranking dos agentes 

pessoas singulares 
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Quadro 3.4 Remuneração de agentes pessoas singulares – Conjunto da actividade

Remunerações
(Euros)

2.º 1.º ... Mafra 388.897 0,196% 0,284%
1.º 2.º ... Ponta Delgada 330.900 0,228% 0,242%
5.º 3.º ... São Brás de Alportel 262.745 0,178% 0,192%
4.º 4.º ... Águeda 261.226 0,179% 0,191%
3.º 5.º ... Santarém 234.344 0,190% 0,171%

Cinco primeiros agentes (*) 0,971% 1,079%

7.º 6.º ... Porto 232.912 0,159% 0,170%
8.º 7.º ... Cascais 218.119 0,141% 0,159%

12.º 8.º ... Madalena 211.189 0,129% 0,154%
11.º 9.º ... Trofa 188.538 0,133% 0,138%
14.º 10.º ... Ílhavo 187.393 0,126% 0,137%

Dez primeiros agentes (*) 1,710% 1,836%

9.º 11.º ... Loulé 185.013 0,137% 0,135%
10.º 12.º ... Faro 184.669 0,133% 0,135%
23.º 13.º ... Ponte da Barca 181.306 0,110% 0,132%
13.º 14.º ... Figueira da Foz 174.889 0,127% 0,128%
29.º 15.º ... Matosinhos 173.871 0,101% 0,127%

Quinze primeiros agentes (*) 2,348% 2,493%

16.º 16.º ... Almada 172.991 0,122% 0,126%
28.º 17.º ... Setúbal 172.388 0,103% 0,126%
18.º 18.º ... Loures 172.251 0,115% 0,126%
25.º 19.º ... Tomar 170.845 0,109% 0,125%
45.º 20.º ... Faro 167.540 0,087% 0,122%

Vinte primeiros agentes (*) 2,932% 3,118%

Posicionamento Agentes Pessoas Singulares Quota de mercado

2008 2009 Denominação Concelho 2008 2009

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos agentes que nesse ano ocupavam, respectivamente, os cinco, dez, quinze e 
vinte primeiros lugares no ranking, podendo não coincidir com a soma dos valores das linhas imediatamente acima 

Relativamente ao ranking dos agentes pessoas colectivas registaram-se algumas 

variações signifi cativas nas respectivas posições, sendo de referir que apenas 16 dos 

agentes que o integravam em 2008 continuam nos vinte primeiros lugares.

Este ranking continuou a ser liderado pela sociedade Genius, S.A., que reforçou a sua 

quota de mercado para 2,9%. Destaca-se, ainda, a grande concentração de empresas 

com sede em Lisboa (11 no seu total).

 Quadro 3.5 Remuneração de agentes pessoas colectivas – Conjunto da actividade

Remunerações
(Euros)

1.º 1.º Genius, S.A. Lisboa 5.147.203 2,54% 2,89%
4.º 2.º GE Consumer Finance, S.A. Oeiras 4.414.689 2,25% 2,48%
5.º 3.º Banco Santander Consumer Portugal, S.A. Lisboa 3.584.025 2,08% 2,01%
3.º 4.º Oney, S.A. Oeiras 2.839.680 2,32% 1,59%
6.º 5.º Margem, Lda. Lisboa 2.825.650 1,86% 1,59%

Cinco primeiros agentes (*) 11,54% 10,56%

7.º 6.º ACP, Lda. Lisboa 2.440.700 1,23% 1,37%
9.º 7.º Sabseg, S.A. Braga 2.046.241 0,92% 1,15%
8.º 8.º Ponto Seguro, Lda. Lisboa 1.784.030 1,04% 1,00%
2.º 9.º Sofinloc, S.A. Lisboa 1.755.228 2,36% 0,99%

11.º 10.º Seglink, S.A. Lisboa 1.280.003 0,66% 0,72%
Dez primeiros agentes (*) 17,26% 15,79%

12.º 11.º Finisegur, S.A. Porto 1.183.900 0,53% 0,66%
10.º 12.º S. G. S., Lda. Lisboa 1.092.013 0,69% 0,61%
13.º 13.º Santogal, Lda. Lisboa 986.742 0,52% 0,55%
21.º 14.º BEST, S.A. Lisboa 982.248 0,34% 0,55%

- 15.º Modelo Continente Seguros, Lda. Porto 849.609 - 0,48%
Quinze primeiros agentes (*) 19,90% 18,65%

17.º 16.º CSB, S.A. Lisboa 746.647 0,41% 0,42%
35.º 17.º Atlanticoeste Seguros, Lda. Torres Vedras 727.250 0,29% 0,41%
27.º 18.º Portugalia, Lda. Cantanhede 723.002 0,33% 0,41%
18.º 19.º Vitorinos, Lda. Caldas da Rainha 707.692 0,40% 0,40%
20.º 20.º Oliveira, Martins & Companhia, S.A. Águeda 649.674 0,37% 0,36%

Vinte primeiros agentes (*) 21,91% 20,65%

2009

Posicionamento Agentes Pessoas Colectivas Quota de mercado

2008 2009 Denominação Concelho 2008

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos agentes que nesse ano ocupavam, respectivamente, os cinco, dez, quinze e vinte 
primeiros lugares no ranking, podendo não coincidir com a soma dos valores das linhas imediatamente acima 

Ranking dos agentes 

pessoas colectivas 
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3.3.2. Corretores de Seguros/Mediadores de Resseguros

A análise do ranking dos 20 corretores/mediadores de resseguros com maiores 

remunerações em 2009 – Quadro 3.6 – permite constatar, para além de algumas 

trocas de posição, a entrada de 3 novas entidades (um corretor e dois mediadores de 

resseguros) para as 12.ª, 13.ª e 17.ª posições.

Destaca-se que os cinco primeiros corretores detinham uma quota de mercado 

agregada de 31,4%, sendo o peso dos 20 maiores corretores/mediadores de resseguros 

correspondente a cerca de 70% do montante total de remunerações.

Por outro lado, numa perspectiva de localização da sede social verifi ca-se que, com 

excepção da empresa líder do mercado, o concelho de Lisboa é sede de 9 das 10 

entidades que ocupavam os primeiros lugares do ranking.

Remunerações
(Euros)

1º 1.º MDS, S.A. Porto 10.948.868 10,04% 9,80%
2.º 2.º Marsh, Lda. Lisboa 7.890.300 8,00% 7,07%
5.º 3.º Villas Boas, Lda. Lisboa 5.495.086 5,10% 4,92%
4.º 4.º Aon Portugal, S.A. Lisboa 5.479.930 5,44% 4,91%
7.º 5.º João Mata, Lda. Lisboa 5.298.116 4,17% 4,74%

Cinco primeiras empresas (*) 35,51% 31,44%

8.º 6.º Costa Duarte, S.A. Lisboa 4.535.838 3,97% 4,06%
92.º 7.º Luso-Atlantica, S.A. Lisboa 4.476.007 0,12% 4,01%
6.º 8.º AVS, S.A, Lisboa 4.189.638 4,37% 3,75%
9.º 9.º Willis, Lda. Lisboa 3.764.285 3,28% 3,37%

10.º 10.º Corbroker, Lda. Lisboa 3.126.190 3,03% 2,80%
Dez primeiras empresas (*) 54,33% 49,43%

42.º 11.º Credite - EGS, S.A. Lisboa 3.045.306 0,47% 2,73%
- 12.º RS-Reinsurance Solutions, S.A. Lisboa 2.911.882 - 2,61%
- 13.º Solução, S.A. Porto 2.695.928 - 2,41%

12.º 14.º F. Rego, S.A. Vila Nova de Gaia 2.348.976 2,08% 2,10%
11.º 15.º José Mata, Lda. Lisboa 2.329.515 2,43% 2,09%

Quinze primeiras empresas (*) 64,38% 61,37%

13.º 16.º SECRE, S.A. Lisboa 2.062.895 2,00% 1,85%
- 17.º Molinari, Lda. Lisboa 2.060.826 - 1,85%

17.º 18.º Patris Seguros, S.A. Porto 1.871.961 1,52% 1,68%
14.º 19.º CEGREL, Lda. Portalegre 1.851.299 1,77% 1,66%
16.º 20.º Coral, S.A. Porto 1.810.230 1,61% 1,62%

Vinte primeiras empresas (*) 71,08% 70,02%

Posicionamento Corretores/Mediadores de Resseguros Quota de mercado

2008 2009 Denominação Concelho 2008 2009

(*) Note-se que os valores de 2008 correspondem à soma das quotas de mercado dos corretores/mediadores de resseguros que nesse ano ocupavam, respectivamente, 
os cinco, dez, quinze e vinte primeiros lugares no rank ing, podendo não coincidir com a soma dos valores das linhas imediatamente acima 

À semelhança dos anos anteriores, foi também analisada informação de teor 

contabilístico referente à actividade de corretagem de seguros/mediação de resseguros. 

Para efeitos desta análise consideraram-se os dados disponíveis, correspondentes a 99 

dos 105 corretores/mediadores de resseguros registados no fi nal de 2009.

A análise do Capital social dos corretores/mediadores de resseguros evidenciou uma 

pequena variação neste montante em relação ao ano anterior, tendo-se observado um 

incremento do capital médio de 298,4 (em 2008) para 313,9 milhares de euros.

Como se pode constatar através da análise do Gráfi co 3.11, é no patamar estabelecido 

entre os 50 e os 150 mil euros de Capital social que se situa a grande maioria dos 

corretores/mediadores de resseguros, tendo passado de cerca de 76%, em 2008, para 

aproximadamente 78% em 2009. Acima do patamar de 1 milhão de euros encontram-se 

quatro operadores, mais um que em 2008.

Ranking dos corretores/

mediadores de 

resseguros 

Quadro 3.6 Remuneração dos corretores/mediadores de resseguros – Conjunto da actividade

Análise de indicadores 

contabilísticos 

Capital social 
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Gráfico 3.11 Capital Social – Corretores de Seguros/ Mediadores de resseguros
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A análise da relação entre o Activo e o Passivo dos corretores/mediadores de resseguros 

que integram o estudo evidencia um ligeiro decréscimo da média ponderada de 

mercado, passando de 1,42 em 2008 para 1,38 em 2009, valores próximos dos registados 

em 2007 (1,39). Este cenário permite concluir por uma manutenção da estabilidade 

ao nível da independência fi nanceira das empresas que operam neste segmento de 

negócio.

O Gráfi co 3.12 apresenta a distribuição dos corretores/mediadores de resseguros de 

acordo com a relação entre o Activo e o Passivo no período compreendido entre 2007 e 

2009, verifi cando-se uma grande concentração deste indicador entre os valores 1 e 1,75, 

apesar do peso do número de empresas que apresentam valores neste intervalo se ter 

reduzido de 62% em 2007 para cerca de 52% em 2009. De salientar, ainda, o aumento 

signifi cativo no número de empresas cujo indicador, em 2009, se situou nos intervalos 

entre 1,75 e 2 e entre 3 e 4.

Gráfico 3.12 Relação Activo/Passivo – Corretores de Seguros/Mediadores de Resseguros
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O Return on Equity (ROE) corresponde a uma medida de rendibilidade geralmente 

utilizada na análise de indicadores fi nanceiros, construída através da relação entre os 

resultados líquidos e os capitais próprios da empresa e cuja interpretação permite 

avaliar o nível de remuneração destes capitais.

Relação entre o Activo 

e o Passivo 

Return on Equity
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As amostras consideradas permitem concluir que, em 2009, se assistiu a um reforço 

signifi cativo na rendibilidade dos capitais próprios, com o ROE do conjunto do mercado 

a aumentar de 15,1%, em 2008, para 22,4%. 

Para uma avaliação mais detalhada veja-se o Gráfi co 3.13, o qual permite concluir que 

no ano em análise ocorreu uma diminuição do número de corretores/mediadores de 

resseguros com ROE negativo (de 26 para 24 entidades), tendo o mesmo acontecido 

em relação ao grupo de empresas com ROE entre os 0% e 10%, intervalo que ainda 

assim apresenta uma elevada concentração.

Em contrapartida, com uma tendência crescente, assinale-se o grupo de empresas com 

ROE entre 10% e 20%, de 7,4% para 15,2% entre 2007 e 2009 e as com ROE entre 30% e 

40%, que passaram de 5 para 11.

Gráfico 3.13 ROE (Return on Equity) – Corretores de Seguros/Mediadores de Resseguros 
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O Gráfi co 3.14 contém informação relativa à evolução do ROE médio dos corretores/

mediadores de resseguros nos últimos três anos, por comparação com idêntica medida 

de rendibilidade das empresas de seguros de direito nacional, tendo a respectiva análise 

permitido verifi car que em 2009 à semelhança dos anos anteriores, aqueles obtiveram 

níveis de rendibilidade superiores.

Aliás, comparativamente com o ano anterior, quer as empresas de corretagem/

mediadores de resseguros quer os operadores de seguros, com excepção das empresas 

de seguros Mistas, obtiveram rendibilidades, medidas por este indicador, bastante 

superiores às alcançadas em 2008, refl exo da crise económica e fi nanceira que então 

se fez sentir ao nível do desempenho fi nanceiro da quase generalidade das empresas.

Assim, enquanto o ROE dos corretores/mediadores de resseguros aumentou 7,3 pontos 

percentuais, as empresas de seguros que exploram exclusivamente os ramos Não Vida 

recuperaram em 4,7 pontos percentuais e as especializadas no ramo Vida tiveram um 

acréscimo de 21,8 pontos percentuais, registando, apenas as empresas Mistas uma 

variação negativa do ROE de 3,6 pontos percentuais.

Comparação com as 

empresas de seguros 
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Gráfico 3.14 ROE (Return on Equity) – Corretores/Mediadores de resseguros vs Empresas de 

seguros
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O Resseguro
À semelhança do efectuado para o capítulo 2. (Os Seguros), em algumas análises do 

presente capítulo foram considerados os montantes respeitantes aos prémios brutos 

emitidos e aos prémios de resseguro cedido relativos aos três primeiros trimestres 

de 2009 das empresas Real Seguros e Mutuamar, integradas por fusão na Lusitania a 

1 de Outubro de 2009, sendo directamente identifi cadas as situações em que esses 

montantes foram tomados em apreço.

O resseguro e restantes mecanismos de dispersão e cobertura do risco têm um 

papel fundamental na estabilidade do sector segurador, atendendo à incerteza que 

caracteriza a respectiva natureza e à magnitude das perdas potenciais associadas a 

determinados riscos. Destes mecanismos, o resseguro tradicional permanece como o 

mais utilizado, permitindo às empresas de seguros uma redução na volatilidade dos 

seus resultados técnicos e uma maior adequação dos riscos incorridos face aos capitais 

próprios disponíveis.

O Quadro 4.1 evidencia a evolução da taxa de cedência (indicador determinado a partir 

do rácio entre os prémios de resseguro cedido e o conjunto dos prémios brutos emitidos 

de seguro directo e de resseguro aceite) ao longo dos últimos três anos. Da sua análise 

sobressaem os distintos comportamentos de utilização de resseguro não só entre os 

ramos Vida e Não Vida, mas também entre os principais agregados deste último.

Quadro 4.1 Taxa de cedência – Seguro directo e resseguro aceite (*)

milhares de euros
Montante

Taxa de 

cedência
Montante

Taxa de 

cedência
Montante

Taxa de 

cedência

Ramo Vida 158.662 1,7% 194.832 1,8% 233.605 2,3%

Ramos Não Vida

Acidentes de Trabalho e Doença 234.690 17,2% 303.209 21,1% 310.674 22,1%

   Acidentes de Trabalho 19.454 2,6% 19.663 2,7% 15.912 2,5%

   Doença 215.236 34,2% 283.546 39,3% 294.762 38,8%

Incêndio e Outros Danos em Coisas 265.173 39,4% 260.089 37,7% 266.811 38,2%

Automóvel 104.256 5,5% 108.140 6,1% 92.064 5,7%

Aéreo e Marítimo e Transportes 35.249 77,9% 33.905 76,8% 34.992 77,4%

Responsabilidade Civil Geral 24.105 26,0% 26.119 27,0% 26.874 27,6%

Outros Ramos 126.681 33,1% 139.928 34,1% 138.242 34,7%

   dos quais Assistência 28.640 23,7% 30.327 24,2% 38.561 27,8%

Total Ramos Não Vida 790.155 17,7% 871.389 19,6% 869.657 20,5%

Total 948.817 - 1.066.220 - 1.103.262 -

(*) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

2007 2008 2009

Da leitura do quadro anterior é notório que o recurso ao resseguro continua a assumir 

um papel relativamente residual no ramo Vida, com uma taxa de cedência de apenas 

2,3%, um valor que registou no entanto um acréscimo de 0,5 pontos percentuais face 

a 2008. Este comportamento decorre do facto de a transferência de risco fi nanceiro ser 

tradicionalmente reduzida.

Por outro lado, em Não Vida assistiu-se nos últimos 3 exercícios ao acréscimo da 

transferência de risco via resseguro, tendo a taxa de cedência global ascendido a 

20,5% em 2009, um aumento de 0,9 pontos percentuais em relação a 2008 e 3 pontos 

percentuais superior à média do período 1999-2009 (17,5%). Contudo, deve sublinhar-se 

que o peso da transferência de risco se encontra infl uenciado pela utilização de 

plataformas especializadas na gestão de alguns segmentos de negócio, nomeadamente 

nos ramos Doença e Assistência (excluindo estes ramos, a taxa de cedência de Não Vida 

seria de 15,4%).

Volume de negócios 

4
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O crescimento verifi cado na taxa de cedência foi comum a quase todos os ramos, 

excepção feita à modalidade de Acidentes de Trabalho (diminuição de 0,2 pontos 

percentuais), Doença (decréscimo de 0,5 pontos percentuais) e Seguro Automóvel 

(decréscimo de 0,4 pontos percentuais). Em termos absolutos é, uma vez mais, bem 

patente a tradicional política de cedência de riscos no agregado Aéreo, Marítimo e 

Transportes, com uma taxa de cedência de 77,4% em 2009, inferior contudo à média 

dos últimos 8 anos (80,7%).

A maior variação neste indicador registou-se ao nível do ramo Assistência, estando o 

mesmo, tal como referido anteriormente, fortemente infl uenciado pela utilização de 

plataformas especializadas cujo recurso tem crescido nos últimos anos. 

Em virtude da organização do mercado em termos de grupos fi nanceiros verifi ca-se 

que o resseguro é por vezes colocado em empresas do mesmo grupo. No entanto, a 

situação no ramo Vida é bastante distinta da observada em Não Vida. No primeiro caso, 

a percentagem colocada no grupo apresenta tipicamente valores reduzidos (16,7% em 

2009). Por seu turno, nos ramos Não Vida tem-se assistido a uma tendência crescente 

para a colocação de resseguro em empresas do grupo, sendo que em 2009 a mesma 

representou 54% dos prémios de resseguro cedido. Refi ra-se, contudo, que este valor 

se encontra infl uenciado pela utilização das plataformas especializadas em alguns 

segmentos de negócio anteriormente referidas.

Q uadro 4.2 Peso do resseguro cedido a empresas do grupo (*)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Grupo 8,0% 16,8% 16,7% 43,1% 50,3% 54,0%

Não Grupo 92,0% 83,2% 83,3% 56,9% 49,7% 46,0%

(*) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

Vida Não Vida

No tocante aos saldos de resseguro em Não Vida, em 2009, e à semelhança dos quatro 

anos anteriores, estes continuaram a ser estruturalmente favoráveis aos resseguradores, 

numa proporção que representou aproximadamente 39% dos prémios de resseguro 

cedido, face a cerca de 33%, em 2008. De facto, o valor registado em 2009 vem contrariar 

a tendência decrescente dos últimos quatro anos, a qual resultou do aumento de 

sinistralidade, bem como do encarecimento das coberturas a nível internacional nesses 

anos.
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Gráfico 4.1 Saldo de resseguro em função dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida
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O agregado Aéreo, Marítimo e Transportes foi, em termos percentuais, aquele que 

apresentou o saldo de resseguro mais desfavorável à cedente, correspondente a cerca 

de -96% dos prémios de resseguro cedido, contrastando com aproximadamente -55% 

observado no ano anterior. Este valor foi fortemente infl uenciado pelos resultados de 

um operador no seguro aéreo.

Em termos absolutos, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos em Coisas foi aquele 

que apresentou o saldo mais favorável aos resseguradores, inferior, no entanto, ao ano 

anterior, devido ao acréscimo registado ao nível da taxa de sinistralidade.

Gráfico 4.2 Evolução dos ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa de resseguradores (*)
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(*) Inclui os valores da Real Seguros e da Mutuamar

No que diz respeito às dívidas de cobrança duvidosa dos resseguradores, verifi ca-se que 

nos anos 2005 a 2008 os respectivos ajustamentos (anteriormente contabilizados como 

provisão) diminuíram, quer em termos absolutos, quer em percentagem dos prémios 

de resseguro cedido, o que evidencia um padrão de selecção criteriosa na colocação do 

resseguro. No ano 2009 registou-se um ligeiro acréscimo do valor dos ajustamentos em 

termos absolutos. No entanto, em termos relativos manteve-se a tendência decrescente 

dos últimos anos.

De seguida, apresenta-se uma análise mais detalhada do resseguro ao nível dos ramos 

Vida e Não Vida, relativamente à dispersão geográfi ca dos resseguradores aos quais 

as empresas de seguros supervisionadas pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 

recorrem, e das tipologias de tratados subscritos, bem como da respectiva solidez 

fi nanceira, medida pelos ratings mais recentes atribuídos pela agência Standard & 

Poor’s9.

4.1. Ramos Não Vida

No que concerne aos ramos Não Vida, o mercado nacional, à semelhança de anos 

anteriores, continua a colocar riscos quase exclusivamente em empresas sediadas na 

Europa, as quais foram destinatárias de 97,9% dos prémios de resseguro cedido, mais 

0,2 pontos percentuais que em 2008. Considerando somente a União Europeia, esta 

proporção atinge 94,4%, um acréscimo de 5,8 pontos percentuais face a 2008. Tal como 

no ano transacto, a Espanha continuou a ser o principal mercado receptor a nível da UE, 

9 Fonte: Standard & Poor’s, “Global Reinsurance Highlights, 2009 Edition” e no site www.standardandpoors.com, consultado em 

10-03-2010.
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excluindo Portugal. Face a 2008, salienta-se o decréscimo da quota de mercado da Itália 

(menos 0,9 pontos percentuais) e da França (menos 0,7 pontos percentuais) e a subida 

da quota da Espanha (mais 4,8 pontos percentuais), neste último caso em resultado 

da realocação de negócio da casa-mãe de um operador com sede na Suíça para as 

respectivas fi liais na União Europeia.

O valor dos prémios de resseguro cedido a entidades com sede em Portugal registou 

um acréscimo de 2,4 pontos percentuais, tendo a sua importância relativa aumentado 

face ao ano anterior (52,4% em 2009, que compara com 50% em 2008). No entanto, deve 

sublinhar-se que o peso da transferência de risco para o mercado nacional encontra-se 

distorcido pela utilização, por parte de algumas empresas de seguros, das já referidas 

plataformas especializadas na gestão de determinados segmentos de negócio.

Com excepção da UE, o resseguro efectuado na Europa encontra-se concentrado na 

Suíça, representando 3,4% em 2009 por comparação com 9,1% em 2008. Por último, 

refi ra-se a diminuição do resseguro colocado em empresas sediadas no off -shore de 

Guernsey (de 0,6%, face a 0,9% em 2008). 

Figura 4.1 Dispersão geográfi ca (Europa) dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida
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A informação apresentada na Figura 4.1 poderá ser complementada com o Quadro 

4.3, no qual se apresentam as quotas correspondentes às oito empresas com maior 

peso no resseguro (excluindo operadores nacionais) cedido pelas empresas de seguros 

portuguesas. Estas entidades, com sede em vários países europeus, representam cerca 

de 23,4% do total do resseguro nos ramos Não Vida (cerca de 24% em 2008).

Em comparação com o ranking do ano anterior destaca-se a saída da Swiss Re 

(casa-mãe), líder do ranking em 2008, e a entrada simultânea para este lugar da sua 

sucursal espanhola. Salienta-se ainda a perda de quota de mercado da Mapfre 

(4.ª posição com 2,7% em 2009, uma descida face à 3.ª posição ocupada em 2008 com 

3,1%) e a saída do ranking da Genworth por troca com a Nacional de Reaseguros.
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Quadro 4.3 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida

Ressegurador País Quota

1.º Swiss Re Espanha 5,9%

2.º Munich Re Espanha 3,4%

3.º Munich Re Alemanha 2,8%

4.º Mapfre Espanha 2,7%

5.º AGF - Allianz Alemanha 2,7%

6.º Tagus Re Luxemburgo 2,1%

7.º Axa França 2,0%

8.º Nacional de Reaseguros Espanha 1,8%

No tocante à concentração do mercado Não Vida (incluindo resseguro aceite 

por empresas de seguros a actuar em Portugal em regime de estabelecimento), 

constata-se que o mesmo é altamente concentrado, apresentando um índice de 

Gini de 0,885 (0,876 em 2008) e um índice de Hirschman-Herfi ndahl de 0,070, face a um 

mínimo teórico de 0,004 (face a um valor de 0,063 em 2008, para um mínimo teórico 

igual). A comparação com os valores registados no ano anterior permite concluir que o 

grau de concentração do mercado aumentou face a 2008, atingindo aliás o nível mais 

elevado dos últimos 5 anos.

Para aferir da solidez fi nanceira das empresas de resseguro, factor que assume 

importância fundamental neste tipo de negócio, e atendendo ao risco de crédito que é 

assumido pelas cedentes, efectua-se, em seguida, uma análise da distribuição por rating 

dos resseguradores. As notações utilizadas são as atribuídas mais recentemente pela 

agência Standard & Poor’s, excluindo-se da presente análise os corretores de resseguros 

e as empresas de seguros a operar em Portugal em regime de estabelecimento.

No Gráfi co 4.3 são caracterizadas, em função dos respectivos ratings, as colocações em 

resseguro efectuadas pelas entidades supervisionadas pelo ISP.

Gráfico 4.3 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramos Não Vida
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Da observação do gráfi co é possível constatar que 18,4% dos montantes ressegurados 

são colocados em empresas que não apresentam notação de rating (17,5% em 2008) 

e apenas 0,9% são colocados em empresas com classifi cações inferiores a “A-” (1,3% 

em 2008). Esta proporção demonstra a preocupação na procura de entidades com 

comprovada solidez fi nanceira para ressegurar riscos, sendo o rating médio dos 

resseguradores “AA-“, tal como nos últimos 3 anos. Contudo, a proporção de cedências 

colocadas em operadores com notação “AA-“ diminuiu de 48,7% em 2008 para 27,3% 

em 2009, como resultado do downgrade de algumas das empresas de resseguros, 

nomeadamente para a classe de rating “A+” (26,1% em 2009 que compara com 5,4% 

em 2008). No remanescente, a distribuição por classe de rating manteve-se muito 

semelhante ao ano anterior. 
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Seguidamente, efectua-se uma breve análise dos tipos de cedência em resseguro, 

relativamente aos ramos com maior taxa de cedência, i.e., aos agregados Incêndio e 

Outros Danos em Coisas, Aéreo, Marítimo e Transportes e ao ramo Responsabilidade 

Civil Geral.

Gráfico 4.4 Cedência em resseguro – Seguro de Incêndio e Outros Danos em Coisas, seguro 

Aéreo, Marítimo e Transportes e seguro de Responsabilidade Civil Geral
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No que respeita ao seguro de Incêndio e Outros Danos em Coisas, a situação não se 

alterou signifi cativamente face a 2007 e 2008, continuando a maior parte das cedências 

(77,3%) a assumir o tipo proporcional, com a maioria a corresponder a tratados do 

tipo excedente de somas (surplus), com plenos de retenção defi nidos por capital e por 

apólice/risco. 

Quanto às cedências não proporcionais, estas são utilizadas, em metade dos casos, 

para protecção do risco catastrófi co através da cobertura de perdas por evento (XL – de 

excess of loss – catastrófi co).

Uma análise focada exclusivamente no resseguro facultativo (que representa 22,9% do 

total) evidencia que a grande maioria das cedências assume, à semelhança do cômputo 

geral, o tipo proporcional.

No agregado Aéreo, Marítimo e Transportes, que continua a apresentar a maior taxa de 

cedência dos ramos Não Vida (77,4% em 2009), a distribuição das cedências de resseguro 

não é estruturalmente diferente da observada no seguro de Incêndio e Outros Danos 

em Coisas. Efectivamente, à semelhança do caso anterior, as cedências proporcionais 

são aquelas que apresentam um maior peso (75,4%). Contudo, a maioria diz respeito a 

tratados em quota-parte, seguidos dos tratados do tipo excedente de somas (surplus).

Relativamente às cedências não proporcionais, a maior parte assume a forma de tratado 

de cobertura de excesso de perdas por risco (working excess of loss).

Considerando apenas as cedências em facultativo (19,2% em 2009 face a 16,5% em 

2008), verifi ca-se que a esmagadora maioria é do tipo proporcional. 

No que respeita ao ramo Responsabilidade Civil Geral, a situação continua a ser 

claramente distinta dos agregados anteriormente analisados.

Com efeito, neste tipo de risco, e como consequência da maior probabilidade de 

ocorrência de sinistros “de ponta”, as cedências não proporcionais assumem um papel 

mais preponderante (esta cobertura reduz de forma mais efi caz a exposição da cedente 

a perdas signifi cativas), sendo que a maioria corresponde à modalidade de cobertura de 

excesso de perdas fi xada por risco (working excess of loss). 

Cedências em Incêndio 

e Outros Danos em 

Coisas 

Cedências em Aéreo, 

Marítimo e Transportes 

Cedências em 

Responsabilidade Civil 

Geral 
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Por seu turno, as cedências em facultativo totalizam 32,4% dos contratos (27,4% em 

2008), sendo maioritariamente do tipo proporcional. 

4.2. Ramo Vida

Em relação ao ramo Vida observou-se um ligeiro acréscimo do peso dos prémios 

de resseguro cedido atribuídos a empresas sediadas na Europa, representando 

actualmente 95,1% (94,3% em 2008). Concentrando apenas nos Estados-Membros 

da União Europeia, a percentagem é de 89,5%, valor quase idêntico ao de 2008. É de 

salientar que em relação ao resto do mundo registou-se um decréscimo de 0,8 pontos 

percentuais, em resultado de uma diminuição dos prémios associados aos Estados 

Unidos da América e em off -shores.

Figura 4.2 Dispersão geográfi ca (Europa) dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida
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Relativamente aos países europeus, o negócio de resseguro em Portugal e Espanha 

representa 59,6% do total, um acréscimo de 2,7 pontos percentuais face a 2008. Excluindo 

os países da União Europeia, o resseguro efectuado na Europa encontra-se concentrado 

exclusivamente na Suíça (5,7% em 2009 e 4,7% em 2008), maioritariamente colocado na 

Swiss Reinsurance Company (53,7%) e na New Reinsurance Company (39,4%).

Analisando os oito principais resseguradores, constata-se que estes representam cerca 

de 49,3% do mercado10, uma concentração superior à dos ramos Não Vida.

Em 2009, o grupo Munich Re (Alemanha e Espanha) passou a deter a maior quota de 

mercado (17,3%), seguido da Swiss Re (Espanha, Suíça e Reino Unido) com 15,5%, que em 

2008 liderava o ranking. No entanto, considerando o ranking individual, a Swiss Re Espanha 

continua a verifi car a maior concentração, seguida da Munich Re sediada na Alemanha. É 

ainda de realçar a entrada no ranking da New Re, em contrapartida da saída da Santander.

10  No ranking, tal como no caso dos ramos Não Vida, não foram considerados corretores nem empresas sediadas em Portugal.
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Quadro 4.4 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida

Ressegurador País Quota

1.º Swiss Re Espanha 12,4%

2.º Munich Re Alemanha 11,5%

3.º MetLife Reino Unido 8,6%

4.º Munich Re Espanha 5,8%

5.º Genworth Guernsey 3,1%

6.º Swiss Re Suíça 3,0%

7.º Generali Itália 2,7%

8.º New Re Suíça 2,2%

O mercado Vida (incluindo resseguro aceite por empresas de seguros a actuar em Portugal 

em regime de estabelecimento) é bastante concentrado. O índice de Gini apresenta um 

valor de 0,810 face a 0,786 em 2008. Por sua vez, o índice de Hirschman-Herfindahl 

regista 0,121, face a um mínimo teórico de 0,016, valor superior ao observado no ano 

anterior (0,095, para um mínimo teórico igual). Estes indicadores apontam assim para 

um aumento da concentração do mercado, atingindo, tal como constatado para os 

ramos Não Vida, o nível mais elevado dos últimos cinco anos.

Efectuando uma comparação entre Vida e Não Vida constata-se que o primeiro 

segmento apresenta um nível de concentração inferior face aos segundos.

Gráfico 4.5 Curva de Lorenz – Ramo Vida vs Ramos Não Vida
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Atendendo à importância do risco de crédito das empresas de resseguro, foi efectuada 

uma análise idêntica à realizada para os ramos Não Vida em termos do rating dos 

resseguradores. 

Gráfico 4.6 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramo Vida
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Em comparação com o ano anterior observou-se uma diminuição de 6,4 pontos 

percentuais na proporção de empresas sem notação de rating, variação esta que 

decorreu essencialmente de uma redução nos prémios referentes a um único 

ressegurador. Ao nível da classe de rating “A+” verifi cou-se um aumento de cerca de 25 

pontos percentuais, em virtude de uma revisão da notação atribuída a um grupo que, 

em 2008, se encontrava classifi cado com rating “AA-“.

À semelhança do ano anterior, os contratos de resseguro proporcionais continuam 

a ser os mais utilizados no mercado nacional para cedência dos riscos no ramo Vida, 

representando 72,6% (71,3% em 2008).

Gráfico 4.7 Cedência em resseguro – Ramo Vida
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Ainda no que diz respeito aos tratados proporcionais é de salientar que a maioria 

corresponde à cobertura de excedente de somas (surplus). No caso dos tratados não 

proporcionais, constata-se que aproximadamente 57% referem-se a coberturas por 

evento (XL catastrófi co) e 38% a coberturas de excesso de perdas por risco (working 

excess of loss). Em relação às colocações exclusivamente em regime facultativo (13,2% 

da totalidade das cedências), é possível concluir que a maioria diz respeito ao tipo 

proporcional.

Cedência em resseguro 

- Ramo Vida 
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Os Fundos de Pensões

5.1. Mercado de fundos de pensões

5.1.1. Breve descrição

No seguimento de um período marcado pela instabilidade dos mercados fi nanceiros 
internacionais, cujo impacto se fez sentir de forma acentuada no sector dos fundos de 
pensões, a análise de alguns indicadores de 2009 revela sinais de retorno à normalidade, 
tendo o valor dos montantes geridos ascendido a um total de 21.917 milhões de euros, 
ligeiramente aquém (-2%) dos verifi cados em fi nais de 2007.

O montante total dos fundos de pensões apresentou, no ano em análise, um crescimento 
de 8,1%, face à redução de 9,3% registada em 2008. Por seu turno, as contribuições anuais 
diminuíram 60,5%, após terem sofrido um aumento de cerca de 141% no ano transacto, 
fruto das necessidades de fi nanciamento resultantes das consequências da crise fi nanceira.

No fi nal de 2009, o mercado português de fundos de pensões correspondia assim a 
cerca de 13,4% do PIB11. 

Apesar das variações observadas ao longo dos dois últimos anos em termos de montante 
total dos fundos de pensões, o peso relativo dos diferentes tipos de fundos não sofreu 
alterações, sendo de destacar a hegemonia dos fundos de pensões profi ssionais que 
representam 97% do montante total.

Ao nível da evolução dos planos de pensões fi nanciados por fundos profi ssionais 
destaca-se o aumento do número de planos de contribuição defi nida (CD) (em cerca de 
3,5%), face à diminuição de 3,3% dos planos de benefício defi nido (BD). Esta constatação 
vem reforçar a tendência, observada nos últimos anos, de preferência pela constituição 
de planos CD.

A estrutura empresarial manteve-se idêntica à de 2008, encontrando-se autorizadas 28 
entidades gestoras, sendo 15 delas empresas de seguros e 13 sociedades gestoras de 
fundos de pensões.

5.1.2. Evolução

O ano 2009 encontra-se inevitavelmente associado a uma desaceleração da actividade 
económica mundial, em consequência da crise fi nanceira que teve início no Verão de 
2007. Em Portugal, a taxa de infl ação apresentou um valor de -0,9%, tendo a taxa de 
variação real do PIB atingido os -2,7%.

No quadro da conjuntura económica descrita, a taxa de crescimento real dos fundos 
de pensões (de 9%) superou, em grande escala, o crescimento real do PIB. Como 
consequência, a taxa de crescimento real do mercado de fundos de pensões acima da 
taxa de crescimento real do PIB foi de 11,7%.

A evolução do montante dos fundos de pensões fi cou-se a dever sobretudo ao 
comportamento positivo dos mercados fi nanceiros. A este respeito, analise-se o 
Capítulo 6.3 relativo aos investimentos dos fundos de pensões. 

11 Produto Interno Bruto a preços de mercado.

5
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O Gráfi co 5.1 mostra a evolução desta taxa de crescimento nos últimos 5 anos (escala 
da direita). Como se pode observar, é a primeira vez desde 2005 que se verifi ca um 
aumento no valor deste diferencial. As barras do gráfi co evidenciam a evolução do 
montante total dos fundos de pensões (escala da esquerda) em valor absoluto.

Gráfico 5.1 Evolução do mercado de fundos de pensões
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Mercado de fundos de pensões, a preços correntes

Taxa de crescimento real do mercado de fundos de pensões acima da taxa de 
crescimento real do PIB

O Gráfi co 5.2 contextualiza o sector dos fundos de pensões na economia e compara-o 
com a actividade seguradora, mostrando a evolução do peso relativo do valor do 
mercado de fundos de pensões (MFP) em relação ao PIB e ao montante dos investimentos 
da actividade seguradora afectos (IAAS). 

Gráfico 5.2 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIB e nos investimentos da 
actividade seguradora
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O montante dos fundos de pensões relativamente ao PIB cresceu 1,2 pontos percentuais, 
situando-se agora nos 13,4%, valor ainda ligeiramente abaixo dos registados antes da 
crise fi nanceira de 2007. Por outro lado, o peso relativo dos investimentos afectos às 
provisões técnicas da actividade seguradora no PIB exibiu um aumento de 3,3 pontos 
percentuais para os 32,6%. Como consequência destas diferenças de crescimento, o 
peso dos montantes dos fundos de pensões sobre os investimentos afectos à actividade 
seguradora continuou a sua tendência decrescente (em 2005 este rácio era de 52,3%), 
cifrando-se, no fi nal de 2009, em 41%. O peso conjunto dos dois sectores, fundos de 
pensões e investimentos da actividade seguradora, tendo registado aumentos sucessivos 
ao longo dos últimos anos, ascendia já a 46% do PIB no fi nal do período em análise.

Comparação com o PIB 
e os investimentos na 
actividade seguradora
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5.2. Fundos de pensões

5.2.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal

No âmbito da constituição / extinção de fundos de pensões, o Instituto de Seguros de 
Portugal registou, em 2009, as seguintes situações:

– ao nível dos fundos fechados: constituição de 2 fundos fechados (fi nanciando 
planos BD), transferência de 2 fundos de pensões fechados para outros 
abertos e extinção de 1 fundo fechado que fi nanciava planos BD.

– ao nível dos fundos abertos: 

– Constituição de 3 fundos abertos sem ser do tipo PPR ou PPA (1 deles 
permite apenas adesões colectivas e os restantes admitem ambos 
os tipos de adesões) e contabilização, pela primeira vez, de 2 fundos 
abertos (ambos permitem adesões colectivas e individuais) cuja 
autorização tinha sido concedida em período anterior, mas que apenas 
receberam contribuições durante o ano de 2009; 

– Constituição de 2 fundos abertos do tipo PPR.

5.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões

No fi nal de 2009 existiam 236 fundos de pensões em funcionamento, dos quais 203 
eram profi ssionais. Dentro desta categoria destacam-se os fundos fechados, atendendo 
não só ao respectivo número mas sobretudo ao seu montante (que representa cerca 
de 95% do total). 

No que diz respeito aos fundos de pensões individuais, assinalam-se os aumentos no 
número dos de tipo PPR e dos fundos abertos com adesões individuais.

Dos 41 fundos abertos sem ser do tipo PPR ou PPA, a maioria (29) permite 
simultaneamente adesões colectivas (fundos de pensões profi ssionais) e adesões 
individuais (fundos de pensões individuais), sendo contabilizados como pertencentes 
a ambos os tipos de fundos.

milhões de euros Número Montante Contribuições Número Montante Contribuições

Fundos de pensões profissionais 203 19.670 2.516 203 21.270 943

Fechados 168 19.281 2.457 167 20.800 860
Abertos (Ad. Colectivas) (1) 35 389 58 36 470 83

Fundos de pensões individuais 58 612 75 62 648 81

PPR 22 403 37 24 419 38
PPA 4 8 0,3 4 11 0,2
Abertos (Ad. Individuais) (1) 32 200 39 34 217 42

Total dos fundos de pensões (1) 230 20.282 2.591 236 21.917 1.024

2008 2009

(1)  Existem 31 fundos abertos em 2008 e 29 fundos abertos em 2009 que admitem simultaneamente adesões colectivas e adesões individuais

Quadro 5.1 Evolução dos fundos de pensões
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Em termos da evolução dos montantes geridos constata-se uma evolução positiva, para 
todos os tipos de fundo, embora de magnitudes diferentes. Com efeito, os PPA foram os 
que apresentaram um crescimento mais acentuado em relação a 2008 (de 32%), 
seguindo-se as adesões colectivas a fundos abertos (20,9%), as adesões individuais 
(8,6%) e os fundos fechados (7,9%). Os fundos PPR foram os que verifi caram uma 
evolução positiva de menor dimensão (3,9%).

De um modo geral, o volume das contribuições regressou aos níveis registados no 
período pré-crise fi nanceira, tendo o seu total ascendido a 1.024 milhões de euros, 
quase idêntico ao valor inerente a 2007. De facto, as elevadas contribuições do ano 
anterior corresponderam a contribuições efectuadas para os fundos fechados, 
atendendo à rendibilidade negativa desses fundos e à necessidade de manter os níveis 
de fi nanciamento adequados dos planos BD. 

Deste modo, a redução das contribuições em 2009 fi cou igualmente a dever-se aos 
fundos fechados (-65%), sendo de destacar também o comportamento de retracção 
das contribuições dos fundos PPA. Em contra ciclo com o nível global das contribuições 
encontram-se os fundos PPR, que apresentaram um acréscimo de 4,7%, as adesões 
individuais a fundos de pensões abertos, com um crescimento na ordem dos 10%, e 
sobretudo as adesões colectivas a fundos de pensões abertos que cresceram 42,1%12.

As evoluções descritas tiveram ligeiras implicações na repartição do montante total por 
tipo de fundos, conforme evidenciado pelo Gráfi co 5.3.

Deste modo, salienta-se o ligeiro decréscimo do valor dos fundos fechados (0,2 pontos 
percentuais) e dos fundos PPR (0,1 pontos percentuais), por contrapartida do aumento 
do peso das adesões colectivas a fundos de pensões abertos (0,2 pontos percentuais) e 
dos fundos PPA (0,01 pontos percentuais). 

Gráfico 5.3 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos
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A repartição do valor total dos fundos pelos três pilares de protecção social manteve 
aproximadamente a mesma estrutura face a 2008, com os fundos de pensões 
correspondentes ao primeiro pilar a manterem uma posição dominante, acumulando 
71,6% do valor total. Esta preponderância justifi ca-se pelo facto de os associados dos 
respectivos fundos de pensões não se encontrarem abrangidos pelo sistema de 
protecção da Segurança Social. Do montante relativo a fundos de pensões não 
pertencentes ao primeiro pilar, cerca de 25% está afecto ao fi nanciamento de pensões 
complementares de reforma (segundo pilar) e 3% aos fundos de pensões individuais 
(terceiro pilar).

12  Note-se que as transferências de fundos fechados para adesões colectivas a fundos de pensões abertos estão incluídas nas 
contribuições.

Evolução do valor 
dos fundos e das 

contribuições
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A análise do grau de concentração dos fundos de pensões em termos de montantes e 
contribuições referentes a 2009 revela que estes são elevados, à semelhança do que 
tem sido observado em anos anteriores. O índice de Gini referente aos montantes tem-se 
mantido de forma consistente em torno de 0,91. 

Em relação aos montantes dos fundos de pensões, constata-se um elevado grau de 
concentração em torno dos fundos de maior dimensão (acima de 1.000 milhões de 
euros), pois os 8 fundos nesta categoria (que representam 3,4% em termos de número 
de fundos) acumulavam entre si 76% do total. No que diz respeito às contribuições, e 
tendo em consideração o seu comportamento em 2009, como de resto já explicado 
anteriormente, o grau de concentração é também elevado mas de menor amplitude, 
já que os mesmos oito maiores fundos foram responsáveis por 53,3% das contribuições 
neste período.

b) Fundos de pensões profi ssionais

O nível de fi nanciamento global dos fundos de pensões que fi nanciam planos BD é um 
indicador bastante interessante e importante requerendo, no entanto, uma abordagem 
cuidada, de forma a evitar eventuais erros de interpretação.  

Para a obtenção do mesmo, utilizou-se o quociente entre o valor do património de um 
fundo de pensões e a respectiva soma do valor actual das pensões em pagamento (para 
os benefi ciários) e das responsabilidades com serviços passados (para os participantes). 
Assim sendo, na análise realizada deve ter-se em consideração que as responsabilidades 
foram calculadas com base em métodos e/ou pressupostos diferentes. O impacto da 
utilização de diferentes pressupostos é mais visível no cenário de fi nanciamento, dado 
que alguns dos parâmetros no cenário do mínimo de solvência são estabelecidos pela 
regulamentação em vigor.

A 31 de Dezembro de 2009, o nível de fi nanciamento de acordo com o mínimo de 
solvência, em termos agregados, era de 110% (107% em 2008), enquanto que o 
correspondente ao cenário de fi nanciamento (no qual se baseiam as contribuições para 
o fundo de pensões), se cifrou em 102%, que compara com um valor de 99% observado 
em 2008. 

Deste modo, assistiu-se a uma ligeira recuperação (3 pontos percentuais) dos níveis de 
fi nanciamento quando comparados com o ano transacto.

Quadro 5.2 Nível de fi nanciamento dos fundos de pensões profi ssionais que fi nanciam planos 
de pensões de benefício defi nido ou mistos por tipo de actividade económica

Cenário de 
financiamento

Cenário do mínimo de 
solvência

Actividade bancária 105% 109%
Comunicações e transportes 75% 85%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 99% 168%
Indústria 102% 115%
Actividade seguradora 104% 109%
Outras actividades financeiras 115% 129%
Comércio 103% 113%
Outros serviços 99% 114%
Outros 92% 112%
Valor agregado 102% 110%

Nível de concentração 
nos fundos de pensões

Nível de fi nanciamento
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O sector das comunicações e transportes foi o único a apresentar um nível de 
fi nanciamento no cenário mínimo de solvência abaixo de 100%. Há, contudo, que 
salientar uma melhoria de cerca de 10 pontos percentuais face ao nível registado em 2008.

Os gráfi cos seguintes mostram os principais pressupostos utilizados na determinação 
das responsabilidades dos planos BD ou mistos, em função do número de planos.

Gráfico 5.4 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício defi nido ou mistos no cenário de fi nanciamento – Tábuas de 
mortalidade 
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A tábua de mortalidade TV 73/77, que tem implícita uma esperança de vida aos 65 
anos de 17,3 anos, continua a ser a mais utilizada, quer para cálculo da mortalidade 
dos participantes, quer para a dos benefi ciários, logo seguida pela TV 88/90 e pela 
aplicação conjunta da TV 73/77 e da TV 88/90 (em que a primeira é aplicada à população 
masculina e a última à feminina). Destaca-se ainda o facto de alguns planos de pensões 
adoptarem tábuas diferentes das anteriormente identifi cadas, com relevo para as tábuas 
de mortalidade dinâmicas.

O Gráfi co 5.5 mostra a distribuição relativa das taxas de desconto utilizadas nas avaliações 
actuariais para determinação das responsabilidades no cenário de fi nanciamento. 

A taxa de desconto usada para actualizar os fl uxos de caixa no período activo encontra-se 
maioritariamente acima dos 5% (63,2%). O valor da média simples das taxas de desconto 
referente a 2009 foi de 5,17%, ligeiramente inferior aos 5,35% registados em 2008. 

No que se refere aos fl uxos de caixa no período após a reforma, as taxas de actualização 
situam-se também na sua maioria acima dos 5% (53,7%), sendo, contudo, de destacar 
que o valor da média simples das taxas de actualização neste período diminuiu de 
5,07% em 2008 para 4,9% em 2009. 

Gráfico 5.5 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício defi nido ou mistos no cenário de fi nanciamento – Taxas de 
desconto
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A utilização de taxas de desconto mais baixas comparativamente a 2008 explica-se 
pela evolução da estrutura temporal das taxas de juro das obrigações corporativas de 
notação AA – taxa de referência indicada pelas Normas Internacionais de Contabilidade 
para a avaliação da responsabilidade com planos de pensões de benefício defi nido 
(International Accounting Standards 19) – em virtude dos reajustamentos (de regresso 
a valores menos acentuados) dos spreads de risco de contraparte das empresas que se 
encontravam refl ectidos nas respectivas taxas em 2008.

A utilização de diferentes taxas de desconto no cálculo das responsabilidades para o 
cenário de fi nanciamento deve ser entendida à luz das características dos planos, por 
exemplo, ao nível da diversidade de benefícios contemplados e das maturidades e 
correspondentes durações das responsabilidades assumidas.

De forma análoga ao efectuado para as taxas de desconto, o Gráfi co 5.6 mostra 
a distribuição relativa das taxas de crescimento salarial e das pensões utilizadas 
nas avaliações actuariais para determinação das responsabilidades no cenário de 
fi nanciamento. Enquanto a taxa de crescimento salarial se encontra essencialmente 
concentrada na classe [2,5% - 3%] (48,3%), a taxa de crescimento das pensões 
encontra-se mais dispersa nos intervalos [até 1%] (34,2%), [1,5% - 2%] (37,7%) 
e [2% - 2,5%] (12,7%). Note-se que diversos fundos não garantem o crescimento 
das pensões, sendo este decidido pontualmente pelos associados em função da 
disponibilidade fi nanceira do fundo.

Gráfico 5.6 Pressupostos utilizados na determinação das responsabilidades dos planos de 
pensões de benefício defi nido ou mistos no cenário de fi nanciamento – Taxas de 
crescimento salarial e das pensões
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Em relação a 2008 denota-se em ambas as taxas uma ligeira diminuição dos valores dos 
pressupostos assumidos, medidos em termos da média simples, sendo a taxa média 
de crescimento salarial em 2009 de 2,54% (2,61% em 2008) e a taxa de crescimento das 
pensões de 1,44% (1,45% em 2008).

O Quadro 5.3 evidencia o ranking dos 20 maiores fundos de pensões profi ssionais, 
ordenados pelos montantes sob gestão, no fi nal de 2009.  

Comparativamente ao ano anterior, a estrutura do ranking não sofreu grandes alterações, 
não tendo sido assinaladas entradas nem saídas de fundos. No top 10 registou-se uma 
alteração entre a 6.ª e 7.ª posições e nos lugares abaixo destacam-se as mudanças entre 
a 13.ª e 17.ª posições.

Os 20 maiores 
fundos de pensões 

profi ssionais
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Os 20 maiores fundos de pensões profi ssionais representavam, no fi nal de 2009, 88,1% 
do seu valor total e 85,5% do montante total do mercado, valores ligeiramente abaixo 
dos verifi cados em 2008. Estes valores demonstram, mais uma vez, o elevado grau de 
concentração ao nível dos montantes.

Quadro 5.3 Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões profi ssionais

Valor

2008 2009 Tipo de fundo (milhões de euros)

1.º 1.º F Grupo Banco Comercial Português 5.518

2.º 2.º F Banco BPI 2.405

3.º 3.º F BES 2.121

4.º 4.º F Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.617

5.º 5.º F Banco Santander Totta 1.396

7.º 6.º F Pessoal da Caixa Geral de Depósitos 1.332

6.º 7.º F Banco de Portugal 1.262

8.º 8.º F Grupo EDP e REN 1.012

9.º 9.º F Montepio Geral 505

10.º 10.º F Petrogal 308

11.º 11.º F Grupo BBVA 226

12.º 12.º F Regulamentares da Marconi 176

14.º 13.º F Grupo BPN 130

15.º 14.º A Aberto BPI Valorização 119

13.º 15.º F Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 113

17.º 16.º F Banco Popular Portugal 110

16.º 17.º F NAV - EP/SINCTA 109

18.º 18.º F Banco Banif e Comercial dos Açores 101

19.º 19.º F Pessoal dos TLP 86

20.º 20.º F Credit 83

F - Fundo de pensões fechado

A - Fundo de pensões aberto (apenas as adesões colectivas)

Ranking
Designação

c) Fundos de pensões individuais

Após terem sofrido uma contracção notável do montante total em 2008, os fundos de 
pensões individuais averbaram um crescimento moderado (5,8%), passando a totalizar 
648 milhões de euros. Tal como já foi referido, o aumento mais signifi cativo registou-se 
ao nível dos PPA (32%), seguido das adesões individuais a fundos de pensões abertos 
(8,6%), tendo os fundos PPR, que representavam cerca de 65% da totalidade dos fundos 
individuais em 2009, observado um acréscimo de 3,9%.

A análise do ranking dos fundos de pensões individuais em 2009, associado aos 10 
maiores fundos individuais, evidencia algumas alterações, destacando-se a entrada de 
um fundo aberto com adesões individuais e de um fundo PPR.

Em 2009, os 10 maiores fundos individuais apresentavam um valor conjunto de cerca de 
468 milhões de euros, o que representa 72,3% do valor total (dois pontos percentuais 
abaixo do valor de 2008).

A tendência de diminuição do nível de concentração dos fundos de pensões individuais 
manteve-se em 2009, tendo os 2 maiores fundos de pensões diminuído o seu peso 
relativo para cerca de 39% do total do valor dos fundos individuais, face a cerca de 45% 
em 2008 e 47,3% em 2007. Esta tendência repercutiu-se ainda nos fundos de dimensão 
inferior ou igual a 25 milhões de euros, que viram o seu peso face ao montante total 
aumentar de 37,7% para 41,6% em 2009. 

Ranking dos fundos de 
pensões individuais e 

nível de concentração
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Valor

2008 2009 Tipo de fundo (milhões de euros)

1.º 1.º PPR PPR/E  5 Estrelas Futuro 195

2.º 2.º ADI (1) Aberto Caixa Reforma Activa CGD Pensões 60

3.º 3.º PPR PPR/E Garantia de Futuro Futuro 56

4.º 4.º PPR PPR/E BBVA BBVA Fundos 42

6.º 5.º ADI (1) Espírito Santo Multireforma ESAF 26

12.º 6.º ADI (1) Aberto Caixa Reforma Prudente CGD Pensões 25

5.º 7.º PPR PPR/E Praemium - S PensõesGere 22

7.º 8.º PPR Aberto PPR Praemium - V PensõesGere 16

8.º 9.º ADI (1) Aberto BBVA Protecção 2015 BBVA Fundos 15

13.º 10.º PPR PPR Platinium Futuro 12

(1)
 Adesões individuais a fundos de pensões abertos

Ranking
Designação Entidade Gestora

5.2.3. Fundos de pensões profi ssionais por sector de actividade 

dos associados

Da análise do Gráfi co 5.7, que mostra a distribuição do montante dos fundos de pensões 
profi ssionais por tipo de actividade económica13, conclui-se que o peso dos dois 
principais sectores de actividade – actividade bancária e de comunicações e transportes 
– manteve-se elevado, representando, no fi nal de 2009, 85% do montante total dos 
fundos de pensões profi ssionais, valor quase idêntico ao registado em 2008.

Gráfico 5.7 Montante dos fundos de pensões profi ssionais por tipo de actividade económica
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Uma análise distinta dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos abertos 
revela a existência de algumas diferenças na distribuição dos montantes por actividade 
económica dos associados. Enquanto nos primeiros se verifi ca uma grande concentração 
em torno dos sectores da actividade bancária e das comunicações e transportes (no seu 
conjunto, 85,8%), em relação aos montantes das adesões colectivas, apesar de estes 
também se concentrarem maioritariamente na banca (37,4%), constata-se uma 
repartição mais uniforme pelos restantes sectores. Este é um sinal evidente de que os 
fundos abertos são, actualmente, o tipo de fundo privilegiado para o fi nanciamento de 
planos de pensões das empresas cuja dimensão pode não justifi car a criação de um 
fundo fechado.

13  Para efeitos de classifi cação dos associados por sector de actividade, manteve-se a mesma estrutura adoptada no Relatório de 
2008, ou seja, a Classifi cação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE) – Revisão 3, aprovada pela Deliberação n.º 786/2007 
do Instituto Nacional de Estatística.

Quadro 5.4 Valores dos 10 maiores fundos de pensões individuais

Fundos fechados e 
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5.3. Planos de pensões

Nos Relatórios dos anos transactos, a contabilização do número de planos era efectuada 
com base na soma do número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos, não 
tendo em consideração o facto de um plano de um associado poder ser fi nanciado 
por várias adesões colectivas a fundos de pensões abertos. Por esta razão, o número 
apresentado encontrava-se sobrestimado, tendo no presente Relatório sido alterada a 
metodologia de contabilização utilizada na secção 5.3.1.

Deste modo, em 2009, a contabilização do número de planos CD passou a efectuar-se 
a partir do número concreto de planos, independentemente do número de adesões 
colectivas utilizadas para fi nanciamento do mesmo, estando assim a análise focada nos 
associados, em detrimento dos veículos de fi nanciamento.

O número de planos CD em 2009, exposto de acordo com a nova metodologia utilizada, 
é de 292, ao invés dos 483 que seriam apresentados mantendo a metodologia dos anos 
anteriores. Esta diferença resulta do facto de existirem 82 planos CD com 2 a 4 veículos 
de fi nanciamento e outros 4 planos com 5 a 12 veículos.

5.3.1. Caracterização dos tipos de planos

O Quadro 5.5 evidencia a distribuição do número de planos de pensões nos fundos de 
pensões profi ssionais por tipo de plano (BD e CD) e por tipo de fundo (fechado e adesão 
colectiva). 

Quadro 5.5 Número de planos de pensões por tipo de plano

BD CD Total BD CD Total

Fundos de pensões profissionais 301 282 583 291 292 583
Fechados 176 53 229 176 52 228

Abertos (Ad. Colectivas) 125 229 354 115 240 355

2008 2009

No fi nal de 2009 existiam 583 planos fi nanciados por fundos de pensões profi ssionais, 
o mesmo número do registado em 2008. Contudo, numa análise mais detalhada 
constata-se que, em termos líquidos, houve uma diminuição de 10 planos BD e igual 
aumento de planos CD.

Note-se ainda que, em ambos os tipos de planos, as variações absolutas (de entradas e 
saídas) é superior ao valor líquido apurado. Considerando os planos CD, por exemplo, 
registaram-se 18 extinções (ou transferências dos respectivos veículos de fi nanciamento) 
e 28 novos planos (ou transferências), sendo que destes, 14 têm apenas um veículo de 
fi nanciamento, 3 têm 2 veículos, 3 apresentam 3 veículos e 8 planos são fi nanciados por 
4 veículos. 

No que se refere à distribuição do montante total dos fundos por tipo de plano, 
constante do Quadro 5.6, os planos BD averbaram um acréscimo de 7,9%, enquanto nos 
planos CD esse aumento foi de 11,9%. Apesar desta tendência de crescimento dos 
planos CD observada nos últimos anos, estes continuam a representar apenas 5,1% do 
montante total dos fundos.

Relativamente aos fundos de pensões profi ssionais, verifi cou-se um crescimento de 
21,6% do montante dos planos CD, 17,7% nos fundos fechados e 33,4% nas adesões 
colectivas a fundos de pensões abertos. Desta constatação conclui-se que, em 
2009, o crescimento dos montantes geridos no âmbito de planos CD se processou 
essencialmente ao nível das adesões colectivas a fundos de pensões abertos. 

Evolução do número 
de planos de pensões

Evolução dos 
montantes por tipo de 
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Quadro 5.6 Montantes dos planos de pensões por tipo de plano e de fundo

milhões de euros BD CD Total BD CD Total

Fundos de pensões profissionais 19.291 379 19.670 20.809 461 21.270

Fechados 18.995 286 19.281 20.463 336 20.800
Abertos (Ad. Colectivas) 296 93 389 346 124 470

Fundos de pensões individuais n/a 612 612 n/a 648 648

PPR n/a 403 403 n/a 419 419
PPA n/a 8 8 n/a 11 11
Abertos (Ad. Individuais) n/a 200 200 n/a 217 217

Total 19.291 991 20.282 20.809 1.109 21.917

2008 2009

Da análise da distribuição dos montantes dos fundos de pensões profi ssionais por tipo 
de plano e por sector de actividade do associado – Quadro 5.7 – conclui-se que existem 
diferenças ao nível da repartição observada em relação a cada tipo de plano. Nos planos 
BD, os sectores predominantes são o bancário e o das comunicações e transportes, 
acumulando, no seu conjunto, 86% do valor total correspondente a esse tipo de plano. 
Nos planos CD, apesar do sector bancário ser o predominante (24,7%), os sectores da 
indústria, outros serviços e comércio assumem igualmente um peso signifi cativo (de 
57,1% no seu conjunto).

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 15.688     75,4% 114     24,7% 15.802 74,3%
Comunicações e transportes 2.212     10,6% 58     12,5% 2.270 10,7%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1.140     5,5% 18     4,0% 1.159 5,4%
Indústria 719     3,5% 96     20,9% 816 3,8%
Actividade seguradora 393     1,9% 2     0,5% 395 1,9%
Outras actividades financeiras 108     0,5% 4     0,8% 111 0,5%
Comércio 159     0,8% 74     16,1% 233 1,1%
Outros serviços 370     1,8% 92     20,1% 463 2,2%
Outros 19     0,1% 2     0,4% 21 0,1%
Total 20.809     100,0% 461     100,0% 21.270 100,0%

BD CD Total

5.3.2. Universo dos participantes e benefi ciários e benefícios pagos

O número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões – participantes e benefi ciários – 
registou, em 2009, um acréscimo de apenas 0,7% no seu todo. Para este valor contribuiu, 
em particular, a diminuição do número total de participantes, principalmente ao nível 
dos fundos profi ssionais, em concreto, nos planos BD (na ordem dos -6,2%). Pela 
observação da variação do número de benefi ciários de planos BD, que apresentou a 
mesma ordem de grandeza, deduz-se que em 2009 ocorreu um considerável número 
de passagens à situação de reforma neste tipo de planos – o que atesta o respectivo 
estado de maturidade comparativamente aos planos CD.

A análise do Quadro 5.8 permite concluir que, de acordo com a tendência constatada 
em anos anteriores, permanece um incremento da importância dos planos CD14. 
O número de participantes desses planos representa, em 2009, 55,3% do total desta 

14  Note-se que o número de participantes abrangidos pelos planos CD encontra-se sobrestimado na medida em que foram 
contabilizados todos os participantes cobertos pelas adesões colectivas a fundos de pensões abertos atendendo ao facto de 
um plano de pensões de um associado poder ser fi nanciado por várias adesões colectivas (para cobrir as diferentes opções de 
investimento) a fundos de pensões abertos. Dada a difi culdade em determinar o número efectivo de participantes, uma vez que 
estes podem não estar cobertos por cada uma das adesões colectivas – na medida em que estas dependem das suas opções de 
investimento – foi contabilizada a totalidade dos participantes nas várias adesões colectivas.

Tipo de planos nos 
fundos de pensões 

profi ssionais por sector 
de actividade dos 

associados

Quadro 5.7 Montantes dos planos de pensões profi ssionais por tipo de plano e por sector de actividade do associado
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população (52,5% em 2008), enquanto o número de benefi ciários ascende a 11,3% 
do total (14% em 2008). Note-se que em virtude de nos planos CD ser obrigatória a 
aquisição de um seguro de renda vitalícia junto de uma empresa de seguros, o conceito 
de benefi ciário não é directamente comparável com o dos planos BD, na medida em 
que no primeiro caso os participantes que acedem à reforma são apenas considerados 
como benefi ciários uma vez e pelo montante total do valor acumulado, enquanto nos 
planos BD mantêm-se como benefi ciários ao longo dos anos e o montante apresentado 
diz respeito ao valor das pensões pagas durante o ano.

Em termos dos fundos profi ssionais, constata-se que os planos BD mantêm a sua 
predominância em termos do número de participantes, com um peso superior aos de 
CD (71,1% vs 28,9%), sobretudo por via dos fundos fechados, já que ao nível dos abertos 
se conclui que estes últimos têm, em termos relativos, uma proporção maior (65,5% vs 
34,5%). 

BD CD Total BD CD(1) Total

Fundos de pensões profissionais 137.819 56.009 193.828 118.624 4.345 122.969

Fechados 123.744 29.305 153.049 115.695 2.284 117.979

Abertos (Ad. Colectivas) 14.075 26.704 40.779 2.929 2.061 4.990

Fundos de pensões individuais n/a 114.633 114.633 n/a 10.758 10.758

PPR n/a 73.803 73.803 n/a 8.207 8.207

PPA n/a 1.512 1.512 n/a 161 161

Abertos (Ad. Individuais) n/a 39.318 39.318 n/a 2.390 2.390

Total 137.819 170.642 308.461 118.624 15.103 133.727

% 44,7% 55,3% 100,0% 88,7% 11,3% 100,0%

(1)  

Participantes Beneficiários

Nos planos de contribuição definida são contabilizados como beneficiários os ex-participantes com direitos adquiridos que transferiram os seus valores para outros 

fundos de pensões em 2009

No que diz respeito aos benefi ciários dos fundos de pensões, as estatísticas apresentadas 
englobam quer os que receberam uma pensão mensal (tipicamente a forma de 
pagamento dos planos BD), quer aqueles que receberam um capital referente aos 
benefícios adquiridos (pensão a prémio único para os planos BD e montante acumulado 
na conta para os CD). Deste modo se justifi ca a elevada concentração do número de 
benefi ciários em torno dos planos BD (88,7%).

Do estudo das frequências relativas do número de participantes dos fundos de pensões 
profi ssionais por tipo de actividade económica e de plano – Quadro 5.9 –  infere-se que 
o sector bancário ocupa uma posição de destaque no que diz respeito a esta população 
nos planos BD (quase 49%). No que toca aos planos CD é o sector de outros serviços que 
apresenta maior peso (28%), logo seguido da actividade bancária (23%). Porém, 
observa-se uma maior dispersão do número de participantes pelos vários sectores. 
Numa óptica global, o sector bancário mantém-se como o sector que detém maior 
peso, acumulando cerca de 41,5% do total, reforçando inclusivamente a sua posição 
face a 2008.

Quadro 5.8 Número de participantes e de benefi ciários por tipo de plano e por tipo de fundo

Distribuição por 
sector de actividade 

económica
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Particip. % Particip. % Particip. %

Actividade bancária 67.454     48,9% 12.903     23,0% 80.357     41,5%

Comunicações e transportes 24.812     18,0% 3.982     7,1% 28.794     14,9%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 12.701     9,2% 1.006     1,8% 13.707     7,1%

Indústria 15.502     11,2% 11.577     20,7% 27.079     14,0%

Actividade seguradora 7.930     5,8% 570     1,0% 8.500     4,4%

Outras actividades financeiras 1.212     0,9% 489     0,9% 1.701     0,9%

Comércio 3.646     2,6% 9.537     17,0% 13.183     6,8%

Outros serviços 3.207     2,3% 15.662     28,0% 18.869     9,7%

Outros 1.355     1,0% 283     0,5% 1.638     0,8%

Total 137.819     100,0% 56.009     100,0% 193.828     100,0%

BD CD Total

No que concerne ao número de benefi ciários, o sector bancário é também aquele que 
apresenta maior peso, particularmente devido à infl uência dos planos BD. Todavia, nos 
planos CD a distribuição por tipo de actividade é substancialmente diferente, atendendo 
às razões assinaladas nos parágrafos anteriores. A título de exemplo, o sector bancário 
representa apenas 1,7% do número de benefi ciários dos planos CD, enquanto os 
sectores que assumem maior peso a este respeito são as actividades das comunicações 
e transportes e da indústria.

O valor dos benefícios pagos em 2009 totalizou 1.207 milhões de euros, o que 
comparativamente a 2008 representou uma diminuição de quase 6%. Esta variação 
fi cou-se a dever, sobretudo, à diminuição dos benefícios pagos nos fundos de pensões 
individuais (em particular, nas adesões individuais a fundos de pensões abertos e nos 
fundos PPR) que apresentaram um decréscimo de 56,1%, pois em termos dos 
profi ssionais observou-se inclusivamente um ligeiro acréscimo, o que de resto é 
consentâneo com a evolução registada em termos do número de benefi ciários

Quadro 5.10 Valor dos benefícios pagos por tipo de plano e de fundo

milhões de euros

Fundos de pensões profissionais 1.101 13 1.115 1.108 26 1.134

Fechados 1.026 11 1.037 1.096 9 1.105

Abertos (Ad. Colectivas) 76 2 78 12 18 29

Fundos de pensões individuais n/a 166 166 n/a 73 73

PPR n/a 99 99 n/a 49 49

PPA n/a 1 1 n/a 1 1

Abertos (Ad. Individuais) n/a 66 66 n/a 23 23

Total 1.101 180 1.281 1.108 99 1.207

BD CD Total BD CD Total

2008 2009

A distribuição dos benefícios pagos por tipo de pagamento ao nível dos fundos 
profi ssionais e individuais aproximou-se da verifi cada em 2007, provavelmente pelo 
facto de o ano 2008 ter sido caracterizado por uma situação peculiar em função da crise 
fi nanceira. Deste modo, nos fundos profi ssionais o pagamento sob a forma de capital 
reduziu-se consideravelmente de 5,7% em 2008 para 0,4% em 2009.

Por seu lado, nos fundos individuais, apesar de se manter uma repartição mais equitativa 
entre os dois tipos de pagamentos aplicáveis aos planos CD – recebimento sob a forma 
de capital ou sob a forma de pensão mensal a prémio único (situação em que o montante 
acumulado é utilizado, na sua totalidade, para a aquisição de um seguro de rendas 
vitalícias, junto de empresas de seguros do ramo Vida) – o pagamento sob a forma de 
capital cresceu 8 pontos percentuais para 61,6%, signifi cando que os remanescentes 
38,4% dos benefi ciários optaram pelo pagamento periódico de uma pensão. 

Quadro 5.9 Frequências relativas do número de participantes dos fundos de pensões profi ssionais por tipo de actividade 
económica e de plano

Distribuição dos 
benefícios pagos por 

tipo de plano
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Gráfico 5.8 Valor dos benefícios pagos por tipo de fundo e de pagamento
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Relativamente à distribuição dos montantes pagos por tipo de benefícios, a leitura do 
Quadro 5.11 permite concluir que os pagamentos de reforma por velhice mantêm a 
sua preponderância, representando 38,5% do total dos montantes pagos (ligeiramente 
acima do valor apresentado em 2008), enquanto os pagamentos de reforma por 
invalidez e reforma antecipada / pré-reforma registaram, respectivamente, pesos de 
26,6% e 24,3%.

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Velhice 416     37,5% 49     49,3% 465     38,5%

Invalidez 318     28,7% 3     2,8% 321     26,6%

Reforma antecipada / Pré-reforma 290     26,2% 3     3,1% 293     24,3%

Viuvez 78     7,0% 2     2,1% 80     6,6%

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

Desemprego de longa duração

ou doença grave 0     0,0% 2     1,7% 2     0,1%

Outro 0,2% 41     40,9% 43     3,5%

Total 1.108     100,0% 100     100,0% 1.207     100,0%

BD CD Total

A distribuição dos benefícios pagos pelos planos BD, tal como seria de esperar 
atendendo ao seu peso no total, revela-se bastante semelhante à distribuição global. 
Quanto à distribuição dos planos CD, os pagamentos por velhice ocupam uma posição 
dominante, representando cerca de 49% dos benefícios pagos por este tipo de planos. 
É ainda de salientar o peso da categoria Outro, de cerca de 41%, que corresponde 
essencialmente aos reembolsos nos fundos PPR e dos vencimentos dos capitais nas 
adesões individuais a fundos abertos.

O Quadro 5.12 mostra a evolução da percentagem do valor dos benefícios e das 
contribuições pagas em função do valor dos fundos de pensões. Salienta-se que, devido 
à estrutura do reporte da informação, a análise agora efectuada atende ao tipo de fundo, 
classifi cado de acordo com o tipo de plano que este fi nancia: fundos de BD, de CD ou 
mistos (quando o respectivo fundo fi nancia ambos os tipos de plano).

Quadro 5.11 Valor dos benefícios pagos por tipo de plano e de benefício
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milhões de euros BD CD Mistos Total BD CD Mistos Total

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 1.086 172 23 1.281 1.088 93 26 1.207
(b) Valor das contribuições 2.426 119 47 2.591 854 130 40 1.024
(c) Valor dos fundos de pensões 19.019 806 456 20.282 20.477 882 558 21.917

(a) / (c) 5,7% 21,4% 5,0% 6,3% 5,3% 10,5% 4,7% 5,5%

(b) / (c) 12,8% 14,7% 10,3% 12,8% 4,2% 14,8% 7,1% 4,7%

(a) / (b) 44,8% 145,2% 48,8% 49,4% 127,4% 71,3% 66,8% 117,9%

(1)

2008 2009

 Este valor inclui os montantes pagos, durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios, ou seja, pensões pagas directamente pelos fundos, 
prémios únicos de rendas vitalícias  adquiridos  pelos fundos e  capitais de remição ou prémios únicos de outro tipo de rendas resultantes da remição pagos também 
pelos fundos.

As principais alterações que infl uenciaram as variações nos vários rácios em 2009 
ocorreram ao nível dos benefícios pagos dos planos CD (diminuição de 46,1%) e das 
contribuições para os planos BD e mistos (diminuição de 64,8% e 15,7%, respectivamente). 

Dado que estas variações foram aproximadamente inversas às observadas em 2008, os 
valores dos rácios para 2009 passaram a apresentar valores semelhantes aos assinalados 
em 2007.

5.3.3. Caracterização dos planos de pensões

Os gráfi cos seguintes caracterizam os planos de pensões, no âmbito dos fundos 
profi ssionais, segundo diferentes perspectivas: tipo de benefícios abrangidos pelo 
plano, aquisição de direitos, actualização de pensões, planos contributivos e formas de 
pagamento dos benefícios. 

A análise dos dados sobre os benefícios abrangidos pelos planos de pensões evidencia, 
à semelhança de 2008, que a maioria dos planos garante o pagamento de reforma por 
velhice (99,5%) e por invalidez (94,7%). Uma parte signifi cativa dos planos (77,3%) 
concede igualmente um pagamento em caso de morte do participante durante o 
período activo (sobrevivência de participantes), enquanto apenas cerca de 25% concede 
esse benefício durante o período de reforma – muito por causa dos planos de 
contribuição defi nida que na sua generalidade não o concedem, embora os participantes 
possam escolher esta opção aquando da compra do seguro de renda vitalícia (reversível 
ou não reversível). Note-se que as percentagens não divergem muito dos valores 
verifi cados em 2008. 

O Quadro 5.13 realça a distribuição do número de planos fi nanciados por fundos de 
pensões profi ssionais por tipo de actividade económica e segundo três perspectivas 
distintas: concessão de direitos adquiridos, garantia de actualização contratual das 
pensões e característica contributiva dos planos.

Quadro 5.12 Relação entre o valor dos benefícios pagos, o valor das contribuições e o valor dos fundos de pensões

Tipos de benefícios 
consagrados no plano 

de pensões
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Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%)

Actividade bancária 89,8% 10,2% 61,2% 38,8% 46,9% 53,1%
Comunicações e transportes 61,1% 38,9% 51,9% 48,1% 46,3% 53,7%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 80,8% 19,2% 7,7% 92,3% 76,9% 23,1%
Indústria 62,6% 37,4% 38,7% 61,3% 42,6% 57,4%
Actividade seguradora 78,1% 21,9% 76,7% 23,3% 17,8% 82,2%
Outras actividades financeiras 95,2% 4,8% 69,0% 31,0% 42,9% 57,1%
Comércio 84,2% 15,8% 18,0% 82,0% 69,9% 30,1%
Outros serviços 78,1% 21,9% 16,7% 83,3% 67,6% 32,4%
Outros 65,5% 34,5% 13,8% 86,2% 62,1% 37,9%
Total 77,0% 23,0% 36,3% 63,7% 53,8% 46,2%

Direitos Adquiridos Actualização de pensões Planos contributivos

No que toca à concessão de direitos adquiridos, observa-se que 77% dos planos de 
pensões o fazem, ou seja, os participantes mantêm os benefícios que adquiriram 
independentemente da cessação do vínculo existente com o associado. O aumento, 
face aos 74% registados em 2008, justifi ca-se essencialmente pelos planos CD que 
foram criados neste período e que, regra geral, garantem tais direitos.

Uma análise por sector de actividade económica dos associados evidencia que a banca 
e outras actividades fi nanceiras são os que apresentam uma maior percentagem de 
planos que concedem direitos adquiridos.

Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos e não à sua 
portabilidade (manutenção desses direitos sem quaisquer restrições de mobilidade 
entre sectores de actividade ou entidades empregadoras), a qual continua a ser uma 
característica rara nos planos BD em Portugal (mas comum nos planos CD).

Aproximadamente 36% do número total de planos de pensões dos fundos profi ssionais 
garantem algum tipo de actualização contratual das pensões, o que representa um 
ligeiro decréscimo comparativamente ao valor de 2008. O sector segurador mantém-se 
como aquele que apresenta uma maior percentagem de planos com garantia de 
actualização – resultante do respectivo instrumento de regulamentação colectiva –, 
enquanto o sector da produção e distribuição de electricidade, gás e água se mantém 
como o que exibe uma percentagem menor.

Em termos da característica contributiva dos planos, isto é, o facto de os participantes 
contribuírem ou não para os respectivos fundos de pensões, verifi cou-se que os planos 
contributivos passaram a representar, em 2009, 53,8% do total. O sector da produção e 
distribuição de electricidade, gás e água continua a apresentar uma maior percentagem 
de planos contributivos (76,9%), ao passo que o sector segurador confi gura a menor 
percentagem (cerca de 18%).

Quadro 5.13 Percentagem dos planos de pensões por tipo de actividade económica dos associados e características

Direitos adquiridos

Actualização de 
pensões

Planos contributivos
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água
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OAF - Outras actividades financeiras

C - Comércio

OS - Outros serviços

O - Outros

Relativamente à forma de pagamento dos benefícios, a análise aos planos de pensões, 
fi nanciados por fundos profi ssionais, evidencia que o contrato de seguro mantém-se 
como a forma mais comum (50,3%), embora quase 6 pontos percentuais abaixo do 
valor registado em 2008, seguido do pagamento através do fundo (46,1%, tendo este 
aumentado 6,6 pontos percentuais).

À semelhança da situação observada em 2008, como atesta o Gráfi co 5.9, o pagamento 
por contrato de seguro tem um peso bastante signifi cativo (a rondar os 80%) em três 
sectores, nomeadamente, a produção e distribuição de electricidade, gás e água, o 
comércio e outros serviços.

Note-se que, apesar de em alguns planos BD os pagamentos serem efectuados sob a 
forma de contrato de seguro, na maior parte dos casos estes são realizados através do 
próprio fundo. Por sua vez, a totalidade dos planos CD recorre ao contrato de seguro 
para consumar o pagamento dos benefícios na parte disponibilizada sob a forma de 
renda vitalícia.

5.4. Entidades gestoras de fundos de pensões

5.4.1. Estrutura empresarial

Em 2009, a estrutura das entidades autorizadas a gerir fundos de pensões manteve-se 
inalterada face à situação verifi cada no fi nal do ano anterior, sendo composta por 15 
empresas de seguros e 13 sociedades gestoras de fundos de pensões.

Quadro 5.14 Número e montante de fundos de pensões geridos

milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante

Empresas de seguros 51 462 46 394 48 452

Sociedades gestoras 173 21.894 184 19.888 188 21.466

Entidades gestoras 224 22.356 230 20.282 236 21.917

2007 2008 2009

Gráfico 5.9 Percentagem do número de planos de pensões por forma de pagamento e por tipo de actividade económica dos 
associados

Forma de pagamento
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Contrariando a tendência dos anos anteriores, o peso relativo do número de fundos 
de pensões geridos pelas sociedades gestoras, bem como o da respectiva carteira em 
termos de montante, registou um ligeiro decréscimo, passando a representar 79,7% e 
97,9% do total (em 2008 as percentagens eram, respectivamente, de 80% e 98,1%). Sem 
prejuízo da observação efectuada, constata-se que as sociedades gestoras continuam a 
exercer um papel dominante enquanto entidades responsáveis pela gestão de fundos 
de pensões.

5.4.2. Ranking

A ordenação das entidades gestoras por montantes geridos evidencia que o ranking – 
Quadro 5.15  – não se alterou signifi cativamente face ao ano precedente, tendo ocorrido 
apenas 3 trocas de posições entre entidades gestoras.

As quatro entidades que ocupavam os primeiros lugares tinham a seu cargo a gestão 
de mais de metade dos fundos de pensões do mercado português, que representavam 
68,2% em termos de montante total. As 10 primeiras entidades gestoras eram 
responsáveis por 97,4% do valor total dos fundos de pensões.

A elevada concentração dos montantes geridos pode ainda ser demonstrada pelo 
índice de Gini, que manteve a mesma ordem de grandeza do ano anterior (0,806 face 
a 0,807 em 2008).

Quadro 5.15 Ranking de entidades gestoras

Montante (2) Quota de
(milhões de euros) mercado

1.º 1.º PensõesGere 38          7.092,6 32,4%
2.º 2.º BPI  Pensões 33          3.178,9 14,5%
3.º 3.º ESAF 30          2.582,4 11,8%
5.º 4.º CGD Pensões 19          2.100,1 9,6%
4.º 5.º Previsão 5          1.952,4 8,9%
6.º 6.º Santander Pensões 3          1.397,7 6,4%
7.º 7.º SGFP do Banco de Portugal 1          1.262,3 5,8%
8.º 8.º Futuro 15          1.119,6 5,1%
9.º 9.º BBVA Fundos 9          391,9 1,8%
10.º 10.º Banif Açor Pensões 14          269,4 1,2%
11.º 11.º Real Vida 6          134,0 0,6%
12.º 12.º Eurovida 2          116,0 0,5%
13.º 13.º SGF 15          84,0 0,4%
14.º 14.º AXA Portugal Vida 5          54,6 0,2%
15.º 15.º Crédito Agrícola Vida 4          46,8 0,2%
16.º 16.º Allianz SGFP 5          34,6 0,2%
17.º 17.º Victoria Vida 6          25,0 0,1%
18.º 18.º Lusitania Vida 5          19,6 0,1%
19.º 19.º Global Vida 1          15,3 0,1%
20.º 20.º American Life 7          13,4 0,1%
22.º 21.º Liberty 1          7,0 0,0%
21.º 22.º BPI Vida 1          6,5 0,0%
23.º 23.º Generali Vida 2          5,9 0,0%
24.º 24.º Groupama Vida 4          5,4 0,0%
25.º 25.º Zurich Vida 2          1,6 0,0%
26.º 26.º Fidelidade Mundial 1          0,5 0,0%
28.º 27.º Pedro Arroja 1          0,1 0,0%
27.º 28.º BES Vida 1          0,0 0,0%

Total 236          21.917,5 100,0%

(1) Inclusão dos fundos co-geridos na entidade gestora líder.
(2) Para os fundos co-geridos, os seus montantes estão repartidos pelas respectivas co-gestoras envolvidas.

Ranking Fundos de pensões em 2009

20092008 Número
(1)Entidade gestora

Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais grupos 
fi nanceiros constata-se que aqueles que detêm maior quota de mercado são o grupo 
BCP (Pensões Gere) com 32,4%, seguido do BPI (BPI Pensões e BPI Vida), com 14,5%, e do 
Espírito Santo (ESAF e BES Vida) com 11,8%.

Concentração por 
grupos fi nanceiros
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Limitando a análise da ordenação das entidades gestoras aos planos BD verifi ca-se que, 
em detrimento do seu peso dominante em termos de montantes geridos face aos 
planos CD, o posicionamento das entidades que fi guram no top 10 desse ranking é 
idêntica à do ranking global (Quadro 5.15). Essas 10 primeiras entidades gestoras são 
responsáveis pela gestão de 97,7% do montante total correspondente aos planos BD.

Em termos da estrutura do ranking segundo os montantes geridos afectos a planos CD 
denotam-se algumas diferenças face ao ranking global, sendo de destacar a entrada para 
o top 10 de 3 entidades que, no total do mercado, ocupam as 13.ª, 17.ª e 20.ª posições.

5.4.3. Rendibilidade dos capitais próprios das sociedades gestoras

O resultado líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões voltou a registar, em 
2009, uma redução, na ordem dos 5,3% (em 2008 observou-se um decréscimo de 10%). 
Ainda assim, apenas uma das sociedades gestoras apresentou um resultado líquido 
ligeiramente negativo e o valor total correspondente ao conjunto das sociedades 
gestoras manteve-se num patamar bastante positivo (de cerca de 13,7 milhões de 
euros).

Quanto à rendibilidade dos capitais próprios, apenas a sociedade gestora anteriormente 
referida reportou um retorno negativo, tendo sido apurada, nos restantes casos, uma 
rendibilidade dos capitais próprios entre os 0% e os 40%, tal como se pode verifi car 
através do Quadro 5.16.

No cômputo do mercado, a rendibilidade dos capitais próprios apresentou uma redução 
de 1,9 pontos percentuais, mantendo-se apesar de tudo a um nível ainda elevado.

É de salientar que a análise deste indicador das sociedades gestoras deve ser efectuada 
tendo em consideração a respectiva natureza e objectivos. Com efeito, algumas 
sociedades são meramente instrumentais, não tendo como intuito primordial a 
maximização da respectiva rendibilidade.

Quadro 5.16 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de pensões

Capitais próprios 

em 31/12/2009
(milhares de euros)

Allianz SGFP 3,3% 4,2% 2,9% 1.206        

Banif Açor Pensões 4,7% 3,5% 3,5% 3.793        

BBVA Fundos 36,4% 39,6% 28,9% 6.448        

BPI Pensões 42,7% 45,2% 40,2% 7.292        

CGD Pensões 18,9% 18,4% 12,4% 5.869        

ESAF SGFP 47,9% 35,4% 31,2% 5.142        

Futuro 5,0% 5,5% 5,8% 4.975        

Pedro Arroja -0,4% 0,8% -4,7% 925        

Pensõesgere 40,2% 27,4% 28,7% 17.012        

Previsão 3,4% 0,0% 0,1% 4.230        

Santander Pensões 30,8% 25,2% 20,8% 4.702        

SGF 2,7% -3,7% 4,5% 1.283        

SGFP Banco de Portugal 5,5% 5,0% 9,1% 2.447        

26,8% 22,8% 20,9% 65.323        

2008
Sociedades gestoras de 

fundos de pensões
2007 2009

Ranking de entidades 
gestoras por tipo de 

plano
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5.4.4. Margem de solvência

A margem de solvência das empresas de seguros relativamente aos fundos de pensões 
geridos é calculada em conjunto com a relativa à actividade seguradora, analisada no 
capítulo 2 deste Relatório. Assim, nesta secção será unicamente tratada a margem de 
solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões.

Em linha com a tendência crescente observada nos últimos anos, a taxa de cobertura 
da margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões atingiu, em 
2009, o valor de 179%. O acréscimo em causa deveu-se a um aumento de 11,4% da 
margem de solvência disponível, não obstante a margem de solvência exigida também 
ter aumentado em cerca de 7%. Esta situação contrasta com o cenário que se registou 
no ano anterior, em que se verifi cou um aumento da taxa de cobertura resultante de 
uma redução da margem de solvência exigida em 7,7%.

Uma análise a nível individual evidencia que seis sociedades gestoras apresentaram 
um decréscimo nas respectivas taxas de cobertura, tendo o mesmo sido bastante 
signifi cativo em alguns dos casos. 

Gráfico 5.10 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões
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O aumento na margem de solvência disponível referido fi cou a dever-se essencialmente 
ao acréscimo da rubrica dos Resultados (33,8%) e com menor expressão da rubrica das 
Reservas (3,6%), por via do aumento da Reserva Legal (8,5%) e das Outras Reservas (3,2%).

Sem prejuízo da redução do resultado líquido das sociedades gestoras referido 
anteriormente, o acréscimo da rubrica dos Resultados foi consequência de uma 
diminuição bastante substancial (em cerca de 53%) na rubrica dos resultados 
distribuídos.

Margem de solvência 
das sociedades 

gestoras
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O Gráfi co 5.11 ilustra a decomposição da margem de solvência disponível e a evolução 
do peso relativo de cada um dos seus elementos ao longo dos últimos 5 anos.

Gráfico 5.11 Margem de solvência disponível das sociedades gestoras de fundos de pensões
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*  Soma dos resultados transitados dos exercícios anteriores com o resultado líquido do exercício diminuída 

   dos resultados distribuidos do exercício

Atendendo a que as restantes rubricas não apresentaram variações muito materiais, o 
efeito do acréscimo da rubrica dos Resultados é visível no aumento do seu peso em 6,1 
pontos percentuais. Em contrapartida, as restantes rubricas verifi caram uma redução no 
respectivo peso, sendo o caso mais notável o referente ao Capital Social realizado, com 
um decréscimo de 3,7 pontos percentuais.





OS INVESTIMENTOS DAS 
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Os Investimentos das Empresas de Seguros e dos 
Fundos de Pensões

6.1. Introdução

No seguimento de um período caracterizado pela queda dos mercados accionistas 
e das taxas de juro, e do alargamento acentuado dos spreads de crédito, o ano 2009 
fi cou marcado pela recuperação dos mercados de capitais mundiais, embora tenha 
permanecido uma elevada volatilidade e incerteza nos mercados fi nanceiros.

De facto, o índice mundial da Morgan Stanley registou uma subida de 26,2% (em 2008 
havia decrescido 40,9%). Os mercados da Europa, da América do Norte e do Pacífi co 
apresentaram expressivos incrementos de, respectivamente, 24,9%, 25,9% e 27,6%, 
medidos pelos correspondentes índices accionistas Morgan Stanley Capital International 
(em 2008, haviam sofrido reduções de 42,3%, 38,3% e 44,8%, pela mesma ordem)15.

No entanto, conforme mencionado, a variabilidade dos mercados de acções 
manteve-se num patamar ainda elevado, embora com uma relativa atenuação face 
a 2008. Efectivamente, as volatilidades dos rendimentos diários dos índices Morgan 
Stanley Capital International foram de 23,9% na Europa, 26,7% na América do Norte e 
21,3% no Pacífi co. Em 2008, os mesmos índices tinham alcançado valores superiores de 
36,6%, 40,1% e 37,1%, respectivamente15.

A capitalização bolsista assinalou assim evoluções positivas nos principais mercados 
mundiais, tendo, contudo, sido insufi ciente para compensar as perdas ocorridas no ano 
anterior. No mercado europeu, as bolsas com maior relevância observaram aumentos 
de capitalização, destacando-se os 34,4% da bolsa londrina16, 46,9% da espanhola17, 
16,7% da suíça17, 13% da alemã17 e 32,6% da Euronext18.

Em relação ao mercado de capitais nacional, o índice PSI Geral, à semelhança dos índices 
das principais praças mundiais, recuperou 53,5%15 face ao ano anterior, situando-se a 
sua volatilidade nos 17,6%. Salienta-se que, ao contrário dos índices mundiais referidos 
anteriormente, o PSI Geral atingiu mais 11,5 pontos percentuais do que a desvalorização 
de 2008. 

6.2. Investimentos afectos às Provisões técnicas das 

empresas de seguros

No ano em análise, verifi cou-se um reforço de 9,6% no valor dos activos representativos 
das Provisões técnicas, que consolida as variações de 9,4% no ramo Vida (excepto unit 
linked), de 14,3% nos seguros unit linked e de 2% nos ramos Não Vida. Restringindo a 
análise apenas aos investimentos afectos, apuram-se taxas na ordem dos 13% e de 7% 
para os ramos Vida (excluindo os seguros unit linked) e Não Vida, respectivamente.

Atendendo ao facto de a valorização dos activos ter sido bastante superior ao 
incremento das provisões técnicas no caso do ramo Vida (excepto unit linked) e de se ter 
registado um decréscimo no valor das provisões técnicas dos ramos Não Vida, o nível de 
cobertura das provisões melhorou 3,2 pontos percentuais no primeiro caso e 3,7 pontos 
percentuais no segundo.

15  Fonte: Bloomberg.

16  Fonte: World Federation of Exchange (www.world-exchanges.org) medido em GBP.

17  Fonte: World Federation of Exchange (www.world-exchanges.org).

18  Fonte: NYSE Euronext (www.euronext.com).

Mercados fi nanceiros 
mundiais

Mercado de capitais 
nacional
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milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %
Títulos de dívida pública e equiparados 8.406 27,6% 116 0,8% 1.744 23,3% 10.267 19,2%
Obrigações e papel comercial 17.365 57,0% 12.188 78,8% 2.847 38,1% 32.400 60,7%
Acções e títulos de participação 704 2,3% 204 1,3% 365 4,9% 1.273 2,4%
U.P. em fundos de investimento 1.301 4,3% 2.203 14,2% 489 6,5% 3.992 7,5%
Terrenos e edifícios 131 0,4% 1 0,0% 787 10,5% 919 1,7%
Depósitos a prazo e certificados de depósito 1.662 5,5% 353 2,3% 400 5,4% 2.415 4,5%
Disponibilidades à vista 1.236 4,1% 325 2,1% 299 4,0% 1.860 3,5%
Outros activos -340 -1,1% 68 0,4% 541 7,2% 270 0,5%
Total 30.466 100,0% 15.458 100,0% 7.472 100,0% 53.396 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 110,7% 117,9%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 100,9% 85,9%

Vida 
(excepto unit linked )

Unit linked Não Vida Total

O investimento em obrigações e papel comercial progrediu quase 5 mil milhões de 
euros no total das carteiras, passando a representar 60,7% do montante global dos 
activos (mais 4,3 pontos percentuais do que o ano anterior). Em relação aos títulos de 
dívida pública e equiparados, o respectivo montante investido aumentou ligeiramente 
(473 milhões de euros), apesar da deterioração de quase um ponto percentual no seu 
peso. Embora com pouca materialidade em termos absolutos, é de salientar a evolução 
favorável de 13,6% no montante investido em acções e títulos de participação, no 
seguimento da redução de cerca de 53% em 2008. Por último, assinala-se a quebra de 1,8 
pontos percentuais no peso dos instrumentos de maior liquidez (rubricas de depósitos 
a prazo e certifi cados de depósito e de disponibilidades à vista), representativos, no ano 
em apreço, de 8% do total dos activos.

A análise retrospectiva da estrutura dos activos representativos das Provisões técnicas 
entre os anos anteriores à crise fi nanceira e 2009 permite constatar que o impacto desta 
se traduziu, em termos globais, e como seria de esperar, numa maior concentração em 
activos de menor risco, com destaque para as obrigações e papel comercial (52,6% 
em 2006 face a 60,7% em 2009), por contrapartida da alocação em acções e títulos de 
participação (4,3% em 2006, que compara com 2,4% em 2009). Segregando a análise 
por tipo de carteira de seguros (Vida, unit linked e Não Vida) verifi ca-se que é nos ramos 
Não Vida que se observa uma maior estabilidade na estrutura dos investimentos, bem 
como um maior grau de diversifi cação.

6.2.1. Análise por origem sectorial e geográfi ca dos activos

Em 2009, a concentração dos activos das empresas de seguros por área económica 
continua a revelar a importância do investimento em acções e obrigações de empresas 
pertencentes ao sector fi nanceiro, com um peso de 76,3% do total, ou seja, um acréscimo 
de 1,2 pontos percentuais face ao ano 2008. Esta variação resultou principalmente da 
carteira de seguros unit linked que, em 2009, apresentava 82,2% investida neste sector. 
As carteiras das empresas de seguros que exploram os ramos Não Vida foram as que 
evidenciaram, à semelhança do ano anterior, o menor nível de concentração em activos 
deste sector (67,9%).

Salienta-se, em particular, que as empresas de seguros pertencentes a grupos bancários 
nacionais registaram uma exposição ao sector fi nanceiro entre 61% e 95%, com uma 
média de 76%, superior ao valor dos restantes operadores (65%).

Quadro 6.1 Composição dos activos representativos das Provisões técnicas por tipo de carteira de seguros

Análise sectorial
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2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Actividades financeiras 70,9% 75,7% 74,1% 69,5% 76,4% 82,2% 67,8% 67,3% 67,9%
Asset Backed Securities 2,2% 0,8% 0,4% 1,8% 1,5% 1,1% 0,7% 0,5% 0,2%
Comunicações 5,2% 4,4% 4,6% 1,8% 1,1% 1,5% 6,9% 6,2% 5,9%
Indústria 2,7% 1,8% 2,7% 9,1% 7,1% 2,6% 2,8% 4,1% 4,9%
Materiais básicos 1,6% 1,5% 1,5% 3,4% 3,5% 3,7% 1,6% 1,5% 2,2%
Mortgage securities 1,3% 0,7% 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,3%
Produção e dist. electricidade, gás e água 4,7% 5,8% 7,5% 2,8% 2,3% 2,3% 7,7% 7,4% 6,5%
Produção e distribuição de combustíveis 1,4% 1,3% 1,9% 0,3% 0,1% 0,2% 2,8% 2,6% 2,7%
Produtos consumíveis 5,5% 4,9% 4,7% 3,6% 2,2% 3,1% 6,9% 5,9% 6,5%
Outras actividades 4,4% 3,0% 2,0% 7,7% 5,6% 3,0% 2,4% 3,8% 2,9%

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

Vida 
(excepto unit linked ) Unit linked Não Vida

Sector Económico

Quanto aos restantes sectores económicos, estes alcançaram níveis de concentração 
semelhantes aos verifi cados em anos anteriores. De facto, da análise do Quadro 6.2 
não se observa uma tendência para uma maior diversifi cação sectorial por parte das 
empresas de seguros.

Os sectores que são alvo de maior concentração nas carteiras das empresas de seguros 
apresentaram, considerando os índices MSCI19 e PSI Geral20, comportamentos positivos 
em 2009, embora com diferentes amplitudes. No que se refere aos índices MSCI, um dos 
que evidenciou melhores comportamentos foi o MSCI Financials Europe, com 31,8%, 
enquanto no campo nacional o índice PSI Geral Financeiro foi um dos que menos 
cresceu (14,7%).

Apesar do peso relativo dos fundos de investimento no total das aplicações das 
empresas de seguros ter registado uma ligeira deterioração em 2009, este continua 
a ser o terceiro tipo de investimento mais utilizado nas carteiras. Estes instrumentos 
potenciam uma aplicação diversifi cada, quer por classe, quer por sector alvo. Cerca 
de 41% dos fundos mobiliários detidos pelas empresas de seguros são considerados 
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) harmonizados. 

Ao nível dos montantes investidos em fundos imobiliários, denotou-se um decréscimo 
de 9% face ao ano anterior, tendo o mesmo sido mais acentuado na carteira Vida 
(excepto unit linked). Note-se que, apesar da redução em termos absolutos, o peso 
destes instrumentos aumentou, em consequência da evolução negativa, em cerca 
de 32%, dos montantes totais investidos em hedge funds. Com efeito, embora o peso 
relativo desta classe em cada carteira varie entre 1,1% e 9,7%, evidenciando graus de 
importâncias diferentes, assinalaram-se diminuições em todas as carteiras.

 

Orientação sectorial

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Acções 28,9% 22,7% 14,4% 35,1% 32,8% 37,5% 25,9% 18,4% 18,4%
Obrigações 30,7% 33,3% 42,6% 39,9% 37,1% 38,1% 42,1% 33,0% 32,6%
Imobiliário 20,0% 30,1% 31,7% 16,6% 24,1% 19,7% 28,7% 47,0% 47,2%
Hedge funds 20,3% 13,0% 9,7% 7,9% 2,4% 2,2% 3,2% 1,2% 1,1%
Outros 0,0% 0,8% 1,6% 0,6% 3,6% 2,5% 0,0% 0,3% 0,7%

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

Não VidaUnit linkedVida 
(excepto unit linked )

19  Morgan Stanley Capital International.

20  Fonte: Bloomberg.

Quadro 6.2 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente

Tipologia dos fundos 
de investimento

Quadro 6.3 Aplicações em fundos de investimento por orientação sectorial
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Nos gráfi cos seguintes – Gráfi cos 6.1 e 6.2 – é efectuada a análise da dispersão geográfi ca 
das obrigações de dívida pública e privada, das acções e das unidades de participação, 
excluindo-se as restantes rubricas, como por exemplo, os depósitos e os terrenos e 
edifícios, que se localizam na sua quase totalidade em Portugal. 

Gráfico 6.1 Evolução da origem geográfi ca dos activos representativos das Provisões técnicas 
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Nas carteiras das empresas de seguros, a dispersão geográfi ca manteve-se similar à 
dos anos anteriores, tendo-se, no entanto, constatado a inversão da tendência de 
investimento em activos estrangeiros, em detrimento das aplicações em Portugal, as 
quais reforçaram o seu peso pelo segundo ano consecutivo.

As aplicações com origem fora de Portugal corresponderam a 70,5% do total, 
concentrando-se essencialmente em países da União Europeia (54%), em linha com o 
verifi cado em 2007. Refi ra-se ainda que o investimento em off -shores diminuiu, alterando 
a direcção observada nos anos anteriores e representando, no fi nal de 2009, cerca de 9% 
do total das carteiras. 

O Gráfi co 6.2 ilustra a distribuição por classes de activos das aplicações nacionais e com 
origem estrangeira.

Gráfico 6.2 Origem geográfi ca dos activos representativos das Provisões técnicas
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Portugal Estrangeiro

Em relação à estrutura por classe de activo, nota-se a preferência pelos produtos 
estruturados de origem estrangeira. Estes produtos representam 12,8% da carteira, 
enquanto os emitidos em Portugal correspondem a apenas 1,9%.

Análise geográfi ca
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A dívida pública estrangeira mantém, em termos globais, um peso semelhante ao 
registado em 2008. Contudo, no caso dos seguros unit linked é de salientar os cerca de 
13 pontos percentuais de crescimento na proporção de aplicações em dívida soberana 
estrangeira, embora esta categoria seja pouco expressiva no cômputo geral desta 
componente do negócio.

As alocações fora de Portugal, tal como em anos anteriores, são feitas predominantemente 
nos restantes países da União Europeia. Entre estes, os que apresentaram maior peso em 
2009 foram os títulos de dívida da Itália (19,5%), da Alemanha (18%), da França (14,8%) 
e da Grécia (12%).

Em termos relativos, denota-se o maior peso de dívida pública portuguesa na carteira 
Vida (excluindo unit linked), com 22,3%. Por outro lado, a carteira afecta aos seguros 
unit linked, como já foi referido, reduziu a sua proporção em dívida pública portuguesa 
(de 14,6% em 2008 para 1,4% em 2009), por contrapartida do investimento em dívida 
norte-americana e de outros países da União Europeia.

Gráfico 6.3 Distribuição geográfi ca dos investimentos em dívida pública detidos pelas 
empresas de seguros
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Analisando o comportamento dos mercados de dívida pública dos sectores geográfi cos 
alvo, verifi cou-se que o índice obrigacionista de dívida pública Bloomberg/EFFAS Bond 
Euro Govt All > 1 Yr TR da Zona Euro melhorou 4,4% em 2009, tendo o índice português 
subido 4,5%. Em 2008, ambos os índices haviam registado incrementos superiores, de 
9,3% e 9,1%, respectivamente. Por outro lado, o índice homólogo dos EUA apresentou 
um efeito inverso de 3,8% (tendo alcançado uma valorização de 14,2% em 2008)21.

As aplicações em dívida privada europeia (portuguesa e dos restantes países da União 
Europeia) evidenciaram um aumento de 75,6% em 2008 para 78,4%, na sequência de um 
reforço do peso da dívida privada nacional em 4,3 pontos percentuais, compensando 
o decréscimo de 1,5 pontos percentuais observado para os restantes países da União 
Europeia.

Fora de Portugal, à semelhança do investimento em dívida pública, a preferência incide 
sobre os restantes países da União Europeia. Entre eles, os que mais se destacam são a 
Holanda (19,8%), a França (14,8%), a Espanha (14,8%) e o Reino Unido (13,8%).

21  Fonte: Bloomberg.

Investimento em dívida 
pública

Investimento em dívida 
privada
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Em termos da análise por carteira, constata-se que para os produtos unit linked 
manteve-se a exposição à dívida privada nacional em cerca de 40%, continuando a ser 
aquela com a maior percentagem de investimento em Portugal. Esta carteira destaca-se 
ainda pelas aplicações em off -shores, com um total de 22%.

Por sua vez, a carteira Não Vida detém as maiores concentrações ao nível dos países 
da União Europeia (excluindo Portugal) e da América do Norte, de 63,9% e 11%, 
respectivamente.

Gráfico 6.4 Distribuição geográfi ca da dívida privada detida pelas empresas de seguros
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Conforme se referiu, o montante global investido em acções variou de forma positiva 
em 13,6%, tendo a distribuição geográfi ca das aplicações, de um modo geral, diferido 
consideravelmente face ao ano anterior e entre carteiras. 

Gráfico 6.5 Distribuição geográfi ca das acções detidas pelas empresas de seguros
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Relativamente aos seguros unit linked, cerca de metade do investimento em acções 
encontrava-se alocado a off -shores, um cenário bastante distinto do verifi cado no ano 
anterior, onde os títulos norte-americanos detinham a maior representatividade (61,2%) 
e o peso relativo das off -shores era inferior a 1%. Importa, no entanto, realçar o reduzido 
peso da componente accionista no cômputo geral da carteira unit linked.

Investimento em 
acções
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Na restante carteira Vida, as acções dos restantes países da União Europeia diminuíram 
o seu peso em 8 pontos percentuais, sendo de destacar também a deterioração de 3,4 
pontos percentuais no peso das aplicações em acções nacionais. Em contrapartida, o 
peso das off -shores, que em 2008 era residual, ascendeu a 10%.

Em relação à carteira Não Vida, os pesos relativos por localização geográfi ca dos 
investimentos em acções apresentaram uma estrutura bastante semelhante a 2008.

Na União Europeia, excluindo Portugal, a França continua a ser o principal destino das 
aplicações em acções, com 35,1%, seguida da Alemanha (22,8%), da Espanha (11,7%) e 
do Reino Unido (10,9%).

Em 2009, os principais índices accionistas representativos das zonas geográfi cas 
com maior concentração dos investimentos das empresas de seguros inverteram a 
tendência de perdas de 2008, tendo os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq 
crescido 23,5% e 43,9%, respectivamente, e os europeus FTSE 100 e Dow Jones Euro 
Stoxx 50 aumentado 22,1% e 21,1%, pela mesma ordem. O índice PSI-20 registou um 
incremento de 33,5% em 200922.

Em termos globais, a distribuição geográfi ca das unidades de participação em fundos 
de investimento mobiliário modifi cou-se face a 2008, com um relevante acréscimo 
do peso dos fundos sediados em Portugal (65,4% face a 55,1% em 2008), decorrente 
maioritariamente das variações ocorridas ao nível da carteira Vida (excepto unit 
linked). Das aplicações nos restantes países da União Europeia destacam-se os fundos 
domiciliados no Luxemburgo, com um peso de 70,9%. 

Gráfico 6.6 Distribuição geográfi ca das unidades de participação detidas pelas empresas de 
seguros
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6.2.2. Análise de risco de mercado

Considerando, por um lado, a diversidade e a complexidade dos riscos que o exercício 
da actividade seguradora encerra e, por outro, a exposição à volatilidade dos mercados 
fi nanceiros em que as empresas de seguros operam, a defi nição de uma política de 
investimentos adequada à natureza e maturidade das responsabilidades assumidas 
reveste-se de uma importância primordial no quadro de um sistema de gestão de riscos 
efi caz.

22  Fonte: Bloomberg.

Investimento 
em unidades de 

participação
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Tendo por base este enquadramento, existem três medidas de risco de liquidez 
e de crédito importantes para analisar o risco das aplicações em títulos de dívida, 
designadamente a maturidade, a duration e o rating.

A maturidade dos investimentos em obrigações permite aferir o horizonte temporal das 
aplicações, sendo defi nida como o prazo dos vencimentos de capital dos empréstimos 
obrigacionistas, independentemente do eventual pagamento de cupões intermédios. 
A duration, por seu turno, tem em consideração, para além dos vencimentos de capital, 
os fl uxos de pagamento intermédios, constituindo por isso uma medida mais adequada 
da sensibilidade do valor das obrigações a alterações nas taxas de juro de mercado. 
Note-se que quanto mais elevadas as taxas de cupão, menor tende a ser a duration.

Analisando o Quadro 6.4, constata-se que em 2009 a distribuição dos montantes 
investidos em função da maturidade da dívida pública e privada variou ligeiramente 
em todas as carteiras. Com efeito, na carteira Vida o investimento em obrigações com 
maturidade inferior a 5 anos reforçou face a anos anteriores, enquanto na carteira unit 
linked o mesmo se verifi cou para as obrigações com maturidades superiores a 5 anos. 
É de ressalvar que os ramos Não Vida continuaram a ser o segmento de negócio com 
maior proporção em obrigações no escalão de maior maturidade (superior a 5 anos).

Quadro 6.4 Escalões de maturidade dos investimentos em obrigações

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Inferior a 2 anos 25,6% 31,2% 32,0% 47,4% 50,3% 48,1% 19,7% 23,4% 21,7%

Entre 2 e 5 anos 27,5% 29,7% 31,9% 16,8% 18,8% 18,1% 24,4% 28,6% 30,3%

Superior a 5 anos 44,9% 37,4% 34,1% 33,5% 28,9% 32,3% 55,2% 46,8% 46,8%

Sem informação 2,0% 1,7% 2,0% 2,3% 2,0% 1,5% 0,7% 1,2% 1,2%

Vida 
(excepto unit linked )

Unit linked Não Vida

A evolução da estrutura dos instrumentos de dívida por maturidade durante 2009, 
ilustrada no Gráfi co 6.7, evidencia, em termos globais, um progressivo aumento da 
concentração em títulos com maturidades compreendidas entre os 4 e os 8 anos, 
embora se registe também um pico na maturidade correspondente a 2 anos.

Gráfico 6.7 Estrutura do investimento em instrumentos de dívida por maturidade
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As preferências em função da modalidade de pagamento do cupão das obrigações 
têm-se mantido estáveis ao longo dos últimos anos, sendo os instrumentos de cupão 
fi xo aqueles com maior predominância nas carteiras Vida e Não Vida, enquanto nos 
seguros unit linked os títulos de cupão variável detêm maior peso no conjunto.

Quadro 6.5 Caracterização da modalidade de pagamento do cupão dos investimentos em 
obrigações 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Cupão fixo 50,6% 54,0% 60,6% 24,3% 28,8% 29,4% 68,8% 67,3% 72,4%

Cupão zero 8,0% 7,4% 5,4% 2,2% 1,1% 1,0% 1,2% 1,4% 0,5%

Cupão variável 32,3% 28,4% 25,2% 33,7% 35,4% 38,0% 27,7% 27,1% 23,1%

Sem informação 9,1% 10,3% 8,7% 39,8% 34,7% 31,6% 2,3% 4,2% 4,0%

Vida 

(excepto unit linked )
Unit linked Não Vida

Face ao ano 2008, as maturidades e durations dos títulos de dívida pública reduziram-se 
em todas as carteiras dos diferentes segmentos de negócio. Relativamente às restantes 
obrigações observou-se, na grande maioria dos casos, uma variação em sentido oposto.

As maturidades e durations dos títulos de dívida existentes nas carteiras das empresas 
de seguros encontram-se indicadas no Quadro 6.6, seguindo-se o Gráfi co 6.8 que 
demonstra os níveis de rating das mesmas aplicações.

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Títulos de dívida pública e equiparados 7,9 6,94 5,68 5,23 4,99 4 3,83 2,98 7,89 7,51 5,62 5,49

Obrigações privadas 4,66 4,96 2,29 2,55 5,3 4,8 2,89 2,97 5,29 4,95 2,66 3,11

Obrigações estruturadas 7,21 10,48 1,05 1,63 14,58 20,16 1,91 2,34 9,23 9,35 1,23 1,69

Vida 

(excepto unit linked )
Unit linked Não Vida

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

AAA
14,6%

AA
28,4%

A
23,0%

BBB
10,6%

< BBB
0,5%

NR
7,6%

S/I
15,0%

Vida

AAA
1,7% AA

9,5%

A
19,4%

BBB
8,1%

< BBB
1,3%

NR
6,0%

S/I
53,9%

Unit linked

AAA
21,4%

AA
31,2%

A
22,9%

BBB
11,4%

< BBB
0,5%

NR
6,4%

S/I
6,2%

Não Vida

Em 2009, mais de 75% da carteira Vida e 85% da carteira Não Vida apresentava 
classifi cação de qualidade de crédito de investment grade (rating superior ou igual a 
BBB), indicadores inferiores em 5 pontos percentuais face a 2008.

Nos activos afectos a seguros unit linked esta percentagem é de apenas 38,7%. Contudo, 
esta análise encontra-se enviesada pela falta de informação relativa ao rating de um 
conjunto expressivo de emissões obrigacionistas, característica que se tem vindo a 

Quadro 6.6 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações

Gráfico 6.8 Rating do investimento em obrigações



O
s I

nv
es

tim
en

to
s d

as
 E

m
pr

es
as

 d
e 

Se
gu

ro
s e

 d
os

 F
un

do
s d

e 
Pe

ns
õe

s

182

evidenciar de forma recorrente nas carteiras destes seguros, sendo que tal não signifi ca 
que se esteja perante activos com maior grau de risco de crédito. De facto, a maioria 
destas obrigações são emitidas por instituições fi nanceiras nacionais e especifi camente 
desenhadas para os produtos unit linked.

Neste aspecto, é de referir que se verifi cou, em todas as carteiras, um incremento de 
emissões obrigacionistas detidas pelas empresas de seguros para as quais não foi 
possível obter ratings.

Em relação ao rating médio ponderado é de salientar as subidas para os títulos de 
dívida pública da carteira Vida e para as obrigações privadas da carteira unit linked, 
tendo-se registado, no caso das obrigações estruturadas, uma diminuição do rating 
médio ponderado nas carteiras unit linked e Não Vida. 

O ano 2009 caracterizou-se ainda por uma deterioração das yields dos instrumentos de 
dívida em todas as carteiras.

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Títulos de dívida pública e equiparados 3,46 2,99 AA AA+ 3,56 2,18 AA AA 3,27 3,08 AA+ AA+

Obrigações privadas 5,51 2,71 AA- AA- 6,36 3,77 A+ AA- 5,98 3 AA- AA-

Obrigações estruturadas 6,27 3,55 A+ A+ 9,12 3,96 AA- A+ 5,58 3,13 AA- A+

Vida 

(excepto unit linked ) Unit linked Não Vida

Yield Rating Yield Rating Yield Rating

Entre fi nais de 2008 e 2009, observou-se um estreitamento dos spreads dos investimentos 
das empresas de seguros face à yield curve publicada pelo Banco Central Europeu23, tal 
como se pode constatar no gráfi co seguinte, que apresenta a evolução do spread médio 
ponderado implícito nas yields das obrigações existentes nas carteiras, em função da 
maturidade. 

Gráfico 6.9 Estrutura do spread de rendimento em instrumentos de dívida por maturidade
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23  AAA-rated euro area central government bonds.

Quadro 6.7 Yield e rating dos investimentos em obrigações
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Não obstante o peso das acções e das unidades de participação em fundos de 
investimento ser reduzido nas carteiras de activos afectos às Provisões técnicas, 
importa salientar a volatilidade dos respectivos preços, especialmente no contexto da 
turbulência nos mercados fi nanceiros vivida nos últimos anos.

A volatilidade, medida através do desvio padrão anualizado das variações logarítmicas 
diárias de preços ao longo do ano, é um indicador de risco de preço das aplicações, 
permitindo aferir a possibilidade de perdas importantes nas carteiras.

Como se pode constatar pelo Quadro 6.8, no ano 2009 a volatilidade anualizada do 
preço das acções em carteira permaneceu num patamar bastante elevado, tendo-se 
registado ainda um incremento de 3,8 pontos percentuais relativamente à carteira dos 
seguros unit linked. Em relação à volatilidade do preço dos fundos de investimento, na 
carteira unit linked verifi cou-se um aumento de 6,6 pontos percentuais, enquanto no 
ramo Vida (excepto unit linked) se observou um decréscimo de 3,3 pontos percentuais.

Note-se, contudo, que os valores do Quadro 6.8 resultam da média ponderada das 
volatilidades de cada título, sem ter em consideração as co-variâncias entre as variações 
logarítmicas diárias de preços de cada aplicação, o que faz com que estes valores surjam 
ligeiramente empolados.

Da análise desse quadro destaca-se ainda a signifi cativa diferença entre a volatilidade das 
unidades de participação em fundos de investimento e da exposição directa a acções 
e títulos de participação. De facto, o investimento nos primeiros tem como objectivo 
a possibilidade de benefi ciar do efeito de mitigação do risco de preço, decorrente da 
diversifi cação de portfolios, pelo que tais diferenças são expectáveis.

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Acções e títulos de participação 34,29 45,59 46,03 36,24 49,34 53,18 32,73 43,97 43,20

Unidades de participação em fundos de investimento 12,52 16,70 13,45 11,17 11,96 18,55 7,13 9,64 9,97

Vida 

(excepto unit linked )
Unit linked Não Vida

6.3. Investimentos dos fundos de pensões

6.3.1. Análise por tipo de fundo

Para efeitos de interpretação da análise exposta neste subcapítulo deve ter-se em 
atenção que a composição dos activos dos fundos de pensões obedece, por um lado, 
ao enquadramento normativo que estabelece diferentes limites de investimento, em 
função do tipo de activo, do emitente e do grupo económico, e por outro, à orientação 
da política de cada fundo, na qual as características dos participantes e o tipo de plano 
a fi nanciar desempenham um papel importante.

Volatilidade das acções 
e dos fundos de 

investimento

Quadro 6.8 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento
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milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 4.367 21,0% 136 32,3% 0 0,0% 166 24,2% 4.669 21,3%

Obrigações e papel comercial 5.584 26,8% 158 37,8% 0 0,0% 210 30,6% 5.953 27,2%

Acções e títulos de participação 3.282 15,8% 23 5,5% 11 99,0% 15 2,1% 3.331 15,2%

U.P. em fundos de investimento 4.616 22,2% 66 15,6% 0 0,0% 213 31,0% 4.895 22,3%

Terrenos e edifícios 1.858 8,9% 8 1,8% 0 0,0% 13 1,9% 1.878 8,6%

Depósitos e certificados de depósito 1.171 5,6% 30 7,3% 0 2,7% 77 11,2% 1.279 5,8%

Outros investimentos -79 -0,4% -2 -0,4% 0 -1,7% -7 -1,0% -87 -0,4%

Total 20.800 100,0% 419 100,0% 11 100,0% 688 100,0% 21.917 100,0%

Fechados PPR PPA Outros Abertos Total

No fi nal de 2009, as carteiras dos fundos continuaram a apresentar uma elevada dispersão 
pelas diversas rubricas, destacando-se, por ordem de importância, os  instrumentos de 
dívida (títulos de dívida pública e obrigações e papel comercial), com 48,5% do total 
dos activos, os fundos de investimento, com 22,3%, e as acções e títulos de participação, 
com 15,2%.

Em comparação com os pesos relativos observados em 2008, salienta-se a diminuição 
de 7,8 pontos percentuais no peso dos depósitos e certifi cados de depósitos, em 
contrapartida do aumento da dívida privada e das acções, respectivamente, de 5,3 e 
2,4 pontos percentuais. As restantes rubricas não variaram de forma signifi cativa em 
termos do seu peso relativo face ao valor total dos activos. Note-se que no que se refere 
ao montante investido a rubrica de depósitos e certifi cados de depósito decresceu em 
mais de 50% face ao fi nal de 2008, retornando ao nível de 2007.

Atendendo a que as conclusões constantes dos parágrafos anteriores são fortemente 
infl uenciadas pelos fundos fechados – que correspondem a 95% do montante total 
dos fundos – uma análise por tipo de fundo permite constatar algumas diferenças 
na estrutura das respectivas carteiras de activos. Assim, enquanto nos fundos PPR se 
privilegia o investimento em títulos de dívida pública e privada (representando, no seu 
conjunto, 70,1%), em detrimento de um menor peso das unidades de participação 
em fundos de investimento, esta última classe de activos é a que concentra a maior 
percentagem no caso dos restantes fundos abertos, excluindo PPA (31%). Em ambos 
os tipos de fundo referidos as aplicações em acções assumem uma importância 
substancialmente inferior à observada nos fundos fechados.

Analisando as carteiras dos fundos por tipo de plano que estes fi nanciam – Quadro 6.10 
– constata-se que a respeitante aos planos de benefício defi nido tem uma composição 
muito semelhante à carteira dos fundos fechados, já que estes constituem o veículo 
privilegiado de fi nanciamento deste tipo de planos. Comparando esta carteira com a 
dos planos de contribuição defi nida, denota-se que esta última apresenta uma maior 
concentração em títulos de dívida (61,7%) e uma menor importância da classe acções 
e títulos de participação (4,8%). Ao nível dos fundos que fi nanciam ambos os tipos de 
plano – fundos mistos – é de salientar o peso relativo das unidades de participação de 
fundos de investimento, que ascende a 45,5%.

Quadro 6.9 Composição das carteiras de activos dos fundos de pensões
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2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Títulos de dívida pública e equiparados 20,9% 20,9% 33,4% 29,1% 33,3% 27,3% 21,5% 21,3%

Obrigações e papel comercial 21,7% 27,1% 29,4% 32,6% 14,6% 17,8% 21,8% 27,2%

Acções e títulos de participação 13,3% 15,9% 5,2% 4,8% 0,6% 1,3% 12,8% 15,2%

U.P. em fundos de investimento 22,6% 21,9% 20,3% 23,9% 39,6% 45,5% 22,8% 22,3%

Terrenos e edif ícios 9,2% 9,0% 1,0% 0,9% 0,0% 0,0% 8,8% 8,6%

Depósitos e certificados de depósito 13,7% 5,6% 12,2% 9,4% 12,3% 8,1% 13,6% 5,8%

Outros investimentos -1,3% -0,4% -1,4% -0,7% -0,5% 0,0% -1,3% -0,4%

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

Benefício definido Contribuição definida Misto Total

6.3.2. Análise por origem sectorial e geográfi ca dos activos

Tal como no caso dos activos representativos das Provisões técnicas das empresas de 
seguros, os fundos de pensões tendem a apresentar uma forte concentração no sector 
das actividades fi nanceiras, representando 59,5% do total. Desta exposição ao sector 
fi nanceiro cerca de 23% corresponde a acções e títulos de participação.

Em contrapartida, os sectores de produtos consumíveis, comunicações, indústria e 
produção e distribuição de electricidade, gás e água correspondem, no seu conjunto, a 
cerca de 30% do total, face aos 26,7% de 2008.

Quadro 6.11 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente

Sector Económico 2007 2008 2009

Actividades financeiras 55,9% 61,6% 59,5%

Asset Backed Securities 1,3% 1,3% 0,8%

Comunicações 9,4% 9,0% 9,5%

Indústria 6,9% 5,8% 8,0%

Materiais básicos 3,0% 4,5% 3,6%

Mortgage securities 1,2% 1,7% 1,3%

Produção e dist. electricidade, gás e água 6,4% 8,0% 8,0%

Produção e distribuição de energia 3,9% 2,1% 3,3%

Produtos consumíveis 6,2% 4,0% 4,7%

Outras actividades 5,8% 2,2% 1,1%

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

Atendendo à importância dos fundos de pensões do sector bancário, é de referir que 
estes têm, no seu conjunto, uma exposição ao sector fi nanceiro de cerca de 59% (61,2% 
em 2008), ligeiramente inferior à registada nos restantes fundos em que a percentagem 
ronda os 60% (63,3% em 2008).

Os fundos de investimento representam 22,3% do total das aplicações dos fundos de 
pensões, o que se traduz em menos 0,5 pontos percentuais face ao observado em 2008, 
sendo o segundo tipo de aplicações com maior peso nas carteiras dos fundos.

Cerca de 35% das unidades de participação detidas correspondem a fundos que 
investem maioritariamente em acções, sem especialização, um valor próximo de 2007, 
mas que representa uma evolução positiva signifi cativa face a 2008.

Quadro 6.10 Composição das carteiras de activos por tipo de plano

Análise sectorial

Tipologia dos fundos 
de investimento
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As aplicações em hedge funds exibiram pelo segundo ano consecutivo, e em termos 
relativos, uma redução material (1,3 pontos percentuais em 2009), correspondendo, em 
termos de montante, a uma variação negativa de cerca de 13% face ao valor de 2008.

Quadro 6.12 Investimentos em fundos de investimento por orientação sectorial

Orientação sectorial

Acções 35,7% 26,1% 34,9%

Obrigações 31,9% 36,8% 31,2%

Imobiliário 20,5% 26,8% 25,2%

Hedge funds 11,5% 7,4% 6,1%

Outros 0,4% 2,9% 2,6%

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

2008 20092007

A análise que se segue – Gráfi cos 6.10 e 6.11 – incide apenas sobre os valores mobiliários, 
excluindo-se as restantes rubricas, como por exemplo, as dos terrenos e edifícios e 
depósitos (por serem, na sua quase totalidade, efectuados em Portugal).

Em termos da distribuição dos investimentos dos fundos de pensões em função da sua 
origem geográfi ca, verifi ca-se que em 2009 o peso relativo das aplicações no estrangeiro 
aumentou cerca de 4 pontos percentuais, invertendo a tendência decrescente dos 
últimos anos. Relativamente a Portugal, o seu montante absoluto manteve-se ao nível 
de 2008.

Analisando, em particular, a rubrica das acções nacionais, denota-se um acréscimo de 
1,4 pontos percentuais, estando contudo o seu peso abaixo dos valores observados 
entre 2005 e 2007. Ainda assim, ao longo do período 2005-2009 esta rubrica manteve-se 
sempre superior à componente das acções estrangeiras.

Gráfi co 6.10 Evolução da origem geográfica dos activos dos fundos de pensões
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O Gráfi co 6.11, que detalha a dispersão geográfi ca por classe de activos, permite 
constatar que a proporção entre o investimento em Portugal e no estrangeiro pouco 
se alterou face ao ano anterior, tendo no último caso passado de 63,1% para 64,1% em 
2009.

Relativamente aos títulos com origem geográfi ca em Portugal, a classe de activos mais 
representativa passou a ser a das acções, com 10,8%, logo seguida das unidades de 
participação em fundos de investimento, com 10,1%.

Análise geográfi ca
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No caso das aplicações no estrangeiro, assistiu-se a um decréscimo da importância do 
investimento em dívida pública, em contrapartida das restantes classes.

Ainda em relação à estrutura por classe de activo, é de salientar a preferência, à 
semelhança das empresas de seguros, pelos produtos estruturados de origem 
estrangeira. Estes produtos representam 8,4% da carteira, enquanto os emitidos em 
Portugal correspondem a apenas 3,4%.

Gráfico 6.11 Origem geográfi ca dos activos dos fundos de pensões
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Em 2009, assistiu-se a uma redução de cerca de 4 pontos percentuais no peso relativo da 
dívida pública de países da União Europeia (excluindo Portugal), representando, no ano 
em análise, 80,2% do total investido em dívida pública. Paralelamente, a dívida pública 
portuguesa cresceu 3 pontos percentuais, passando a representar 17,7% do total.

Analisando a localização geográfi ca da dívida pública emitida na União Europeia, 
constata-se que 31,6% corresponde a dívida alemã, 28,1% a dívida francesa, 24,3% a 
dívida italiana e 8,6% a dívida grega. Em comparação com o ano precedente, verifi ca-se 
assim um reforço de 10,1 pontos percentuais no peso da dívida italiana e uma queda de 
cerca de 12 pontos percentuais na alemã, tornando os pesos dos investimentos nestes 
países mais equitativos.

Gráfico 6.12 Distribuição geográfi ca dos investimentos em dívida pública nos fundos de 
pensões
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No que respeita à distribuição geográfi ca da dívida privada, a respectiva estrutura global 
não apresentou grandes modifi cações. Com efeito, as obrigações emitidas por empresas 
nacionais continuaram a representar aproximadamente um quinto da carteira. No que 
se refere aos restantes países da União Europeia, 83% das aplicações concentravam-se 
em 6 países, sendo eles a Holanda (21,7%), a Irlanda (20,9%), a Espanha (11,9%), o Reino 
Unido (11,4%), a França (9%) e a Suécia (8%).

Efectuando uma análise por tipo de fundo, constata-se que nos PPR o peso da dívida 
privada nacional aumentou cerca de 9 pontos percentuais face ao ano anterior, 
verifi cando-se um comportamento semelhante ao nível dos fundos abertos sem ser 
do tipo PPR ou PPA, com 9,7 pontos percentuais. Estes movimentos tiveram, contudo, 
pouco impacto na composição global, que refl ecte essencialmente a estrutura dos 
fundos fechados.

Gráfico 6.13 Distribuição geográfi ca do investimento em dívida privada nos fundos de pensões
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A principal origem geográfi ca das acções detidas pelos fundos de pensões continua a 
ser Portugal, observando-se em 2009 um reforço de 3 pontos percentuais no seu peso. 

A variação identifi cada resultou de um incremento de aproximadamente 3 pontos 
percentuais no peso relativo da componente de acções nacionais nos fundos fechados 
e outros abertos, em conjunto com um efeito no mesmo sentido, próximo dos 5 pontos 
percentuais, ao nível dos fundos PPR, embora com menor impacto. No caso dos PPA, tal 
como em 2008 e em linha com a sua natureza, as acções nacionais representaram 100% 
dos títulos pertencentes a essa classe.

A exposição aos restantes países da União Europeia correspondeu a cerca de 20% do 
total, dos quais 69,1% dizem respeito a acções de empresas espanholas. O investimento 
no mercado sul-americano registou um acréscimo em 2009, estando ao nível do 
observado em 2007 (11,8%). É de referir que, no caso dos fundos abertos sem ser do tipo 
PPR ou PPA, constatou-se uma queda acentuada do peso das acções norte-americanas, 
tendo o investimento sido canalizado para países da União Europeia.

Investimento em dívida 
privada

Investimento em 
acções
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Gráfico 6.14 Distribuição geográfi ca das acções detidas pelos fundos de pensões 
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No que respeita à origem das unidades de participação em fundos de investimento, 
esta manteve-se globalmente semelhante ao verifi cado em 2008, tendo os fundos 
originários dos países da União Europeia (excluindo Portugal) incrementado em 
cerca de 3 pontos percentuais no seu peso relativo. No que se refere a esses países, 
o Luxemburgo continua a deter a maior parcela (cerca de 58%), seguido da Irlanda 
(16,5%), Alemanha (13,7%) e França (10,6%).

Gráfico 6.15 Distribuição geográfi ca do investimento em unidades de participação nos fundos 
de pensões

77,1% 76,8% 77,0% 77,1%

13,0%
22,0% 18,0%

13,4%

5,6%

0,9%
3,9%

5,5%
4,1% 3,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fechados PPR Outros Abertos TOTAL

UE Portugal Off - Shores América do Norte Outros

Ao nível das aplicações sediadas em off -shores, tem-se observado uma trajectória 
ascendente no peso das Ilhas Caimão (100% em 2009 contra cerca de 97% em 2008 e 
94% em 2007).

Investimento 
em unidades de 

participação 
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6.3.3. Análise de risco de mercado

Em resultado da necessidade de dispor de meios fi nanceiros sufi cientemente líquidos 
para fazer face ao pagamento dos encargos com pensões, nas datas prováveis da 
sua ocorrência, torna-se fundamental implementar políticas e estratégias adequadas 
de gestão da relação entre o Activo e Passivo (as responsabilidades), especialmente 
nos fundos de benefício defi nido. Nos fundos de contribuição defi nida é primordial 
controlar de forma apropriada o binómio rendibilidade/risco, com vista a assegurar a 
maximização do valor da pensão disponível para o participante.

Nos fundos de benefício defi nido em que o peso da população activa face à população 
reformada seja signifi cativo, o horizonte temporal das responsabilidades é normalmente 
bastante alargado. Tal possibilita a implementação de políticas de investimento 
focalizadas no objectivo de valorização dos activos a médio e longo prazo, o que pode 
consubstanciar-se na aplicação em títulos de menor liquidez ou que proporcionam 
rendimentos superiores nestes horizontes, como por exemplo, as acções, atribuindo 
menor relevância a eventuais perdas no curto prazo. Por outro lado, quando mais 
envelhecida for a estrutura da população de participantes, maior será a importância da 
liquidez e da segurança das aplicações em horizontes mais curtos.

Para efeitos da análise das obrigações, podem ser consideradas três medidas de risco 
de liquidez e crédito (já abordadas anteriormente para as empresas de seguros): 
maturidade, duration e rating.

Relativamente ao primeiro indicador, em contraposição a 2008, verifi cou-se, de forma 
transversal a todos os tipos de fundos, um decréscimo da exposição ao escalão de 
maturidade superior a 5 anos.

Quadro 6.13 Escalões de maturidade dos investimentos em obrigações

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Inferior a 2 anos 24,1% 23,0% 26,5% 24,1% 28,8% 30,6% 25,1% 25,1% 29,8%

Entre 2 e 5 anos 16,7% 16,9% 22,2% 36,0% 28,6% 34,5% 21,9% 20,7% 26,3%

Superior a 5 anos 55,3% 57,8% 49,6% 37,0% 41,0% 33,8% 46,7% 50,2% 41,2%

Sem informação 3,9% 2,3% 1,7% 2,9% 1,7% 1,1% 6,3% 4,0% 2,6%

Fechados PPR Outros Abertos

De facto, no gráfi co seguinte – que ilustra a evolução da estrutura da dívida por 
maturidade – transparece uma clara tendência de deslocação para a esquerda ao longo 
do período 2008-2009, refl ectindo a preferência por títulos com maturidades mais 
curtas. 

Em fi nais de 2009 observa-se efectivamente uma grande concentração em torno de 
títulos com maturidades entre os 2 e 5 anos. No entanto, conforme se pode constatar 
grafi camente, existe um outro pico correspondente às obrigações de muito longo 
prazo (com 30 anos de maturidade), que embora tenham aumentado em termos de 
montante absoluto entre fi nais de 2008 e 2009, viram o seu peso relativo decrescer em 
1,3 pontos percentuais durante o mesmo período.

Maturidade, duration e 
rating
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Gráfi co 6.16 Estrutura do investimento em instrumentos de dívida por maturidade

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

M
ilh

õe
s 

de
 e

ur
os

Maturidade (Anos)

Dez 08 Jun 09 Dez 09

0,25
0,75 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2826 30

Os instrumentos de dívida de cupão fi xo são predominantes nos fundos de pensões, 
tendo o seu peso vindo a ser reforçado gradualmente ao longo dos últimos anos. 
Refi ra-se que entre 2008 e 2009 este acréscimo foi mais expressivo nos fundos PPR e nos 
Outros Abertos, de 2,9 e 4,8 pontos percentuais, respectivamente.

Quadro 6.14 Caracterização da modalidade de pagamento do cupão dos investimentos em 
obrigações 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Cupão fixo 54,5% 60,1% 62,0% 57,7% 53,8% 56,7% 39,6% 47,8% 52,6%

Cupão zero 2,3% 1,5% 0,9% 1,9% 4,2% 3,0% 8,7% 9,9% 6,6%

Cupão variável 29,6% 26,0% 27,2% 39,2% 41,9% 40,1% 39,4% 35,9% 37,6%

Sem informação 13,6% 12,3% 9,9% 1,2% 0,1% 0,2% 12,3% 6,4% 3,2%

Fechados PPR Outros Abertos

No Quadro 6.15 apresentam-se as maturidades e durations dos instrumentos de dívida 
presentes nas carteiras dos fundos de pensões, seguindo-se o gráfi co demonstrativo 
dos níveis de rating das mesmas aplicações.

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Títulos de dívida pública e equiparados 11,9 10,6 6,8 6,0 6,6 4,9 4,8 3,9 8,0 9,0 6,2 6,4

Obrigações privadas 7,0 5,7 2,9 3,2 3,4 3,0 1,0 1,2 6,8 3,2 1,0 1,3

Obrigações estruturadas 15,3 11,4 0,8 0,8 9,5 8,6 0,3 0,5 14,3 12,1 1,5 0,9

Fechados PPR Outros Abertos

Maturidade Duration Maturidade Duration Maturidade Duration

As aplicações em instrumentos de dívida dos fundos de pensões registaram uma 
diminuição na maturidade média ponderada, o que é explicado pelo efeito de 
substituição de obrigações por outras com maturidades residuais mais baixas. As 
reduções na maturidade foram mais acentuadas nos fundos fechados, principalmente 
em obrigações estruturadas, e nos outros abertos sem ser do tipo PPR ou PPA, em 
especial nas obrigações privadas. As durations mantêm-se próximas das observadas em 
2008.

Quadro 6.15 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações
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Do Gráfi co 6.17, pode-se concluir que a percentagem dos títulos com classifi cação 
de crédito de investment grade (rating igual ou superior a BBB) é superior a 70% nos 
fundos fechados, sendo, no entanto, ligeiramente inferior ao valor de 2008. No caso 
dos fundos classifi cados como Outros Abertos e PPR, os instrumentos de dívida com 
rating da mesma categoria aproximam-se dos 80% e 93%, respectivamente. Neste 
âmbito, destaca-se que em relação a todos os tipos de fundos ocorreu um abatimento 
na proporção da dívida com rating AAA (entre -10,1 e -6,6 pontos percentuais), por 
contrapartida do rating AA.

De referir ainda que, em 2009, se denotou um aumento, na ordem dos 3,1 a 4,9 pontos 
percentuais, de obrigações em carteira sem rating atribuído (designadas no gráfi co por 
NR).

AAA
24,4%

AA
23,8%

A
11,6%

BBB
10,9%

< BBB
1,0%

NR
4,5%

S/I
23,7%

Fechados

AAA
31,4%

AA
27,3%

A
24,9%

BBB
9,0%

< BBB
0,2%

NR
4,8%

S/I
2,4%

PPR

AAA
22,6%

AA
23,7%

A
21,0%

BBB
12,0%

< BBB
0,7%

NR
5,2%

S/I
14,8%

Outros Abertos

Em relação às taxas de rendimento implícitas, observa-se no Quadro 6.16 uma 
diminuição das mesmas para os diferentes tipos de fundos. Por outro lado, constata-se 
uma melhoria do nível de rating médio ponderado dos instrumentos de dívida privada, 
com excepção do rating das obrigações privadas nos fundos fechados, onde se verifi cou 
um ligeiro downgrading.

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Títulos de dívida pública e equiparados 3,2 2,8 AA+ AA+ 2,9 2,3 AA+ AA+ 3,0 3,1 AA+ AA+

Obrigações privadas 5,7 3,2 AA AA- 6,1 2,9 AA- AA- 7,2 3,4 A+ AA-

Obrigações estruturadas 6,8 3,3 A+ AA- 7,5 3,3 A+ AA- 7,5 2,9 A AA-

Fechados PPR Outros Abertos

Yield Rating Yield Rating Yield Rating

O Gráfi co 6.18 ilustra a evolução do spread médio ponderado implícito nas yields das 
obrigações existentes nas carteiras dos fundos de pensões, em função da maturidade, 
onde se observa um decréscimo dos spreads face à yield curve publicada pelo Banco 
Central Europeu24. É de realçar que em fi nais de 2009 o spread de rendimento em 
instrumentos de dívida apresentava inclusivamente valores negativos para algumas 
maturidades, o que poderá ser um refl exo do ambiente de incerteza e de turbulência 
nos mercados fi nanceiros.

24  AAA-rated euro area central government bonds.

Gráfico 6.17 Rating do investimento em obrigações

Quadro 6.16 Yield e rating dos investimentos em obrigações
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Gráfico 6.18 Estrutura do spread de rendimento em instrumentos de dívida por maturidade
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As aplicações em acções e fundos de investimento têm tradicionalmente assumido 
um papel importante nas carteiras dos fundos de pensões, pelo que importa analisar 
a volatilidade destes activos, medida de forma análoga ao que se efectuou para as 
empresas de seguros.

A volatilidade anualizada do preço das acções em carteira registou apenas ligeiras 
quebras, de 0,2 pontos percentuais nos fundos fechados, de 0,5 nos fundos PPR e de 2,1 
nos PPA. Em contrapartida, nos fundos classifi cados como Outros Abertos verifi cou-se 
um incremento de 2,9 pontos percentuais. Já ao nível das unidades de participação em 
fundos de investimento é de assinalar um padrão de variação em sentido ascendente. 
Ainda assim, para ambos os casos a volatilidade permaneceu num patamar elevado 
quando comparado, por exemplo, com os valores apurados em 2007.

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Acções e títulos de participação 39,71 39,48 44,83 44,37 42,67 40,55 44,58 47,48

Unidades de participação em fundos de investimento 20,77 22,53 36,36 37,26 - - 28,40 26,35

Fechados PPR PPA Outros Abertos

6.3.4. Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões

Nesta secção, efectua-se a análise à rendibilidade dos fundos de pensões no ano 2009 
e à respectiva volatilidade. Para os fundos de pensões fechados, foram utilizados os 
elementos trimestrais comunicados ao Instituto de Seguros de Portugal pelas entidades 
gestoras, para efeitos de supervisão prudencial. Para os fundos abertos, foi recolhida a 
informação mensal referente aos valores das unidades de participação publicados no 
Boletim de Cotações da NYSE Euronext Lisboa.

À semelhança dos anos anteriores, as medidas utilizadas resultaram:

-  no que respeita aos fundos fechados, da taxa interna de rendibilidade 
trimestral, considerando-se que, quer as entradas de contribuições, quer 
os pagamentos de pensões, ocorrem a meio do período. A taxa anual de 
crescimento dos fundos foi igualmente apurada de forma geométrica;

Volatilidade das acções 
e dos fundos de 

investimento

Quadro 6.17 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento
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-  relativamente aos fundos abertos, da rendibilidade anual apurada com base 
nas rendibilidades mensais, calculando-se a taxa anual de crescimento dos 
fundos de forma geométrica, assumindo que os rendimentos gerados em 
cada período são totalmente reinvestidos no início do período seguinte.

Note-se que não foram considerados os efeitos dos encargos correntes de gestão nos 
fundos de pensões, uma vez que o seu efeito é negligenciável.

Saliente-se que a análise isolada da rendibilidade e da volatilidade não permite a 
realização de juízos de valor quanto à efi ciência e efi cácia de gestão dos fundos de 
pensões. Apenas na posse dos elementos relativos às responsabilidades se poderiam 
tecer conclusões completas. Assim, os indicadores de volatilidade e rendibilidade 
apresentados têm como objectivo dar informação sobre estas variáveis e possibilitar 
alguma comparação com os dados de referência observados nos mercados fi nanceiros.

Não obstante a taxa média de rendibilidade, quer em relação aos fundos fechados, quer 
em relação aos abertos, ter atingido um nível comparável com períodos de normal 
funcionamento da economia, evidenciando um cenário de recuperação face à crise, 
não foi sufi ciente para colmatar o retorno negativo do ano 2008.

Quadro 6.18 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2005 2006 2007 2008 2009

Total dos fundos de pensões 9,1% 8,8% 6,3% -13,9% 9,7%

Fundos de pensões Fechados 9,2% 9,0% 6,5% -14,2% 9,8%

Fundos de pensões Abertos 6,0% 5,3% 3,1% -9,5% 7,8%

Para efeitos de comparação do seu desempenho fi nanceiro, os fundos de pensões 
fechados considerados em 2009 foram agrupados em quatro escalões de rendibilidade. 
O Gráfi co 6.19 apresenta as taxas de retorno máxima, média e mínima, assim como o 
peso do respectivo escalão no montante total dos fundos fechados, para os anos 2008 
e 2009.
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Gráfico 6.19 Taxas de rendibilidade dos fundos fechados por escalões



O
s I

nv
es

tim
en

to
s d

as
 E

m
pr

es
as

 d
e 

Se
gu

ro
s e

 d
os

 F
un

do
s d

e 
Pe

ns
õe

s

195

Em 2009, apenas 3 fundos fechados obtiveram rendibilidades negativas, em todos 
os casos superiores a -10%, o que refl ecte uma melhoria considerável face à situação 
observada no ano anterior, em que a percentagem dos fundos com rendibilidades 
negativas atingiu os 97%. Note-se ainda que um número signifi cativo de fundos (51) 
exibiu rendibilidades iguais ou superiores a 10%. 

A amplitude das taxas em 2009 foi de 24,9 pontos percentuais, tendo a taxa mínima sido 
de -1,1% e a máxima de 23,8%. O retorno médio simples individual foi de 8,5% (em 2008 
havia sido de -7,5%).

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos, conforme referido no 
início desta secção, foi apurada a taxa obtida através das variações mensais dos valores 
das unidades de participação.

A rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi de 7,8%, tendo sido inferior à dos 
fundos fechados. Para este valor contribui essencialmente o retorno de 8,1% ao nível 
dos fundos PPR, que em 2008 atingiram uma percentagem negativa de 7,6%.

Embora os PPA tenham pouca expressão na taxa média dos fundos abertos, estes 
exibiram um retorno francamente favorável, de 34,5%, após terem registado no 
ano anterior uma quebra na ordem dos 70%, em resultado do comportamento dos 
mercados accionistas nesse ano.

A rendibilidade de um portfolio de activos fi nanceiros deve ser avaliada tendo em 
conta o risco incorrido na obtenção do resultado. Nesta perspectiva, foram apuradas 
as volatilidades dos rendimentos dos fundos, segundo a metodologia descrita no início 
desta secção.

Os fundos de pensões fechados alcançaram uma volatilidade média, ponderada pelo 
peso de cada um, de 9,7%. Os fundos abertos apresentaram um valor para este indicador 
de 4,5%, evidenciando um decréscimo de variabilidade dos valores das unidades de 
participação face ao ano transacto.

Rendib. Volatilid. Rendib. Volatilid. Rendib. Volatilid.

Fundos de pensões Fechados 6,5% 8,5% -14,2% 6,2% 9,8% 9,7%

Todos os fundos de pensões Abertos 3,1% 2,7% -9,5% 6,1% 7,8% 4,5%

Fundos de pensões PPR 2,7% 2,0% -7,6% 5,2% 8,1% 4,0%

Fundos de pensões PPA 14,0% 15,4% -69,8% 31,0% 34,5% 20,9%

Outros fundos de pensões Abertos 3,0% 2,9% -9,9% 6,3% 7,2% 4,5%

2007 2008 2009

Nota: não devem ser efectuadas comparações directas entre as volatilidades dos fundos fechados e dos fundos abertos, uma vez que o número de observações 
utilizado para calcular estes valores foi significativamente diferente 

Em complemento às análises de rendibilidade e risco (volatilidade), importa realizar 
o exame conjunto destas duas medidas, ou seja, a mensuração do desempenho 
fi nanceiro alcançado, ponderado pelo risco incorrido. A obtenção deste indicador 
é particularmente relevante, pois permite classifi car os diversos fundos com base na 
ponderação das fontes de risco que contribuíram para o retorno alcançado.

Escolheu-se o índice de Sharpe como a medida de desempenho fi nanceiro para 
efectuar esta análise, o qual é defi nido como o excesso de rendibilidade obtido por um 
portfolio sobre a taxa de juro sem risco do mercado, ponderado pelo desvio-padrão da 
rendibilidade desse portfolio, num determinado período de tempo. Neste caso, utilizou-se 

Rendibilidade dos 
fundos de pensões 

abertos

Rendibilidade e risco

Quadro 6.19 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões

Efi ciência da gestão
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a unidade temporal de um ano, e para a taxa de juro sem risco foi seleccionada a média 
geométrica das taxas de depósito overnight do Banco Central Europeu25, observadas 
durante 2009.

Os gráfi cos seguintes permitem visualizar a relação existente entre a rendibilidade e o 
risco das carteiras de activos que compõem os fundos de pensões e o índice de Sharpe, 
em função da rendibilidade destes fundos.

Gráfico 6.20 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões
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De um modo geral, os fundos encontram-se representados no primeiro quadrante, 
exibindo uma elevada concentração, em termos de rendibilidade, entre os 0% e 10% 
e, em termos de volatilidade, entre os 5% e 10%. Denota-se, tal como seria expectável, 
uma correlação positiva entre os dois factores.

Quando comparado com idêntico gráfi co relativo ao ano 2008, conclui-se que o 
posicionamento dos fundos apresenta um menor grau de dispersão, evidenciando uma 
maior homogeneidade no desempenho fi nanceiro das carteiras de investimento.

Gráfico 6.21 Índice de Sharpe dos fundos de pensões
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25  Fonte: Bloomberg.
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Em 2009, os índices de Sharpe situaram-se entre -1,1 e 10,1, com uma média de 1,5. 

Os níveis mínimo e máximo foram atingidos por fundos abertos, dado serem aqueles 
que, por um lado, apresentaram casos de rendibilidades negativas mais acentuadas, 
resultando em valores negativos para o indicador em análise e, por outro, registaram, em 
alguns fundos, níveis de volatilidade pouco expressivos em conjunto com rendibilidades 
positivas, dando origem a observações do índice de Sharpe muito elevados. 

Neste contexto, saliente-se que, em consequência da descida geral do nível das taxas de 
juro das obrigações governamentais e de entidades com elevada qualidade creditícia 
da Zona Euro ao longo do ano 2009, a taxa de juro sem risco utilizada no cálculo do 
índice de Sharpe foi também muito inferior à dos cálculos efectuados para o fi nal de 
2008, o que terá contribuído positivamente para um aumento global no valor desse 
índice.

6.4. Utilização de produtos derivados pelas empresas de 

seguros e pelos fundos de pensões

O volume de transacções nos mercados fi nanceiros mundiais de derivados praticamente 
estabilizou em 2009, quando comparado com os anos anteriores. 

Uma análise por categoria de contratos de futuros e opções evidencia que nos casos em 
que a taxa de juro é o activo subjacente o volume transaccionado decresceu 23% face 
a 2008. Em relação ao volume dos derivados sobre índices e acções, a variação foi de 
-1,6% e 0,8%, respectivamente26.

Os derivados internacionais transaccionados em bolsa mais signifi cativos para a 
estrutura de investimentos das empresas de seguros e fundos de pensões nacionais 
incluem os contratos Euro-Bund Futures, cujo volume de transacção se reduziu em 29,9% 
em 2009, e os futuros sobre o DJ Eurostoxx 50, cujo volume de transacção manifestou 
uma quebra de 22,9%26.

No mercado nacional, a tendência foi a mesma, com a NYSE Liff e Lisbon a evoluir 
negativamente em 51,9% em termos de volume de futuros e opções transaccionadas26.

A utilização apropriada de produtos fi nanceiros derivados pode constituir uma 
ferramenta efi caz de gestão dos investimentos e do negócio, ao permitir às empresas 
de seguros e às sociedades gestoras de fundos de pensões efectuar a cobertura dos 
riscos de taxa de juro, cambial e de preço. 

Nas análises que se seguem, deve ter-se em consideração que a informação utilizada 
refl ecte os contratos em carteira no fi nal dos respectivos anos e não os que estiveram 
em vigor ao longo dos mesmos.

6.4.1. Práticas do mercado segurador

Em 2009, o valor nocional dos contratos de derivados “puros”27 presentes nas carteiras 
de activos afectos à representação das Provisões técnicas decresceu 6,1% face ao ano 
anterior. O valor nocional do total dos contratos representava no fi nal do ano cerca de 
23% dos activos afectos, em oposição aos cerca de 27% observados em 2008, embora 
permaneça superior aos 17% verifi cados em 2007.

26 Fonte: Futures Industry Association, citado no Relatório Anual 2009 sobre a Actividade da CMVM e sobre os Mercados de Valores 
Mobiliários.

27 Não considerando os derivados embutidos em instrumentos fi nanceiros não derivados.

O mercado de 
derivados

Derivados “puros”
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Os contratos de futuros utilizados incidiram maioritariamente sobre taxa de juro (83,5%) 
e acções e índices de acções (10,8%), com destaque para o acentuado reforço, de cerca 
de 21 pontos percentuais, do peso dos primeiros. 

O valor nocional dos swaps sobre taxa de juro representa 20,1% do total investido em 
instrumentos de dívida. Por sua vez, os futuros correspondem a 4,9% do montante 
aplicado nas rubricas relativas a obrigações e acções e títulos de participação, o que 
corresponde a mais 2,1 pontos percentuais do que o ano transacto.

Da leitura do Quadro 6.20 destaca-se a menor expressividade (9,4 pontos percentuais) 
do peso dos contratos fowards de divisas em função do valor nocional total dos produtos 
derivados nas carteiras afectas às Provisões técnicas, o que decorre essencialmente da 
diminuição registada numa única entidade.

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Opções padronizadas 36 0,4% 39 0,3% 47 0,4%

Futuros 975 11,5% 1.082 8,1% 2.174 17,4%

Swaps de taxa de juro 5.621 66,5% 9.415 70,6% 8.584 68,6%

Forwards  de divisas 853 10,1% 1.607 12,1% 334 2,7%

Outros 963 11,4% 1.185 8,9% 1.374 11,0%

Total 8.448 100,0% 13.329 100,0% 12.514 100,0%

2007 2008 2009

Os produtos estruturados são instrumentos fi nanceiros cujo rendimento e risco resultam 
da combinação entre um título de dívida, geralmente de cupão zero, e uma componente 
de rendimento variável, ou de reembolso do capital investido ou do momento desse 
reembolso, dependente do desempenho de um outro activo fi nanceiro, geralmente 
um derivado. Como tal, é também relevante incluir estes produtos na análise efectuada 
no presente subcapítulo.

Estes produtos caracterizam-se também por permitirem a exposição a riscos de 
forma indirecta, principalmente ao risco de taxa de juro, de crédito e accionista, em 
resultado da relação contratualmente estabelecida entre o rendimento do produto 
e o comportamento de um conjunto de colaterais, que podem compreender outras 
obrigações com risco mais elevado, créditos “securitizados” ou portfolios mistos de 
acções e obrigações.

Note-se que são igualmente classifi cados como produtos estruturados as obrigações 
cujos fl uxos de rendimento e/ou capital ao longo da vida se tornam incertos, por 
intermédio da introdução de um ou mais instrumentos fi nanceiros derivados.

No Quadro 6.21 apresenta-se o valor apurado de aplicações em produtos estruturados 
nas carteiras de activos afectos às Provisões técnicas. Em 2009, estes produtos 
representaram 23,1% das obrigações de entidades privadas, um ligeiro acréscimo face 
ao observado em 2008. Em termos absolutos, é de realçar o crescimento de 26,7% no 
seu montante, tendo este aumento sido verifi cado, com maior ou menor magnitude, 
em relação a todos os riscos.

Os produtos estruturados com risco de taxa de juro continuam a ser os que mais 
investimentos atraem, tal como aqueles com risco de crédito, assumindo um peso 
conjunto de 95,6% face ao total de produtos estruturados.

Quadro 6.20 Volume nocional por tipo de produto derivado nas carteiras afectas às Provisões técnicas das empresas de seguros 
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Quadro 6.21 Produtos estruturados nas carteiras afectas às Provisões técnicas das empresas de 
seguros em percentagem do valor das obrigações

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Produtos estruturados 4.982 18,3% 5.915 21,5% 7.496 23,1%

Com risco accionista 281 5,6% 223 3,8% 316 4,2%

Com risco de taxa de juro 2.301 46,2% 3.058 51,7% 4.215 56,2%

Com risco de crédito 2.399 48,2% 2.627 44,4% 2.965 39,6%

Outros 1 0,0% 6 0,1% 1 0,0%

2008 20092007

6.4.2. Práticas do mercado de fundos de pensões

O valor nocional dos produtos derivados nas carteiras dos fundos de pensões estabilizou 
em relação a 2008, representando quase 7% do total da carteira (face a cerca de 9% em 
2008). 

Os forwards cambiais, que compreendem essencialmente a cobertura de posições em 
USD e GBP, mantiveram a sua posição de destaque enquanto produtos mais utilizados. 
Contudo, evidenciaram um ligeiro enfraquecimento no seu peso face ao ano anterior, 
de 4,5 pontos percentuais.

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Forwards de divisas 1.949 44,6% 1.076 69,0% 1.061 70,1%

Futuros 1.706 39,0% 448 28,7% 453 29,9%

Outros 719 16,4% 35 2,3% 0 0,0%

Total 4.374 100,0% 1.560 100,0% 1.513 100,0%

2007 2008 2009

Pelas razões já anteriormente apontadas é relevante efectuar uma análise dos produtos 
estruturados. No âmbito dos fundos de pensões, estes instrumentos corresponderam 
a 37,5% do valor investido em obrigações privadas, encontrando-se cerca de 57% 
expostos ao risco de taxa de juro. Os produtos estruturados com exposição a risco de 
crédito surgem como a segunda categoria com maior peso, representando cerca de 
41% face aos 32% observados em 2008. A esse respeito refi ra-se que, em termos de 
montante, os produtos estruturados com exposição ao risco de taxa de juro e ao risco 
de crédito apresentaram, no seu conjunto, um aumento de 41,5% em 2009.

Quadro 6.23 Produtos estruturados nas carteiras dos fundos de pensões 

milhões de euros Montante % Montante % Montante %
Produtos estruturados 1.071 24,8% 1.611 36,4% 2.233 37,5%

Com risco accionista 40 3,7% 74 4,6% 58 2,6%
Com risco de taxa de juro 796 74,3% 1.021 63,4% 1.262 56,5%
Com risco de crédito 234 21,9% 515 32,0% 912 40,8%
Outros 1 0,1% 1 0,1% 1 0,0%

2007 2008 2009

Derivados “puros”

Quadro 6.22 Valor nocional por tipo de produto derivado nas carteiras dos fundos de pensões

Produtos estruturados
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6.5. As empresas de seguros e os fundos de pensões 

enquanto investidores institucionais

As empresas de seguros e os fundos de pensões desempenham um importante papel 
enquanto investidores institucionais, potenciando o crescimento e desenvolvimento 
do sector fi nanceiro em Portugal, por via da procura por investimentos com horizontes 
temporais mais alargados. Caracterizam-se, portanto, por serem operadores que 
detêm posições estáveis nos activos em que investem, concorrendo para a redução da 
volatilidade dos mercados.

O investimento das empresas de seguros e dos fundos de pensões em acções que 
integravam o PSI-20, no fi nal de 2009, incrementou 37,3%, acompanhando a tendência 
da capitalização bolsista – relembra-se que o PSI-20 valorizou 33,5% em 2009 – e 
mantendo os pesos relativos em acções do PSI-20 semelhantes aos registados em 2008.

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das empresas do PSI-20 37.539 19.461 25.910

Montante detido pelos fundos de pensões 2.815 7,5% 1.365 7,0% 1.904 7,3%

Montante detido pelas empresas de seguros 776 2,1% 250 1,3% 314 1,2%

Total 3.591 9,6% 1.615 8,3% 2.218 8,6%

2007 2008 2009

O Gráfi co 6.22 permite visualizar a evolução do conjunto das carteiras das empresas 
de seguros e dos fundos de pensões, em função da participação no capital bolsista 
das empresas pertencentes ao PSI-20. É de salientar um decréscimo de participações 
inferiores a 1% e um movimento inverso nas restantes posições, embora em 2009 não 
se tenham verifi cado participações na classe dos 10% aos 13%.

Gráfico 6.22 Nível das participações nas empresas do PSI-20
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O Governo português emitiu, no ano 2009, 15.761 milhões de euros em duas obrigações 
do tesouro de taxa fi xa, um reforço de quase 20% em relação ao emitido no ano 
anterior. Os cupões foram de 3,6% e 4,75%, tendo as maturidades sido de 5 e 10 anos, 
respectivamente28. 

28  Fonte: Boletim mensal do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, Janeiro 2010.

Peso no segmento 
accionista

Quadro 6.24 Peso na capitalização bolsista do PSI-20

Peso no segmento de 
dívida pública
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O volume de dívida pública portuguesa admitido à negociação no primeiro mercado 
da Euronext Lisboa cresceu assim 11,9%, mantendo a tendência positiva observada em 
2008.

Das novas emissões, o volume absorvido pelas carteiras de activos afectos às Provisões 
técnicas das empresas de seguros e pelas carteiras dos fundos de pensões rondou os 
2%, percentagem inferior à que refl ecte o valor detido pelas mesmas em termos do 
volume de dívida pública portuguesa admitido à negociação no primeiro mercado da 
Euronext Lisboa, que em 2009 foi de 3,4%. 

Salienta-se, por último, a evolução favorável nas carteiras dos fundos de pensões, de 
35,7%, embora com menor impacto na taxa global do que os 5,4% registados nas 
carteiras de activos afectos às Provisões técnicas das empresas de seguros.

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 71.800 82.148 91.907

Montante detido pelos fundos de pensões 551 0,8% 606 0,7% 822 0,9%

Montante detido pelas empresas de seguros 1.795 2,5% 2.173 2,6% 2.290 2,5%

Total 2.346 3,3% 2.779 3,4% 3.112 3,4%

2007 2008 2009

Quadro 6.25 Peso na dívida pública admitida à negociação
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Os PPR e PPA

7.1. Planos Poupança Reforma (PPR)

Em 2009, os Planos Poupança Reforma (PPR) continuaram a revelar-se como um 

veículo fundamental de poupança a médio e longo prazo, realidade que decorre, 

essencialmente, da crescente tomada de consciência colectiva quanto à importância da 

poupança individual para o período pós-reforma, no contexto das recentes alterações 

ao nível do sistema público de segurança social.

Neste enquadramento, o número de participantes dos PPR manteve um crescimento 

semelhante ao do ano transacto (7,1% face a 7,4% em 2008), dando origem a um 

universo de mais de dois milhões e setecentos mil subscritores29 no fi nal do ano.

Gráfico 7.1  Evolução do número de participantes dos PPR
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Para o acréscimo referido contribuiu sobretudo o aumento de 9,9% do número de 

participantes dos seguros de vida, já que ao nível dos fundos de investimento se 

observou inclusive um decréscimo de 8,3%.

Consequentemente, manteve-se o progressivo acréscimo do peso dos seguros de 

vida (85,5% face a 83,4% em 2008), que se destacam como veículo de fi nanciamento 

dominante. Este facto encontra-se certamente infl uenciado, no contexto da elevada 

volatilidade dos mercados fi nanceiros durante o período 2007-2009, pela maior procura 

de produtos com garantia de capital e de rendibilidade.

Gráfico 7.2  Proporção de participantes por tipo de veículo de fi nanciamento em PPR

85,5%

11,8%

2,7%

Seguros de vida Fundos de investimento (*) Fundos de pensões

(*) Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

29  Saliente-se que o número de participantes indicado diz respeito aos contratos celebrados, não entrando em linha de conta 

com o facto de uma pessoa poder subscrever vários contratos em simultâneo, razão pela qual o número total apresentado se 

encontra sobrestimado relativamente ao número de pessoas que efectivamente possuem PPR.

Número de 

participantes dos PPR
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Em 2009, o montante global dos prémios/contribuições para PPR atingiu os 3,3 mil 

milhões de euros, sendo cerca de 94% deste montante correspondente a PPR sob a 

forma de seguros de vida.

Da análise da respectiva evolução temporal – Gráfi co 7.3 – transparece uma tendência 

de crescimento a taxas bastante robustas, com excepção do ano 2007, em que se 

verifi cou uma retracção em cerca de 18%. 

O comportamento evolutivo do montante global dos prémios/contribuições é, em 

larga escala, explicado pela tendência observada ao nível dos prémios relativos a 

PPR subscritos sob a forma de contrato de seguro, enquanto em relação aos PPR 

fi nanciados por fundos de investimento se tem registado uma progressiva redução das 

contribuições.

Gráfico 7.3  Evolução dos prémios/contribuições para PPR por tipo de veículo de fi nanciamento
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(**) Não inclui transferências

Os montantes globais investidos em PPR ascenderam a mais de 15 mil milhões de euros, 

registando um acréscimo de 11,7%, o qual recupera o ritmo de crescimento observado 

nos anos anteriores a 2007. Esta infl exão é especialmente motivada pelos PPR subscritos 

sob a forma de contrato de seguro. 

Efectuando uma análise por tipo de veículo de fi nanciamento, constata-se que os PPR 

sob a forma de fundo de investimento voltaram a sofrer uma quebra (-7,6%), enquanto 

que os fundos de pensões registaram um acréscimo modesto (3,9%). Em contrapartida, 

nos seguros de vida, tal como já foi referido anteriormente, observou-se um crescimento 

signifi cativo dos montantes geridos (14,2%).

Deste modo, os PPR sob a forma de seguros de vida consolidaram a sua posição como 

veículo de fi nanciamento mais utilizado, passando a deter um peso de quase 89% do 

total, mais 12,8 pontos percentuais do que em 2005. Em contrapartida, o peso dos 

fundos de investimento baixou para os 8,6% (menos 11,4 pontos percentuais do que 

o registado cinco anos antes), enquanto o dos fundos de pensões recuou ligeiramente 

(menos 1,4 pontos percentuais face ao mesmo ano de referência).

Prémios/contribuições 

para PPR

Montantes investidos 

nos PPR
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Quadro 7.1 Evolução dos montantes investidos dos PPR por tipo de veículo de fi nanciamento

milhões de euros

Ano Indicador Seguros de vida
Fundos de 

investimento (*)

Fundos de 

pensões
Total

Montante 8.343 2.200 446 10.989

Taxa de crescimento 17,9% 21,1% 3,6% 17,9%

Quota de mercado 75,9% 20,0% 4,1% 100,0%

Montante 9.747 2.457 485 12.689

Taxa de crescimento 16,8% 11,7% 8,8% 15,5%

Quota de mercado 76,8% 19,4% 3,8% 100,0%

Montante 10.646 2.521 502 13.669

Taxa de crescimento 9,2% 2,6% 3,6% 7,7%

Quota de mercado 77,9% 18,4% 3,7% 100,0%

Montante 11.862 1.424 403 13.689

Taxa de crescimento 11,4% -43,5% -19,7% 0,1%

Quota de mercado 86,7% 10,4% 2,9% 100,0%

Montante 13.551 1.315 419 15.286

Taxa de crescimento 14,2% -7,6% 3,9% 11,7%

Quota de mercado 88,7% 8,6% 2,7% 100,0%

(*) Fonte : APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

2009

2006

2007

2008

2005

No Quadro 7.2 é apresentada a análise da estrutura do mercado de seguros de vida PPR, 

tendo por base os montantes das respectivas Provisões técnicas e Passivos fi nanceiros de 

contratos de seguro classifi cados contabilisticamente como contratos de investimento.

A estrutura de concentração não sofreu, durante o ano em análise, alterações 

signifi cativas. Da leitura do quadro verifi ca-se que o posicionamento das 10 empresas 

de seguros com maior quota de mercado se manteve inalterado, apesar de se terem 

registado pequenas variações ao nível das respectivas quotas individuais.

O peso das três maiores empresas representava, em 2009, 72,5% do total de seguros 

PPR, mais 0,6 pontos percentuais que em 2008. O peso das 10 primeiras empresas de 

seguros aumentou cerca de um ponto percentual (passando a representar 92,5%), o 

que traduz um reforço da concentração do mercado. 

Quadro 7.2  Quota de mercado das Provisões técnicas(*) de seguros PPR – Ranking das empresas 

de seguros

2008 2009 2008 2009

1.º 1.º BES Vida 28,8% 27,7%

2.º 2.º Fidelidade Mundial 22,7% 23,8%

3.º 3.º Ocidental Vida 20,4% 21,0%

4.º 4.º BPI Vida 5,9% 6,9%

5.º 5.º Império Bonança 3,1% 2,8%

6.º 6.º Santander Totta Vida 3,0% 2,7%

7.º 7.º T-Vida 2,3% 2,3%

8.º 8.º AXA Vida 2,2% 2,1%

9.º 9.º Crédito Agrícola Vida 1,8% 1,9%

10.º 10.º Açoreana 1,3% 1,4%

Dez primeiras empresas 91,6% 92,5%

Posicionamento Provisões técnicas (*)
Empresa de seguros

(*) Inclui igualmente os Passivos fi nanceiros de contratos de seguro classifi cados contabilisticamente como contratos de 

investimento

Concentração no 

mercado de PPR
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O mercado de fundos de pensões PPR regista um grau de concentração ainda mais 

elevado nas três primeiras entidades, que concentram 88% do total de montantes 

geridos (87,8% em 2008).

Quadro 7.3  Quota de mercado dos montantes dos fundos de pensões PPR – Ranking das 

entidades gestoras

2008 2009 2008 2009

1.º 1.º Futuro 62,4% 63,0%

3.º 2.º BBVA Fundos 12,5% 13,2%

2.º 3.º PensõesGere 12,9% 11,7%

4.º 4.º SGF 8,1% 8,0%

6.º 5.º ESAF 1,3% 1,7%

5.º 6.º BPI Vida 1,8% 1,5%

7.º 7.º Victoria Vida 0,8% 0,7%

8.º 8.º Banif  Açor Pensões 0,1% 0,0%

9.º 9.º Pedro Arroja 0,0% 0,0%

100,0% 100,0%

Posicionamento Montantes geridos
Entidade gestora

As conclusões retiradas da análise sobre a concentração do mercado dos PPR podem 

ser corroboradas pelos valores do índice de Gini. Com efeito, relativamente às empresas 

de seguros apurou-se um valor de 0,803 (0,791 em 2008), enquanto para as entidades 

gestoras de fundos de pensões PPR o mesmo indicador foi de 0,800 (0,795 em 2008). 

Realça-se ainda que, para ambos os veículos de fi nanciamento, os níveis de concentração 

traduzidos pelo índice de Gini atingiram o patamar mais elevado dos últimos 5 anos.

No que se refere à composição dos investimentos – Gráfi co 7.4 – o ano 2009 

caracterizou-se por algumas alterações na estrutura de alocação dos activos dos PPR no 

sentido de uma estratégia de investimento mais conservadora, dada a diminuição do 

valor dos investimentos em activos de maior volatilidade e o reforço da componente 

obrigacionista.

Gráfico 7.4  Estrutura da carteira de investimento dos PPR
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Deste modo, a classe de activos de obrigações e papel comercial reforçou o seu peso no 

total da carteira, aumentando cerca de 7 pontos percentuais, fi cando agora a representar 

mais de metade do valor da carteira.

Índice de Gini

Estrutura da carteira 

dos PPR
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Enquanto os títulos de dívida pública e equiparados permaneceram com um peso 

semelhante ao de 2008, registaram-se reduções signifi cativas ao nível das unidades 

de participação (UP) em fundos de investimento e de outros activos. Por sua vez, o 

investimento directo em títulos accionistas apresentou um acréscimo, embora de 

apenas 0,2 pontos percentuais.

O Gráfi co 7.5, relativo à análise da carteira de investimento dos PPR por tipo de veículo 

de fi nanciamento, permite efectuar uma comparação das diferentes políticas de 

investimento. 

Os fundos de investimento e os fundos de pensões têm uma estrutura de carteira 

semelhante no tocante ao peso das classes obrigacionistas, incluindo os títulos de dívida 

pública e equiparados (cerca de 70% da carteira). No caso da carteira afecta aos seguros 

de vida, os títulos de dívida pública e equiparados e outras obrigações correspondem a 

85,2% do total, o que denota uma opção estrutural por activos de menor risco.

Este perfi l é reiterado pelo peso dos instrumentos de capital e unidades de participação, 

que representam apenas 7,8% da carteira dos seguros de vida, face a 19,5% e 21,3% nos 

fundos de investimento e fundos de pensões, respectivamente.

Salienta-se, por último, que o perfi l de risco mais conservador da carteira de investimento 

dos seguros de vida, inserido no contexto de uma forte volatilidade dos mercados 

fi nanceiros, pode ter contribuído para o já referido reforço da hegemonia dos contratos 

de seguro face aos restantes veículos de fi nanciamento dos PPR.

Gráfico 7.5  Estrutura da carteira de investimento dos PPR por tipo de veículo de fi nanciamento
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Títulos de dívida pública e equiparados Obrigações e papel comercial

Acções e títulos de participação Unidades de participação em fundos de investimento

Outros activos

(*) Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

7.2. Planos Poupança Acções (PPA)

Em 1995 foram criados os Planos de Poupança Acções (PPA) como um instrumento de 

captação de poupança a longo prazo, com o intuito de dinamizar o mercado de capitais 

nacional. Durante os anos em que os PPA favoreceram da concessão de vantagens 

fi scais (tal como os PPR têm vindo a benefi ciar) estes produtos registaram alguma 

popularidade. Contudo, os PPA perderam o benefício fi scal a partir de 2005, tendo assim 

sido eliminado um dos seus factores de atracção.

Análise por veículo de 

fi nanciamento dos PPR

Enquadramento 
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O referido impacto é visível no comportamento do número de participantes – Gráfi co 

7.6 – que apresenta uma tendência francamente decrescente desde 2005.

Gráfico 7.6  Evolução do número de participantes dos PPA

50.177

34.302

26.898

22.789
19.780

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Em consonância com o comportamento observado em anos anteriores, a redução do 

número de participantes continua a ser mais signifi cativa nos fundos de investimento, 

que constituem o principal veículo de fi nanciamento em PPA, com uma quota de 

mercado de 92,4% (face aos 7,6% dos fundos de pensões).

Em termos dos montantes globais investidos em PPA, o ano 2009 caracteriza-se por uma 

inversão da tendência decrescente, tendo o mesmo aumentado 17,5%, em resultado da 

evolução positiva dos mercados accionistas.

De facto, nos anos 2008 e 2009 o comportamento das taxas de crescimento dos 

montantes investidos em PPA mostrou-se consistente com o desempenho do índice 

Euronext Lisbon PSI-20, embora com diferentes amplitudes (as taxas de rendibilidade 

desse índice foram de -51,3% em 2008 e de 33,5% em 2009)30.

Analisando o Quadro 7.4, observa-se que os fundos de pensões obtiveram uma taxa de 

crescimento mais acentuada (32%), que lhes permitiu aumentar o seu peso relativo para 

7%, o valor mais elevado dos últimos dez anos.

Quadro 7.4  Evolução dos montantes investidos dos PPA por tipo de veículo de fi nanciamento

milhões de euros

Ano Indicador
Fundos de 

investimento (*)

Fundos de 

pensões
Total

Montante 404,2 16,9 421,1

Taxa de crescimento -2,8% 0,2% -2,7%

Quota de mercado 96,0% 4,0% 100,0%

Montante 408,5 19,6 428,1

Taxa de crescimento 1,1% 15,7% 1,7%

Quota de mercado 95,4% 4,6% 100,0%

Montante 356,2 19,5 375,7

Taxa de crescimento -12,8% -0,7% -12,3%

Quota de mercado 94,8% 5,2% 100,0%

Montante 125,9 8,4 134,2

Taxa de crescimento -64,7% -57,0% -64,3%

Quota de mercado 93,8% 6,2% 100,0%

Montante 146,7 11,0 157,7

Taxa de crescimento 16,5% 32,0% 17,5%

Quota de mercado 93,0% 7,0% 100,0%

(*) Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

2007

2008

2009

2005

2006

30  Fonte: CMVM.

Número de 
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À semelhança do registado nos PPR em relação aos indicadores de concentração do 

mercado, o Quadro 7.5 evidencia um valor elevado ao nível das entidades gestoras dos 

PPA constituídos sob a forma de fundos de pensões. Para tal contribui fundamentalmente 

o facto de apenas concorrerem no mercado quatro entidades, sendo cerca de 91% do 

valor total gerido por uma única entidade. 

Quadro 7.5  Quota de mercado dos montantes dos fundos de pensões PPA – Ranking das 

entidades gestoras

2008 2009 2008 2009

1.º 1.º 90,7% 91,3%

2.º 2.º 6,6% 6,3%

3.º 3.º 1,7% 1,3%

4.º 4.º 1,0% 1,1%

100,0% 100,0%

ESAF

Entidade gestora
Montantes geridosPosicionamento

Futuro

AXA Vida

Real Vida

O índice de Gini comprova a informação da análise anterior, permitindo mais facilmente 

identifi car um aumento de concentração do mercado das entidades gestoras de fundos 

de pensões. Com efeito, observou-se um acréscimo no valor deste índice de 0,828 em 

2008 para 0,919 no ano em análise, o maior valor dos últimos 5 anos.

A estrutura de alocação dos activos fi nanceiros dos PPA é, necessariamente, condicionada 

pela legislação aplicável a este tipo de produtos. Em particular, destaca-se a exigência 

de um 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 de 

fundos de investimento mobiliário cujo património seja constituído por um mínimo 

de 50% de acções cotadas em bolsa de valores nacional, devendo a rubrica de acções 

e títulos de participação com as referidas características representar, no mínimo, dois 

terços do valor total das duas rubricas.

A evolução da estrutura da carteira dos PPA ao longo dos últimos anos revela que as 

entidades gestoras têm vindo a privilegiar o investimento directo em acções e títulos 

de participação.

Com efeito, as unidades de participação em fundos de investimentos deixaram, desde 

2004, de integrar as carteiras dos PPA. De igual forma, os outros activos correspondentes 

essencialmente a depósitos, opções, warrants e operações a regularizar, têm vindo a 

diminuir o seu peso, assumindo inclusivamente valores negativos em 2009. Este efeito 

ocorre apenas ao nível dos fundos de investimento, conforme se pode observar no 

Quadro 7.6.

milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 147,7 100,7% 10,9 99,0%

Outros activos -1,1 -0,7% 0,1 1,0%

Total 146,7 100,0% 11,0 100,0%

(*) Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Fundos de investimento (*) Fundos de pensões

Concentração no 

mercado de PPA

Índice de Gini

Estrutura da carteira 

dos PPA

Quadro 7.6  Estrutura da carteira de investimentos dos PPA por tipo de veículo de fi nanciamento
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A - Enforcement contabilístico

1. Introdução

O presente estudo foi elaborado com base nas actividades de enforcement contabilístico 

executadas pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP) em 2009, sobre as demonstrações 

fi nanceiras do exercício de 2008.

As referidas actividades decorrem da atribuição do ISP prevista na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 12.º do seu Estatuto, nos termos da qual cabe ao ISP apreciar a conformidade 

das demonstrações fi nanceiras com as International Financial Reporting Standards (IFRS) 

ou com o Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES), este último também 

convergente com as IFRS, das entidades sujeitas à sua supervisão, podendo, por decisão 

fundamentada, impor rectifi cações. 

A análise efectuada visou assegurar a aplicação apropriada do regime contabilístico, 

promovendo uma maior transparência e comparabilidade da informação fi nanceira 

divulgada pelas empresas de seguros. 

Refi ra-se que no exercício de 2008, pelo facto de ter correspondido a um exercício 

fortemente infl uenciado pela crise fi nanceira mundial, passível de conduzir a um 

incremento da incerteza nas demonstrações fi nanceiras, foi reforçada a importância 

dada às estimativas e juízos de valor adoptados pelas empresas de seguros.

2. Âmbito de enforcement contabilístico

Considerando, em particular, que 2008 correspondeu ao primeiro ano de aplicação 

mandatória do novo PCES, procurou-se abranger de uma forma geral:

– todas as IFRS relevantes, na medida em que individualmente ou de forma 

agregada podem ter um impacto signifi cativo em termos da posição e 

desempenho fi nanceiro das empresas de seguros, bem como ao nível das 

respectivas garantias fi nanceiras; 

– todas as empresas de seguros sujeitas à supervisão do ISP, na medida em que 

se considerou importante realizar uma análise apropriada do processo de 

transição e, especialmente, promover uma adequada disciplina de mercado 

desde o início da aplicação do novo regime contabilístico. 

Os trabalhos de enforcement abrangeram as demonstrações fi nanceiras individuais 

de 44 empresas de seguros, tendo sido excluídas 5 empresas, em resultado dos 

respectivos processos de reestruturação que se encontravam em curso. Foram 

igualmente excluídas, atendendo às restrições temporais, as demonstrações 

fi nanceiras consolidadas.

A análise atendeu ao princípio da materialidade, bem como às difi culdades inerentes ao 

facto de se tratar do primeiro ano de aplicação das IFRS.

8
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3. Observações e recomendações

Em termos gerais, o ISP considera que as empresas de seguros proporcionaram nas 

suas demonstrações fi nanceiras um nível de informação adequado acerca da posição 

fi nanceira, do desempenho fi nanceiro e dos fl uxos de caixa. 

No entanto, foram efectuadas algumas observações e recomendações, de entre as 

quais se sublinham as seguidamente descritas.  

Imparidade em instrumentos de capital classifi cados como disponíveis para venda

De acordo com os princípios consagrados na International Accounting Standards (IAS) 

39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, o reconhecimento da 

imparidade de activos fi nanceiros requer a existência de prova objectiva de imparidade 

A prova objectiva de imparidade para um investimento num instrumento de capital 

próprio, que indica que o custo daquele investimento pode não ser recuperado, inclui, 

para além da ocorrência de determinados acontecimentos31, informação acerca de 

alterações signifi cativas, com um efeito adverso, que tenham tido lugar no ambiente 

tecnológico, de mercado, económico ou legal no qual o emissor opere. Um declínio 

signifi cativo ou prolongado no justo valor de um investimento num instrumento de 

capital próprio abaixo do seu custo também constitui prova objectiva de imparidade.

Não obstante esta norma ser omissa quanto aos níveis de indicadores subjacentes aos 

critérios de base para efeitos de aferição do que se entende por declínio signifi cativo ou 

prolongado, é clara quanto à exigência de verifi cação de apenas um dos critérios (i.e. 
declínio signifi cativo ou declínio prolongado) para o reconhecimento de imparidade32. 

Deste modo, qualquer conjugação do ‘ou’ com o ‘e’, tal como foi efectuado por algumas 

empresas de seguros ao terem condicionado o critério de declínio prolongado a um 

critério de declínio signifi cativo (e.g. declínio signifi cativo de x% do custo de aquisição ou 

declínio igual ou superior a y% do custo de aquisição durante z meses), foi considerada 

uma interpretação inapropriada.

Quanto aos níveis de indicadores subjacentes aos critérios de base para efeitos de 

aferição do que se entende por declínio signifi cativo ou prolongado, tal constitui uma 

matéria que requer a aplicação de julgamento33.

Os referidos níveis de indicadores podem também, em determinadas circunstâncias, 

ser ajustados de modo a refl ectir as alterações do contexto com base no qual o juízo de 

valor foi defi nido. As razões subjacentes a esses ajustamentos deverão, nesses casos, ser 

devidamente divulgadas.

As empresas de seguros devem também ter presente a necessidade de fundamentar 

os juízos de valor, em especial, quando os níveis de indicadores possam ser superiores 

a alguns valores considerados em termos nacionais e internacionais. Esta presunção 

esteve subjacente a determinados pedidos de fundamentação por parte do ISP para 

alguns níveis de indicadores utilizados, como por exemplo, mais de 12 meses como 

critério de base para aferição de um declínio prolongado.

31  Parágrafo 59. da IAS 39.

32  Esta interpretação é inclusive reiterada na decisão do IFRIC Update de Julho de 2009, a qual refere que, quer um declínio 

signifi cativo, quer um declínio prolongado é sufi ciente para exigir o reconhecimento de uma perda de imparidade.

33  IFRIC Update de Julho de 2009.

Prova objectiva de 

imparidade

Níveis de indicadores

Juízos de valor
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No tocante à aplicação da política contabilística adoptada e face a algumas questões 

que surgiram no âmbito das análises efectuadas, o ISP aproveita também para sublinhar 

a necessidade de atender aos seguintes requisitos:

-  quando há evidência objectiva de imparidade, a totalidade da perda 

cumulativa que tenha sido reconhecida directamente no capital próprio 

deve ser removida daquele e reconhecida na conta de ganhos e perdas, 

correspondendo a mesma à diferença entre o custo de aquisição (líquido 

de qualquer reembolso e amortização de capital) e o justo valor corrente, 

deduzida de qualquer perda por imparidade resultante desse activo fi nanceiro 

anteriormente reconhecido em ganhos e perdas34; 

– a existência de reconhecimento de perdas de imparidade anteriores à data de 

reporte não estabelece um novo valor de custo, devendo o declínio ser aferido 

tendo por base o custo original no reconhecimento inicial35; 

– os declínios de valor posteriores a uma perda de imparidade devem ser 

reconhecidos em ganhos e perdas36; 

– a existência de um declínio signifi cativo ou prolongado não pode ser ultrapassada 

por previsões de recuperações esperadas dos valores de mercado37.

Aproveita-se por último para sublinhar que, por vezes, determinadas opções são 

suportadas em práticas que se generalizam no mercado. Acerca desta temática, 

convém referenciar que as práticas de mercado são relevantes em termos de selecção 

das políticas contabilísticas, apenas na ausência de uma IFRS que especifi camente se 

aplique a uma transacção ou evento.

Justo valor usando técnicas de valorização (Mark-to-model) 

A melhor evidência de justo valor é a existência de preços cotados num mercado activo. 

Se o mercado para um instrumento fi nanceiro não estiver activo, as empresas devem 

estabelecer o justo valor usando uma técnica de valorização.

O objectivo de usar uma técnica de valorização consiste em estabelecer qual teria sido 

o preço de transacção, na data de mensuração, numa troca motivada por considerações 

comerciais normais em que não exista relacionamento entre as partes. As técnicas de 

valorização incluem: o uso de transacções de mercado recentes, se estiverem disponíveis, 

em que não exista relacionamento entre partes conhecedoras e dispostas a isso; 

referência ao justo valor corrente de um outro instrumento que seja substancialmente 

o mesmo; análise do fl uxo de caixa descontado e modelos de avaliação de opções.

Neste enquadramento, as empresas devem, sempre que possível, usar a técnica de 

valorização vulgarmente utilizada pelos participantes do mercado para determinar o 

preço dos instrumentos fi nanceiros, uma vez demonstrado que essa técnica proporciona 

estimativas fi áveis de preços obtidos em transacções de mercado reais.

A técnica de valorização escolhida deve tirar o máximo proveito dos inputs do 

mercado e basear-se tão pouco quanto possível em inputs específi cos das empresas. 

Deve incorporar todos os factores que os participantes do mercado considerariam ao 

determinar um preço e deve ser consistente com as metodologias económicas aceites 

para a determinação do preço de instrumentos fi nanceiros. 

34  Parágrafos 67. e 68. da IAS 39.

35  IFRIC Update de Junho de 2005.

36  Parágrafo E.4.9. do Implementation Guidance da IAS 39 e IFRIC Update de Junho de 2005.

37  IFRIC Update de Julho de 2009.
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Periodicamente, as empresas devem calibrar a técnica de valorização e testar a sua 

validade utilizando preços de quaisquer transacções de mercado correntes e observáveis 

relativas ao mesmo instrumento (i.e. sem modifi cação ou reempacotamento) ou 

baseadas em quaisquer dados de mercado observáveis e disponíveis.

As empresas devem igualmente defi nir critérios objectivos no tocante à distinção entre 

mercado activo e não activo, uma vez que as orientações constantes do Relatório do IASB 

Expert Advisory Panel de Outubro de 2008 não possibilitam efectuar uma distinção clara, 

coexistindo matéria de juízo de valor, nomeadamente, no que se refere à avaliação da 

existência de transacções regulares de mercado, necessária para efeitos de qualifi cação 

de um mercado como activo.

Acerca desta temática, o ISP considera importante reiterar a necessidade de 

fundamentação dos juízos de valor, o que deverá incluir, neste caso, informação acerca 

da disponibilidade de dados de mercado observáveis, das quantidades transaccionadas, 

da frequência das transacções no período em questão e das razões que fundamentam 

uma eventual assumpção de que as mesmas não ocorreram numa troca motivada por 

considerações comerciais normais em que não existia relacionamento entre as partes 

(e.g. grandes transacções com os mesmos participantes).

Os juízos de valor devem ser também aplicados de forma criteriosa e consistente para 

todas as carteiras e categorias de investimentos.

Por último, aproveita-se ainda para referenciar que, por via das alterações efectuadas à 

IFRS 7 – Instrumentos fi nanceiros: Divulgação (novo parágrafo 27B.), as empresas deverão 

também passar a divulgar, o mais tardar a partir da data de início do seu primeiro 

exercício fi nanceiro, que comece após 31 de Dezembro de 2008, o seguinte:

– quaisquer transferências signifi cativas entre o nível 1 (instrumentos cotados 

em mercados activos) e o nível 2 (justo valor com base numa técnica de 

valorização baseada em inputs observáveis que não preços de cotação) e as 

razões dessas transferências;

– quaisquer transferências para o/ou do nível 3 (justo valor não baseado em 

inputs observáveis) e as razões subjacentes a essas transferências;

– para os instrumentos fi nanceiros cujo justo valor é determinado em nível 

3, a reconciliação entre os balanços de abertura e fecho, divulgando 

separadamente o total dos ganhos ou perdas do período reconhecidos na 

conta de ganhos e perdas ou na demonstração de rendimento integral, bem 

como compras, vendas, emissões e liquidações;

– para os instrumentos fi nanceiros cujo justo valor é determinado em nível 3, a 

indicação se a alteração de um ou mais inputs para pressupostos alternativos 

razoavelmente possíveis altera signifi cativamente o justo valor e o efeito 

dessas alterações.

Categorias dos activos fi nanceiros 

No sector segurador, a parte mais signifi cativa dos activos fi nanceiros detidos estão 

classifi cados como disponíveis para venda. 

Tal decorre, nomeadamente, do facto de os instrumentos de dívida, que constituem 

parte signifi cativa dos activos fi nanceiros a representar as responsabilidades associadas 

aos contratos de seguro, serem cotados num mercado activo, não sendo qualifi cáveis 

como empréstimos concedidos e contas a receber. 

Juízos de valor

Activos fi nanceiros 

disponíveis para venda
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Por outro lado, e apesar da clarifi cação efectuada pela Circular n.º 10/2008, de 16 de 

Dezembro, parte signifi cativa dos mesmos não são igualmente classifi cados como 

activos a deter até à maturidade, dada a impossibilidade das empresas de seguros 

demonstrarem não apenas a intenção positiva, mas também a capacidade de deter 

esses títulos até à maturidade (e.g. se afectos a contratos de seguro dos ramos Não Vida 

ou se afectos a contratos do ramo Vida que prevêem a fi gura do resgate). 

Relativamente aos activos fi nanceiros classifi cados como activos a deter até à maturidade, 

à luz da referida Circular, o ISP espera que as empresas de seguros tenham disponíveis 

e devidamente documentados os testes de liquidez efectuados, no âmbito dos quais 

fundamentem a capacidade de deter os mesmos até à maturidade, considerando, 

nomeadamente, previsões razoáveis quanto à ocorrência de indemnizações por sinistro, 

vencimento ou resgate, no âmbito dos contratos de seguro em vigor. 

Registe-se que os referidos testes de liquidez deverão ser apropriados e ter em 

consideração, entre outros elementos, as características da carteira de investimentos 

detida e o perfi l intertemporal dos fl uxos de caixa relevantes. Esses fl uxos deverão 

ser devidamente ponderados pelas correspondentes probabilidades de ocorrência, 

em consonância com todos os dados materialmente relevantes e correntemente 

observáveis, incluindo os efeitos prováveis das actuais condições de mercado e 

respectiva evolução. 

Relativamente aos restantes activos fi nanceiros, classifi cados como activos fi nanceiros 

pelo justo valor através de ganhos e perdas, e dadas algumas irregularidades detectadas, 

convém ainda sublinhar que:

– a classifi cação de activos fi nanceiros como detidos para negociação deve 

atender ao facto de que esses refl ectem normalmente a compra e venda 

activas e frequentes e são geralmente usados com o objectivo de gerar 

lucro no decurso das fl utuações de curto prazo no preço38. Assinale-se que 

os activos fi nanceiros classifi cados como detidos para negociação incluem 

todos os derivados que não sejam contratos de garantia fi nanceira ou um 

instrumento de cobertura designado e efi caz;

– a categoria de activos fi nanceiros designados no momento do 

reconhecimento inicial pelo justo valor através de ganhos e perdas só 

deverá ser utilizada quando tal resultar em informação mais relevante, 

ou porque elimina ou reduz signifi cativamente uma inconsistência na 

mensuração ou no reconhecimento, que de outra forma surgiria, ou porque 

um grupo de activos fi nanceiros, passivos fi nanceiros ou ambos é gerido, e 

o seu desempenho avaliado, numa base de justo valor, de acordo com uma 

estratégia documentada de gestão de riscos ou de investimento. 

Reclassifi cações

Em Outubro de 2008, o IASB publicou uma alteração à IAS 39 e IFRS 7 que veio permitir 

que fossem efectuadas determinadas reclassifi cações entre categorias de instrumentos 

fi nanceiros quando, à data da reclassifi cação, fosse determinado que o mercado se 

havia tornado ilíquido.

No caso das reclassifi cações de disponíveis para venda (ou de activos fi nanceiros 

classifi cados como detidos para negociação que não sejam derivados) para empréstimos 

concedidos e contas a receber, a alteração efectuada determina que as mesmas apenas 

podem ocorrer, para activos com características de empréstimos concedidos e contas a 

receber, na data da reclassifi cação, em circunstâncias raras, se a empresa tiver a intenção 

e capacidade de deter o activo no futuro previsível ou até à maturidade. 

38  Parágrafo AG14. da IAS 39.
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Na sequência da análise das demonstrações fi nanceiras, o ISP considera relevante 

sublinhar, acerca do conceito de detenção de um activo no futuro previsível que, em 

princípio, tal corresponderá a mais do que um período de reporte com ausência de 

evidência de alienação. 

De igual modo, no tocante às circunstâncias raras, espera-se que sejam singulares e não 

resultantes de um ciclo. Em princípio, essas circunstâncias raras deverão circunscrever-se ao 

período da ocorrência, ainda que os efeitos possam continuar a sentir-se num período 

mais prolongado.

Relativamente à possibilidade de tornar a reclassifi car activos fi nanceiros classifi cados 

como empréstimos concedidos e contas a receber para disponíveis para venda (ou para 

a deter até à maturidade), o ISP considera que a intenção do IASB era que a aferição 

dos critérios fosse apenas efectuada no reconhecimento inicial (não sendo revista), no 

entanto, reconhece que a norma não é clara relativamente a esta matéria. 

Por último, em termos de divulgações, sublinha-se que face à nova possibilidade de 

reclassifi cação, o IASB veio requerer que fosse divulgada informação que permitisse 

aos utilizadores das demonstrações fi nanceiras compreender o âmbito das operações 

envolvidas e as consequências das referidas reclassifi cações.

Neste enquadramento, chama-se a atenção para o facto de a IFRS 7 requerer que as 

empresas forneçam divulgações para cada período de relato posterior à reclassifi cação 

(incluindo o período de relato no qual o activo fi nanceiro foi reclassifi cado) até ao 

desreconhecimento do activo fi nanceiro.

Adicionalmente, algumas das boas práticas europeias vão no sentido de se divulgar 

também, por tipo de reclassifi cação, a seguinte informação:

– os activos para os quais os mercados foram considerados ilíquidos;

– as razões que conduziram à conclusão de iliquidez do mercado;

– o período durante o qual a ausência de liquidez foi observada;

– a data a partir da qual as reclassifi cações foram efectuadas.

Âmbito de ajustamentos de recibos por cobrar e de cobrança duvidosa

Nesta temática sublinhe-se que os valores incluídos nas rubricas de ajustamentos de 

recibos por cobrar e de cobrança duvidosa previstas no anterior PCES encontram-se 

abrangidos pelo âmbito da IAS 39.

Tal evidência foi inclusive clarifi cada na Circular n.º 9/2008, de 27 de Novembro, cujo 

preâmbulo refere que os princípios relativos ao reconhecimento e mensuração da 

imparidade e incobrabilidade dos activos fi nanceiros previstos na IAS 39 sucedem às 

regras de cálculo dos ajustamentos de recibos por cobrar e ajustamentos de créditos 

de cobrança duvidosa, anteriormente previstas na Norma Regulamentar n.º 30/95-R, 

de 28 de Dezembro, alterada pelas Normas Regulamentares n.os 13/2000-R, de 13 de 

Novembro, 6/2006-R, de 2 de Agosto, e 16/2006-R, de 28 de Dezembro.

Empréstimos 

concedidos e contas a 
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Divulgações relacionadas com instrumentos fi nanceiros

Apesar de se considerar que, em termos globais, as empresas de seguros prestaram 

um nível de detalhe e ênfase adequados nas suas divulgações, considera-se relevante 

destacar:

– a necessidade de divulgação do justo valor para cada classe de activos e 

passivos fi nanceiros, com excepção dos abrangidos pelo parágrafo 29. da     

IFRS 7;

– a necessidade de divulgação para cada classe de instrumentos fi nanceiros, 

o mais tardar a partir da data de início do primeiro exercício fi nanceiro, que 

comece após 31 de Dezembro de 2008, dos métodos e, quando for usada 

uma técnica de valorização, dos pressupostos aplicados na determinação do 

justo valor de cada classe de activos fi nanceiros ou de passivos fi nanceiros, 

bem como quaisquer alterações e razões subjacentes a nível das técnicas de 

valorização;

 Saliente-se que esta informação é importante para a compreensão da 

relevância dos investimentos mensurados através de técnicas de valorização 

na posição fi nanceira e desempenho da empresa de seguros.

– a necessidade de divulgação para cada classe de instrumentos fi nanceiros, o 

mais tardar a partir da data de início do seu primeiro exercício fi nanceiro, que 

comece após 31 de Dezembro de 2008, do nível na hierarquia do justo valor 

na qual as mensurações do justo valor são categorizadas na sua totalidade, 

separando as mensurações do justo valor em conformidade com os níveis 

defi nidos no parágrafo 27A. da IFRS 7, bem como a informação elencada 

na parte subordinada neste estudo ao ‘justo valor usando técnicas mark-to-
model’;

– a necessidade de inclusão de informação adicional (qualitativa e quantitativa), 

para cada tipo de risco associado a instrumentos fi nanceiros, relativa à 

exposição ao risco e à origem dos riscos, bem como aos objectivos, políticas 

e procedimentos de gestão de riscos defi nidos, aos métodos utilizados para 

mensurar o risco e a quaisquer alterações referentes ao período anterior;

 Refi ra-se, neste âmbito, que deve ser dada particular atenção às divulgações 

acerca da exposição aos riscos e do nível de concentração dos mesmos. 

 De idêntica forma realça-se que os relatórios e demonstrações apresentados 

fora das demonstrações fi nanceiras defi nidas nos termos da IAS 1 - 

Apresentação das Demonstrações Financeiras, estão fora do âmbito das IFRS39.

– a necessidade de inclusão de informação acerca de garantias colaterais, 

incluindo o justo valor, termos e condições.

O ISP sublinha que deve ser dada uma atenção particular às divulgações na medida em 

que estas permitem a compreensão da posição e desempenho fi nanceiro e dos fl uxos 

de caixa da empresa. 

As divulgações deverão ser relevantes, não sendo expectável a agregação de itens que 

tenham características substancialmente diferentes.

39  Parágrafo 10. da IAS 1 (parágrafo 14. da IAS 1 Revista).
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Contratos de Seguro

Dado o carácter transitório da IFRS 4 - Contratos de Seguro, o novo PCES apenas 

introduziu no seu regime as matérias que se assumiram indispensáveis ao bom 

funcionamento do mercado segurador e/ou consideradas estabilizadas, como é o 

caso dos princípios de classifi cação do tipo de contratos celebrados pelas empresas 

de seguros (ainda que apenas relevando estritamente no plano contabilístico, ou seja, 

não resultando daí alterações de regime ao nível prudencial, contratual, parafi scal, ou 

quaisquer outros).

Deste modo, as empresas de seguros continuaram, em 2008, a utilizar os requisitos 

de mensuração previstos no anterior PCES, tratamento que é consistente com o 

princípio geral estabelecido na IFRS 4 durante esta primeira fase do projecto do IASB 

acerca dos contratos de seguro (regime de excepção ao disposto na IAS 8). O PCES 

não adoptou assim as possibilidades de alterações a políticas contabilísticas que se 

esperam improváveis na segunda fase, bem como para as quais não se considera haver 

orientações sufi cientes.

Neste enquadramento e de acordo com as análises efectuadas, o ISP considera que, 

em termos gerais, as demonstrações fi nanceiras das empresas de seguros permitiram 

identifi car e explicar as quantias resultantes de contratos de seguro e compreender 

a quantia, a tempestividade e a incerteza de fl uxos de caixa futuros derivados destes 

contratos. 

Convém referenciar que para além dos requisitos de divulgação decorrentes da 

IFRS 4, são também de aplicação mandatória os requisitos locais adicionais às IFRS, 

considerados relevantes para a devida compreensão das responsabilidades decorrentes 

dos contratos de seguro emitidos, de que é exemplo:

– a informação acerca das metodologias de cálculo das estimativas dos 

montantes a atribuir aos tomadores de seguros ou benefi ciários e dos 

montantes efectivamente atribuídos como participação nos resultados 

(quantifi cação de todos os pressupostos, quando praticável);

– a informação qualitativa relativa à adequação dos prémios e das provisões;

– a informação qualitativa e quantitativa acerca dos rácios de sinistralidade, 

dos rácios de despesas, dos rácios combinados e do rácio operacional.

Aproveita-se ainda para frisar a importância de serem claramente defi nidos e 

apropriadamente divulgados os objectivos, as políticas e os processos de gestão dos 

riscos resultantes de contratos de seguro, bem como os métodos adequados para gerir 

esses riscos. 

De igual modo, os testes de sensibilidade ao risco de seguro são considerados como 

fonte de informação útil, sendo também imprescindível uma adequada transparência 

dos impactos verifi cados, ainda que baseada em indicadores sumários, nomeadamente 

da conta de ganhos e perdas e do capital.

Requisitos de margem de solvência impostos às empresas de seguros 

A IAS 1 dá um especial enfoque à divulgação de informação que permita avaliar os 

objectivos, as políticas e os processos da entidade em termos de gestão do capital. 

Contratos de Seguro
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Neste enquadramento, cumpre sublinhar o entendimento de que a exigência de 

divulgação da natureza dos requisitos de capital impostos externamente e a forma como 

estes são incorporados na gestão do capital40, inclui, no sector segurador, informação 

acerca dos requisitos de margem de solvência impostos às empresas de seguros.

Impostos sobre o rendimento

Nos termos da IAS 12 – Impostos sobre o Rendimento, um activo por impostos diferidos 

deve ser reconhecido para o transporte de perdas fi scais e de créditos fi scais não 

usados, apenas até ao ponto em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 

disponíveis, contra os quais possam ser compensadas as referidas perdas e créditos 

fi scais não usados.

Os critérios aplicáveis ao reconhecimento de activos por impostos diferidos provenientes 

do transporte de perdas fi scais e de créditos fi scais não usados são idênticos aos critérios 

de reconhecimento de activos por impostos diferidos provenientes de diferenças 

temporárias dedutíveis. 

Porém, a existência de perdas fi scais não usadas é uma prova sólida da indisponibilidade 

de lucros tributáveis futuros. Uma empresa que apresente um histórico de perdas 

recentes deve reconhecer um activo por impostos diferidos proveniente de perdas 

fi scais ou de créditos fi scais não usados, somente até ao ponto em que a mesma tenha 

sufi cientes diferenças temporárias tributáveis ou que haja outras provas convincentes 

de que sufi cientes lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais as 

perdas fi scais ou créditos fi scais não usados possam ser utilizados pela empresa. 

Adicionalmente, as empresas devem considerar os seguintes critérios na avaliação da 

probabilidade de que estará disponível lucro tributável, contra o qual perdas fi scais ou 

créditos fi scais não usados possam ser utilizados:

– se a empresa tiver diferenças temporárias tributáveis relacionadas com 

a mesma autoridade fi scal e com a mesma entidade tributável, de que 

resultarão quantias tributáveis contra as quais as perdas fi scais ou créditos 

fi scais não usados possam ser utilizados antes que se extingam;

– se for provável que a empresa tenha lucros tributáveis antes que as perdas 

fi scais ou créditos fi scais não usados expirem;

– se as perdas fi scais não usadas resultarem de causas identifi cáveis que 

provavelmente não se repetirão; 

– se estiverem disponíveis oportunidades de planeamento de impostos para 

a empresa, as quais darão origem a lucros tributáveis no período em que as 

perdas fi scais ou créditos fi scais não usados possam ser utilizados.

Na medida em que não seja provável que lucros tributáveis estejam disponíveis, contra 

os quais as perdas fi scais ou créditos fi scais não usados possam ser utilizados, o activo 

por impostos diferidos não é reconhecido.

Neste contexto, é requerido que as empresas recorram a juízos de valor. Quando 

existem incertezas signifi cativas, o risco das previsões de lucros tributáveis futuros não 

se materializarem é maior e a própria probabilidade das previsões torna-se mais difícil 

de estabelecer. Como consequência, o ISP entende adequado que se considerem, para 

efeitos dessas previsões, os lucros tributáveis recentes de modo a limitar o risco de 

invalidade dos pressupostos. 

40  Parágrafos 124A. e 124B. da IAS 1 (parágrafos 134. e 135. da IAS 1 Revista).
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Em termos de divulgação, o ISP sublinha igualmente que as boas práticas europeias vão 

no sentido de serem divulgados detalhes acerca dos principais pressupostos utilizados 

(incluindo o período de estimação de lucros tributáveis futuros), das incertezas 

relacionadas com o processo de previsão e a data em que as previsões e pressupostos 

foram revistos.

Benefícios dos empregados

No sector segurador assume especial importância a informação relativa à natureza dos 

planos de benefícios defi nidos e aos efeitos fi nanceiros de alterações nesses planos, 

dada a sua relevância no sector. 

Neste contexto, foi especialmente analisada a aplicação do parágrafo 42. da IAS 19 - 

Benefícios dos empregados. Tal refere-se aos casos em que uma apólice de seguro está 

no nome de um participante específi co ou de um grupo de participantes do plano 

e a entidade não tem uma obrigação legal ou construtiva para cobrir qualquer perda 

na apólice, ou seja, não tem qualquer obrigação de pagar benefícios aos empregados, 

tendo a empresa de seguros que emitiu a apólice a responsabilidade exclusiva de 

efectuar esse pagamento.

Nesses casos, o pagamento de prémios fi xados segundo tais contratos é, em substância, 

a liquidação da obrigação de benefícios do empregado e não um investimento para 

satisfazer a obrigação. Consequentemente, a entidade deixará de ter um activo ou um 

passivo. 

A questão que ressalta no entanto desta situação, e será específi ca ao sector segurador, 

é que não prevendo a IAS 19 critérios de elegibilidade aplicáveis às apólices em questão, 

as mesmas podem ser adquiridas não apenas em partes relacionadas como também 

na própria empresa de seguros, o que corresponde a uma alteração ao tratamento 

prescrito localmente, antes da adopção desta norma internacional.

Neste sentido, e tendo-se considerado que a IAS 19 não permite referenciar estes casos 

como incumprimentos, o enfoque foi dado à necessidade de as empresas de seguros 

terem que demonstrar como foi aferida a existência, ou não, de qualquer obrigação 

legal ou construtiva para cobrir qualquer perda nas referidas apólices. 

4. Metodologia futura

Na sequência dos trabalhos efectuados em termos de enforcement das demonstrações 

fi nanceiras relativas ao exercício de 2008, a metodologia futura deverá passar por:

– monitorização das recomendações efectuadas;

– análises focadas em matérias específi cas e transversais a todas as empresas 

de seguros, onde aplicável;

– análises abrangentes, i.e. abarcando o cumprimento dos requisitos de 

reconhecimento, classifi cação, mensuração, divulgação e apresentação das 

IFRS relevantes, bem como decorrentes de requisitos locais.

Benefícios dos 
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B – Cálculo e Reporte das Provisões Técnicas com 

base em Princípios Económicos

1. Introdução

O cálculo e reporte das provisões técnicas com base em princípios económicos foi 

introduzido no normativo nacional pela Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de 

Setembro, do Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

Este requisito, tal como é referido no preâmbulo da Norma, visou sobretudo atribuir uma 

maior ênfase à importância do processo de preparação atempada para o novo regime 

de solvência que se encontra em fase de desenvolvimento (Solvência II). A generalização 

da necessidade de concretização da avaliação das responsabilidades, segundo uma 

lógica económica, à totalidade do mercado pretendeu, assim, complementar os 

exercícios que já vinham sendo efectuados por uma parcela muito representativa do 

mercado nacional no âmbito dos Estudos de Impacto Quantitativo (QIS – Quantitative 
Impact Studies).

Desta forma, não se visou com este requisito introduzir qualquer tipo de alteração ao 

regime de garantias fi nanceiras em vigor, concretamente no que se refere à metodologia 

de cálculo das provisões técnicas aplicável para efeitos regulamentares e de solvência, 

mas antes procurou-se criar um instrumento privilegiado para a percepção antecipada 

das exigências e difi culdades práticas de implementação da nova abordagem, quer 

do ponto de vista das empresas de seguros, quer no que se refere à autoridade de 

supervisão.

O normativo foi aplicado, pela primeira vez, aos dados reportados pelas empresas de 

seguros com referência à data de 31 de Dezembro de 2008. Os resultados apresentados 

neste estudo dizem respeito à análise efectuada pelo ISP às informações recebidas 

das empresas de seguros sob a sua supervisão, no âmbito desse primeiro exercício de 

reporte (dados submetidos ao ISP até 30 de Junho de 2009). 

Note-se, por último, que a signifi cativa evolução observada, desde 2008, ao nível das 

metodologias de cálculo das provisões técnicas no contexto do natural desenvolvimento 

do regime Solvência II, deverá implicar um ajustamento deste normativo de modo a 

assegurar a sua permanente actualização. Efectivamente, não se trata da criação de uma 

nova exigência de reporte de per si, mas antes de um mecanismo que visa colocar as 

empresas de seguros, anualmente, perante a necessidade incontornável de avaliar o 

seu próprio grau de preparação face aos exigentes requisitos que, a cada momento, se 

antecipam como mais prováveis no âmbito do futuro regime.

Não obstante a Norma ser de aplicação obrigatória, tratando-se este de um primeiro 

exercício de reporte e reconhecendo o ISP a complexidade de que se reveste o 

cálculo das provisões técnicas segundo princípios económicos, o enfoque da análise 

efectuada à informação reportada pelas empresas de seguros incidiu essencialmente 

no levantamento das principais difi culdades técnicas associadas ao processo de cálculo, 

centrando-se em particular nas metodologias de cálculo adoptadas pelas empresas de 

seguros. Em paralelo, procurou-se identifi car as lacunas ou situações em que informação 

recebida carecia de detalhe, no sentido de reforçar junto das empresas de seguros a 

importância do reporte e fundamentação das hipóteses e dos pressupostos subjacentes 

ao processo de cálculo das provisões técnicas. 
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De facto, a identifi cação antecipada e atempada das principais lacunas e difi culdades 

existentes, a todos os níveis (de informação, tecnológicas, de recursos humanos ou 

outras), reveste-se de uma utilidade excepcional, quer para a autoridade de supervisão, 

quer para as entidades supervisionadas, na medida em que lhes abre a possibilidade de 

tomar as medidas correctivas necessárias, ainda a tempo de produzir efeitos benéfi cos 

aquando da entrada em vigor do novo regime, prevista para Novembro de 2012.

Deste modo, em resultado do processo de transmissão às empresas de seguros das 

principais conclusões retiradas da análise efectuada, bem como dos esclarecimentos 

adicionais ao nível do entendimento do ISP relativamente a melhores práticas de 

cálculo e reporte das provisões técnicas, é expectável que em futuros reportes se venha 

a observar uma melhoria da informação prestada.

2.  Princípios base do cálculo

No âmbito da Norma foi solicitado às empresas de seguros o cálculo da melhor 

estimativa das respectivas responsabilidades, defi nida como o valor actual dos fl uxos 

de caixa futuros esperados, ponderados pela respectiva probabilidade de ocorrência 

(esperança matemática).

A melhor estimativa deveria ser reportada separadamente para os seguros e operações do 

ramo Vida e para os ramos Não Vida, sendo ainda desagregada, no segundo caso, entre a 

provisão para prémios e a provisão para sinistros. Dentro de cada um destes agregados, os 

operadores teriam de identifi car quais as responsabilidades cujos fl uxos de caixa futuros 

são passíveis de ser replicados de forma perfeita através de activos fi nanceiros disponíveis 

nos mercados e cujo valor pode, por conseguinte, ser aproximado ao valor de mercado 

desse conjunto de activos (hedgeable) e relativamente às quais se torna necessária a 

determinação explícita de uma melhor estimativa (non-hedgeable). No primeiro caso, foi 

solicitado às empresas a identifi cação, em concreto, das carteiras de activos subjacentes à 

avaliação efectuada. As responsabilidades teriam ainda de ser segmentadas, no mínimo, 

segundo um conjunto de linhas de negócio estabelecidas na Norma.

Adicionalmente, foi requerida às empresas de seguros informação acerca do valor das 

opções e garantias embutidas nos contratos de seguro, efectuando a separação entre 

os respectivos valores intrínseco e temporal. Idêntico requisito foi estabelecido em 

relação à participação nos resultados futura, cujas componentes discricionária e não 

discricionária teriam de ser reportadas de forma autónoma.

Na determinação da melhor estimativa deveriam ser incluídos todos os fl uxos de caixa 

necessários para assegurar o integral cumprimento das responsabilidades assumidas, 

incorporando estimativas fundamentadas no que se refere, entre outros, às despesas 

incorridas e aos prémios futuros a receber. De um modo geral, cabe às empresas 

de seguros assegurar-se de que os pressupostos utilizados são realistas e de que as 

metodologias aplicadas são adequadas à natureza das responsabilidades a avaliar.

A Norma coloca uma ênfase signifi cativa nas questões ligadas ao reporte a efectuar 

ao ISP. Este não se deve resumir aos resultados obtidos para a melhor estimativa 

desagregada por linha de negócio, mas antes assumir um carácter abrangente e 

detalhado, incorporando aspectos como as diferentes hipóteses e pressupostos 

considerados (comentando a sua adequação aos princípios estabelecidos) e as 

metodologias aplicadas. Adicionalmente, foi ainda solicitado às empresas o reporte 

de situações de falta de quantidade e/ou de qualidade de informação, bem como das 

principais difi culdades encontradas, relativamente às quais seria de esperar igualmente 

a comunicação das medidas futuras a implementar pela empresa com vista à sua 

resolução.
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Os requisitos da Norma estabelecem um enquadramento sufi cientemente robusto 

para permitir uma avaliação preliminar acerca do grau de preparação das empresas de 

seguros para enfrentar os desafi os do novo regime Solvência II, no que se refere ao 

cálculo das provisões técnicas.

3.  Resultados

Os resultados apresentados neste estudo decorrem de uma análise realizada à 

informação reportada por um total de 45 empresas de seguros sob supervisão do ISP, 

tendo sido excluídas 5 empresas, em consequência dos processos de reorganização 

que se encontravam em curso nessas entidades. De entre as empresas analisadas, 24 

exploram exclusivamente os ramos Não Vida, 14 operam no ramo Vida e as restantes 

7 são empresas Mistas. Relativamente a estas últimas, há que referir que, na sequência 

do requisito da Norma quanto ao reporte separado da melhor estimativa para os 

seguros e operações do ramo Vida e para os ramos Não Vida, as empresas Mistas foram 

contabilizadas, para efeitos dos resultados apresentados, como se de duas empresas 

distintas, dos ramos Vida e Não Vida, se tratasse.

O valor das provisões técnicas associado a responsabilidades cujo comportamento seja 

susceptível de ser reproduzido com fi abilidade a partir de instrumentos fi nanceiros para 

os quais seja observável um valor de mercado fi ável (responsabilidades hedgeable), deve 

ser determinado com base no valor de mercado desses instrumentos fi nanceiros.

No caso de uma empresa deter responsabilidades desta natureza, a mesma teria de 

reportar os resultados separadamente dos relativos a responsabilidades non-hedgeable. 

Da análise efectuada aos relatórios enviados pelas empresas de seguros constatou-se que, 

relativamente aos seguros ligados, cerca de 43% das empresas do ramo Vida reportaram 

o valor dessas responsabilidades (excluindo eventuais despesas e comissões) como 

hedgeable, tendo reportado essas responsabilidades como non-hedgeable 33,3% das 

empresas de seguros. Este facto resultou, na maioria dos casos, da existência de uma 

componente de despesas e comissões, que suscitou dúvidas ao nível da classifi cação 

das responsabilidades como hedgeable e non-hedgeable, tendo as empresas optado por 

alocar a totalidade dos fl uxos de caixa relevantes para o cálculo da melhor estimativa à 

categoria non-hedgeable.

Gráfico B.1 Empresas do ramo Vida que reportaram responsabilidades hedgeable

42,9%

33,3%

23,8%

57,1%

Hedgeable

Non -hedgeable

Comercializa seguros ligados

Não comercializa seguros ligados

Responsabilidades 

hedgeable
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Para todas as responsabilidades que não se enquadrem na defi nição de responsabilidades 

hedgeable, as provisões técnicas devem ser calculadas com base numa separação 

explícita entre uma melhor estimativa e uma margem de risco, quer para os seguros e 

operações do ramo Vida, quer para os ramos Não Vida.

As empresas de seguros que operam nos ramos Não Vida devem ainda proceder ao 

cálculo explícito da melhor estimativa da provisão para sinistros e da provisão para 

prémios. Observou-se que a totalidade das empresas que indicaram as metodologias 

de cálculo implementadas (cerca de 90%) optou por aplicar métodos de projecção dos 

fl uxos de caixa assentes em matrizes de run-off  para calcular a melhor estimativa da 

provisão para sinistros, pelo menos no que se refere aos ramos de maior dimensão. Neste 

âmbito, verifi cou-se que cerca de 52% das empresas recorreu a métodos determinísticos 

para efectuar esta avaliação, sendo que nos restantes casos foram aplicados métodos 

estocásticos, em alguns deles de forma exclusiva e noutros de forma complementar aos 

métodos determinísticos. 

No âmbito da determinação da melhor estimativa para as responsabilidades do ramo 

Vida, o cálculo do custo das opções e garantias embutidas nos contratos de seguro 

constituiu, de um ponto de vista metodológico, um dos maiores desafi os colocados às 

empresas de seguros que exploram esse ramo de actividade.

Mais de metade das empresas analisadas (cerca de 57%) reportou o custo das 

opções e garantias apurado. Na maioria dos casos (83,3%), os cálculos subjacentes 

foram efectuados com base em metodologias estocásticas de projecção de cenários 

económicos futuros. Destaca-se ainda que em 4 empresas as ferramentas de projecção 

já haviam sido implementadas para efeitos de cálculo do Embedded Value.

Quanto ao universo das empresas de seguros que não efectuaram o reporte explícito 

do custo das opções e garantias, algumas delas apresentaram como razão justifi cativa 

o facto de se encontrarem a desenvolver metodologias estocásticas de cálculo ou 

manifestaram a pretensão de vir a fazê-lo a curto prazo.

No que toca à determinação da melhor estimativa para a participação nos resultados 

futura, apenas 10 de um total de 21 empresas analisadas efectuaram o cálculo e 

reporte dos resultados de forma autónoma. Relativamente às restantes situações, foram 

detectados 3 casos em que as ferramentas de cálculo não permitiram a estimação 

separada da participação nos resultados futura, estando este valor incorporado na 

melhor estimativa apurada. Foram ainda reportadas situações em que existiam dúvidas 

quanto à interpretação do conceito de discricionariedade da participação nos resultados.

De um modo geral, as empresas de seguros que efectuaram os cálculos optaram por 

aplicar uma abordagem determinística na projecção da rendibilidade futura dos activos, 

tendo apenas uma empresa identifi cado explicitamente o uso de uma metodologia de 

natureza estocástica.

O gráfi co seguinte, construído com base no conjunto das 10 empresas que reportaram 

este montante de forma segmentada, permite obter algumas conclusões acerca do 

peso da participação nos resultados futura face ao valor total da melhor estimativa 

correspondente ao segmento dos contratos de seguro com participação nos resultados, 

tanto no que respeita às suas componentes discricionária e não discricionária, como em 

termos totais.

Responsabilidades 

non-hedgeable

Metodologias aplicadas 

nos ramos Não Vida

Avaliação das opções e 

garantias

Participação nos 

resultados futura
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Como é possível constatar pelo gráfi co anterior, em algumas empresas a estimativa da 

participação nos resultados assume uma importância signifi cativa, apesar da média da 

amostra das empresas consideradas, ponderada pelos respectivos valores da melhor 

estimativa dos contratos com participação nos resultados, se situar nos 3,7%. Por outro 

lado, tal como seria expectável, observa-se ainda que a componente não discricionária 

da participação nos resultados, correspondente aos benefícios que já se encontram 

garantidos à data a que se reporta a avaliação, assume um peso bastante inferior à 

componente discricionária, em resultado de esta última ter sido estimada para um 

horizonte temporal mais alargado.

Os princípios de cálculo da melhor estimativa para as responsabilidades non-hedgeable 

determinam que na projecção dos fl uxos de caixa futuros devam ser incluídas todas 

as despesas directas e indirectas necessárias para assegurar o cumprimento integral 

das responsabilidades assumidas pelas empresas de seguros. A este respeito, 75% 

das empresas referiram expressamente a inclusão destes fl uxos de caixa no cálculo da 

melhor estimativa.

A taxa de infl ação futura constitui uma das variáveis macroeconómicas mais relevantes 

para efeitos de projecção dos fl uxos de caixa associados às responsabilidades, podendo 

ser vista como factor determinante da evolução das despesas ao longo do horizonte 

temporal de projecção.

No que respeita ao ramo Vida, cerca de metade das empresas considerou uma taxa de 

infl ação constante ao longo do horizonte temporal de projecção, sendo esta igual para 

todas as linhas de negócio. Já nos ramos Não Vida, 48,4% das empresas assumiram que 

a taxa de infl ação histórica implícita nas matrizes de run-off  se manteria inalterada no 

futuro.

Gráfico B.2 Distribuição do peso relativo da participação nos resultados futura na melhor estimativa dos contratos com 

participação nos resultados
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A defi nição, em concreto, dos prémios futuros a considerar na determinação da melhor 

estimativa constituiu uma das áreas de maior difi culdade no cálculo e reporte das provisões 

técnicas segundo princípios económicos, tendo sido constatada uma signifi cativa 

disparidade nos critérios utilizados pelas empresas de seguros. Tal difi culdade resultou, 

essencialmente, do grau de indefi nição em torno desta questão, nomeadamente no 

exercício QIS4, em especial quanto à sua aplicabilidade aos ramos Não Vida. 

No caso do ramo Vida, as empresas encontram-se relativamente familiarizadas com este 

tipo de abordagens, decorrente do cálculo do Embedded Value das respectivas carteiras, 

pelo que o problema assume uma menor dimensão. Deste modo, aproximadamente 

86% das empresas de seguros a operar no ramo Vida procedeu à inclusão de prémios 

futuros no cálculo da melhor estimativa. 

No âmbito dos ramos Não Vida, 71% dos operadores referiu explicitamente a inclusão 

de prémios futuros no cálculo da melhor estimativa. 

Dentro do universo de empresas que incluíram prémios futuros na projecção da melhor 

estimativa, cerca de 94% das que exploram o ramo Vida especifi caram os pressupostos 

subjacentes aos montantes considerados. No caso dos ramos Não Vida, esta proporção 

rondou os 86%.

Destaca-se ainda o facto de que, na maioria dos casos em que esses pressupostos foram 

indicados, o reporte pode caracterizar-se como bastante limitado, atendendo a que as 

hipóteses estabelecidas careceram de justifi cação adequada.

85,7%

9,5%

4,8%

Vida

71,0%

3,2%

25,8%

Não Vida

Sim

Não

Sem informação

Gráfico B.3 Pressupostos relativos à taxa de infl ação

Prémios futuros

Gráfico B.4 Consideração de prémios futuros no cálculo da melhor estimativa



E
st

u
d

o
s 

e
sp

e
cí

fi 
co

s

231

Em matéria de desconto fi nanceiro dos fl uxos de caixa futuros, observou-se alguma 

heterogeneidade na selecção da estrutura temporal das taxas de juro sem risco 

relevante para esse efeito. 

Conforme se pode constatar pela análise do gráfi co seguinte, a estrutura temporal 

disponibilizada pelo CEIOPS no âmbito do estudo de impacto quantitativo QIS4 bis, 

baseada nas taxas swap face à EURIBOR a 6 meses, constituiu a escolha de uma parte 

signifi cativa das empresas de seguros. Um número relevante de empresas optou por 

recorrer a outras estruturas temporais derivadas a partir das taxas swap. Relativamente 

aos operadores que preferiram utilizar uma outra estrutura temporal das taxas de juro, a 

escolha recaiu nas taxas à vista de obrigações de cupão zero, embora a grande maioria 

não tenha indicado o tipo de obrigações subjacentes às mesmas.

38,1%

14,3%4,8%

14,3%

9,5%

19,0%

Vida

58,1%
6,5%

3,2%

3,2%

19,4%

9,7%

Não Vida

Curva QIS4 bis

Taxas swap

Obrigações de cupão zero da 

dívida portuguesa

Taxas de juro à vista BCE

Taxas swap + Prémio liquidez

Outras obrigações de cupão 

zero

Sem informação

Em termos de qualidade da informação utilizada no cálculo da melhor estimativa, 

verifi cou-se que um terço das empresas do ramo Vida e mais de metade das empresas 

que exploram os ramos Não Vida identifi caram problemas no tocante aos dados 

disponíveis para o efeito.

33,3%

28,6%

38,1%

Vida

54,8%

22,6%

22,6%

Não Vida

Sim

Não

Sem informação

Desconto fi nanceiro

Gráfico B.5 Estrutura temporal das taxas de juro

Qualidade da 

informação

Gráfico B.6 Empresas de seguros com problemas ao nível da qualidade da informação
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No que respeita ao ramo Vida, cerca de 57% das empresas que identifi caram problemas 

a nível dos dados disponíveis referiram que estes conduziram a que parte do negócio 

não tivesse sido modelizado para efeitos deste reporte. Observou-se que 28,6% das 

empresas mencionaram que em alguns segmentos de negócio existe falta de dimensão 

estatística para o tratamento de algumas responsabilidades. Refi ra-se ainda que, num 

caso, os problemas consubstanciaram-se na falta de credibilidade associada às séries 

históricas disponíveis.

Estes dois últimos factores foram igualmente apontados por uma parte signifi cativa 

das empresas que exploram os ramos Não Vida (cerca de 53% e 6%, respectivamente), 

sendo o primeiro factor explicado pela reduzida materialidade de algumas linhas de 

negócio, o que não permite um tratamento estatístico separado. De facto, 35,3% das 

empresas Não Vida que reportaram problemas a nível da qualidade da informação 

revelaram a impossibilidade de respeitar a segmentação prevista na Norma. Resta referir 

um caso em que se identifi cou um problema de inadequação dos modelos aos dados 

disponíveis, comprometendo, deste modo, o cálculo em análise.

Caso a empresa de seguros detecte falta de qualidade da informação histórica, pode 

optar por recorrer a aproximações para obter o valor da melhor estimativa. Contudo, pela 

análise dos relatórios não foi possível concluir a quantidade de empresas que recorreu a 

esta alternativa, já que a maior parte dos operadores que identifi cou problemas ao nível 

da informação, não referiu se utilizou aproximações para realizar o cálculo.

Apenas no que se refere à provisão para prémios foi possível aferir a percentagem de 

empresas que fez uso de aproximações. Neste caso, cerca de metade das empresas de 

seguros recorreu à aplicação da Expected Loss Based Proxy, apresentada nas especifi cações 

técnicas do QIS4, devendo destacar-se que cerca de 10% das empresas que exploram os 

ramos Não Vida não fundamentou as hipóteses e metodologia utilizadas para obtenção 

do valor desta provisão.

Algumas empresas aplicaram ainda a aproximação que se traduz na soma entre as 

actuais provisão para prémios não adquiridos e a provisão para riscos em curso, como 

abordagem, na esmagadora maioria dos casos, complementar à metodologia de 

avaliação principal.

Outro aspecto que as empresas de seguros devem abordar em termos de reporte 

qualitativo respeita ao grau de fi abilidade dos resultados, na presença de problemas 

de qualidade dos dados, nomeadamente quando tal dá origem à utilização de 

aproximações. Relativamente a este ponto salienta-se que o reporte foi extremamente 

limitado.

No que se refere às medidas a adoptar pelas empresas de seguros para fazer face aos 

problemas de informação identifi cados, apenas 28,6% e 17,6% das empresas a operar 

no ramo Vida e nos ramos Não Vida, respectivamente, referiram as medidas de resolução 

dos problemas de informação, indicando que se encontram em desenvolvimento 

ou que planeiam implementá-las num futuro próximo, a fi m de superar as limitações 

existentes.

Com base no reporte efectuado, nem sempre foi possível determinar exactamente 

qual a segmentação adoptada pelos operadores para efectuar o cálculo e comunicar os 

resultados da melhor estimativa. Tal como referido anteriormente, algumas limitações 

em termos de qualidade de informação, nomeadamente o facto de os dados não 

apresentarem granularidade e quantidade sufi ciente (neste último caso, quer devido ao 

número limitado de anos de informação, quer devido à reduzida dimensão estatística de 

algumas linhas de negócio) fez com que algumas empresas tivessem obtido resultados 

fi nais inconsistentes com a segmentação mínima estabelecida na Norma.

Aproximações

Fiabilidade dos 

resultados

Agregação de linhas de 

negócio
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Verifi cou-se que uma empresa do ramo Vida reportou os resultados de forma agregada 

para alguns segmentos de negócio, ao passo que, no que toca aos ramos Não Vida, esta 

situação foi mais frequente, abrangendo 8 operadores.

Gráfico B.7 Percentagem de empresas que procedeu à agregação de linhas de negócio no 

cálculo da melhor estimativa

4,8%

95,2%

Vida

25,8%

74,2%

Não Vida

Sim

Não

Em relação ao ramo Vida, refi ra-se ainda que, como seria de esperar, de uma forma 

geral, as empresas de seguros efectuaram o cálculo da melhor estimativa com base 

numa segmentação mais granular das responsabilidades do que a consagrada na 

Norma, embora em muitos casos esse aspecto não tenha sido relatado expressamente 

nos relatórios enviados. Com efeito, em diversas situações nem sempre foi possível 

alocar com clareza os diversos resultados reportados às linhas de negócio estabelecidas 

na Norma (por exemplo, quando o cálculo da melhor estimativa foi efectuado por 

produtos, subsistindo dúvidas acerca das características dos mesmos).

No que toca ao tipo de projecção efectuado, um terço das empresas referiu 

explicitamente que a projecção foi efectuada numa base apólice a apólice, enquanto 

três mencionaram o recurso a model points.

4.  Principais questões resultantes do exercício

Conforme se teve oportunidade de constatar na secção anterior, da análise efectuada 

pelo ISP ao reporte submetido, em Junho de 2009, pelas empresas sujeitas à sua 

supervisão, resultou um conjunto de questões técnicas, difi culdades práticas e lacunas 

ao nível da informação reportada. 

De entre estas, o ISP identifi cou aquelas que, na sua perspectiva, constituem os aspectos 

mais relevantes e que deverão ser alvo de medidas mais tempestivas. As temáticas 

abordadas em seguida representam pontos em que foram reconhecidas difi culdades 

por parte de um conjunto signifi cativo de operadores, em que a abordagem não foi 

consistente dentro do mercado ou relativamente aos quais subsistem dúvidas de 

interpretação acerca do tratamento mais adequado a implementar. No que toca a cada 

um deles, apresenta-se um breve enquadramento dos problemas detectados, bem 

como um sumário do entendimento do ISP ao nível das melhores práticas de cálculo 

e reporte. Destaca-se o facto de as posições assumidas deverem ser interpretadas à luz 

dos mais recentes desenvolvimentos verifi cados ao nível do Solvência II, sendo por isso 

passíveis de revisão em função da evolução registada pelo novo regime no futuro.
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Constatou-se que uma parcela signifi cativa dos operadores não avaliou explicitamente 

as opções e garantias embutidas nos contratos. Este requisito reveste-se de alguma 

complexidade técnica, implicando a utilização de metodologias de cálculo bastante 

sofi sticadas, em resultado de factores como o comportamento não linear dos fl uxos 

de caixa, a possível existência de path-dependencies, a incerteza associada ao momento 

de exercício da opção ou da garantia, o elevado número de factores de risco a ter em 

consideração, entre outros. Por esta razão, este tem vindo a ser identifi cado como um 

dos aspectos a melhorar por uma parcela considerável dos operadores, ao longo dos 

últimos exercícios QIS.

A este respeito, o ISP considera que a melhor estimativa do valor das opções e garantias 

deverá capturar a incerteza relativa aos fl uxos de caixa futuros e refl ectir explicitamente 

os valores intrínseco e temporal das opções e garantias avaliadas, tendo em linha 

de conta a probabilidade de ocorrência e o grau de severidade dos resultados de 

um conjunto alargado de cenários, combinando os factores de risco que poderão 

infl uenciar o seu comportamento e, consequentemente, a sua avaliação. Tomando 

em consideração o princípio da proporcionalidade, o cálculo terá de ser efectuado 

preferencialmente com recurso a: (a) metodologias estocásticas; (b) um conjunto de 

projecções determinísticas com probabilidades pré-defi nidas; ou (c) uma avaliação 

determinística com base nos fl uxos de caixa esperados, nos casos em que tal forneça 

uma avaliação da melhor estimativa consistente com o mercado, incluindo o valor das 

opções e garantias. Por último, a avaliação deverá incorporar, na medida do possível e 

desde que devidamente identifi cados e justifi cados, os efeitos das acções de gestão e o 

comportamento previsível da parte dos tomadores de seguros em cada cenário.

Ao nível do reporte, é expectável que as empresas forneçam um conjunto de informações 

sufi cientemente detalhado, incorporando, nomeadamente, a identifi cação das opções 

e garantias existentes e dos factores de risco relevantes, a descrição das metodologias 

utilizadas e os pressupostos utilizados na calibragem dos cenários económicos futuros, 

se aplicável.

No que respeita à avaliação explícita da provisão para participação nos resultados futura, 

a análise efectuada permitiu verifi car que subsistem ainda dúvidas acerca de quais os 

fl uxos de caixa a incorporar na estimação da provisão para participação nos resultados e, 

dentro desta, quanto à distinção entre a componente discricionária e não discricionária. 

Quanto à primeira questão, por defi nição, só deverão ser incorporados na provisão para 

participação nos resultados fl uxos de caixa que dependam dos resultados obtidos pela 

empresa de seguros. Nos casos em que a remuneração paga ao tomador do seguro 

é independente dos resultados obtidos, tal enquadrar-se-á no âmbito da avaliação 

de garantias embutidas nos contratos. No que se refere à segunda questão, a melhor 

estimativa da participação nos resultados futura não discricionária deverá corresponder 

apenas aos benefícios que se encontrem garantidos à data a que se reporta a avaliação, 

i.e., aos benefícios efectivamente atribuídos aos tomadores ou benefi ciários de contratos 

de seguro que não possam ser reduzidos, qualquer que seja o “estado do mundo” futuro. 

Todos os montantes passíveis de alteração, seja pela livre determinação da empresa de 

seguros, ou por alteração da estimativa de resultados que lhes está subjacente, devem 

ser incorporados na componente discricionária.

No cálculo da provisão para participação nos resultados futura discricionária, é 

necessário justifi car de forma apropriada os pressupostos assumidos, em particular no 

que se refere às acções de gestão futuras consideradas. Quer estas, quer os mecanismos 

de participação nos resultados deverão encontrar-se adequadamente documentados e 

ser consistentes com as práticas evidenciadas pelas empresas no passado. Por último, 

terá de ser assegurada a consistência entre as taxas de rendibilidade assumidas para os 

activos e a estrutura temporal de taxas de juro consideradas no desconto dos fl uxos de 

caixa.

Avaliação das opções e 

garantias

Participação nos 

resultados futura



E
st

u
d

o
s 

e
sp

e
cí

fi 
co

s

235

No que se refere ao reporte, a ênfase deve ser colocada na exposição detalhada das 

hipóteses e pressupostos considerados, na descrição dos mecanismos de participação 

e na identifi cação e apresentação das metodologias aplicadas.

No âmbito da avaliação das provisões como um todo, possível em circunstâncias 

preestabelecidas, em alternativa à avaliação explícita da melhor estimativa e 

margem de risco das responsabilidades, não parecem subsistir dúvidas quanto às 

situações em que esta possibilidade pode ser aplicada, ou seja, apenas na avaliação 

de responsabilidades cujos fl uxos de caixa futuros possam ser reproduzidos com 

fi abilidade por via de instrumentos fi nanceiros para os quais seja observável um valor 

de mercado, também ele, fi ável. A principal questão identifi cada pelo ISP decorreu 

de alguma insufi ciência de detalhe nos reportes recebidos, o que levantou algumas 

questões acerca das metodologias efectivamente utilizadas por alguns operadores para 

avaliação de determinados conjuntos de responsabilidades, especialmente nos casos 

em que estas seriam passíveis de avaliação como um todo, pelo menos em parte (e.g. 
responsabilidades unit linked, excluindo as componentes de comissões e despesas).

O ISP considera que sempre que seja possível separar os fl uxos de caixa futuros de um 

contrato em duas componentes, uma enquadrável na defi nição de responsabilidades 

avaliadas como um todo e outra não enquadrável nesse conceito, a separação explícita 

entre uma melhor estimativa e uma margem de risco apenas será exigida para a segunda 

componente. Caso tal não seja possível, o contrato deverá ser avaliado na sua totalidade 

com base nos princípios aplicáveis às responsabilidades passíveis de avaliação separada 

entre a melhor estimativa e a margem de risco.

No que se refere ao reporte, salienta-se a importância de uma apresentação 

clara e inequívoca da metodologia de avaliação utilizada na determinação das 

responsabilidades dos contratos de seguro ligados a fundos de investimento (avaliação 

como um todo ou avaliação explícita da melhor estimativa). Caso as empresas tenham 

optado pela segunda opção, será necessário expor detalhadamente a metodologia de 

projecção dos fl uxos de caixa.

A identifi cação de questões relativas à segmentação utilizada pelas empresas de 

seguros é um aspecto central para a correcta interpretação e comparabilidade dos 

resultados reportados. Efectivamente, nem sempre foi possível interpretar com clareza, 

a partir dos relatórios recebidos, qual a segmentação adoptada ou a que linha de 

negócio respeitavam os valores apresentados (devido ao reporte por produtos, ou 

com base numa segmentação distinta da estabelecida na Norma). Em muitos casos, a 

utilização de um grau de granularidade mais elevado deixou dúvidas acerca de quais 

as linhas de negócio a que deveriam ser agregados cada um dos grupos homogéneos 

de risco identifi cados (especialmente no ramo Vida). Noutras situações, os operadores 

procederam à agregação de linhas de negócio, recorrendo a projecções conjuntas do 

valor das responsabilidades (em regra geral, tendo por justifi cação a reduzida dimensão 

das mesmas), o que impossibilitou o reporte, no mínimo, por linha de negócio.

Do ponto de vista do ISP, tendo em consideração o perfi l de risco das responsabilidades, 

estas poderão ser alvo de um maior nível de granularidade para efeitos de cálculo, 

através da defi nição de grupos homogéneos de risco. No entanto, caso esta opção seja 

tomada, necessitará de ser devidamente justifi cada, e o reporte fi nal deve continuar a 

permitir a obtenção, de forma inequívoca, dos valores relativos a cada uma das linhas 

de negócio correspondentes à segmentação mínima exigida. O tratamento agregado 

de linhas de negócio apenas poderá ser justifi cável em situações excepcionais, e de 

carácter transitório, devendo ser indicadas as medidas a adoptar para corrigir tal 

situação. Sempre que um contrato incorpore riscos de diferentes linhas de negócio 

serão aplicáveis as regras de separação (unbundling) dos mesmos, tendo presente o 

princípio da substância sobre a forma.
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Em termos de reporte, os resultados submetidos não devem deixar margem de dúvida 

relativamente à respectiva alocação às linhas de negócio estabelecidas. Adicionalmente, 

as empresas Mistas terão de reportar separadamente e de forma clara os resultados e 

demais informação relevante no que se refere às suas áreas de negócio Vida e Não Vida

Quanto aos pressupostos de renovações e prémios futuros a incorporar na avaliação 

da melhor estimativa das responsabilidades, constatou-se uma signifi cativa disparidade 

nos critérios assumidos pelos diferentes operadores, em especial no que se refere aos 

ramos Não Vida. Este aspecto constitui um elemento fundamental para a qualidade dos 

resultados fi nais, assim como para a comparabilidade das melhores estimativas obtidas 

pelas empresas. Efectivamente, a defi nição dos pressupostos de renovação de apólices 

(taxas de anulação/resgate), bem como do horizonte temporal de projecção, assumem 

um papel determinante sobre o resultado fi nal. No entanto, nos reportes recebidos nem 

sempre esta questão era abordada com a profundidade necessária, deixando em aberto 

questões importantes para uma adequada compreensão dos resultados reportados.

O ISP considera que, em futuros reportes, as empresas deverão utilizar a metodologia 

recentemente estabelecida para efeitos do exercício QIS5, baseada na delimitação 

temporal dos contratos de seguro actuais, aliás conforme consagrado no artigo 1.º da 

Norma Regulamentar n.º 9/2010-R, de 9 de Junho. Esta abordagem assenta no princípio 

fundamental de que, sempre que é atribuído à empresa de seguros o direito unilateral 

de alterar, de forma material, os prémios ou os benefícios inerentes ao contrato, se está 

na prática perante um novo contrato de seguro, não devendo o mesmo ser assumido 

como uma mera renovação do contrato actualmente em vigor, ainda que a empresa de 

seguros considere não haver necessidade de activação desses direitos contratualmente 

consagrados. Nos casos em que, à luz destas regras, sejam incorporados prémios futuros 

na projecção, assim como os custos com sinistros e despesas que lhes estão associados, 

os princípios de cálculo requerem que sejam defi nidas e incluídas na projecção as taxas 

de persistência adequadas e devidamente justifi cadas.

Por último, realça-se a importância de se efectuar um reporte detalhado dos pressupostos 

utilizados, bem como da respectiva justifi cação. Estes pressupostos devem basear-se não 

apenas no comportamento histórico observado para aquelas variáveis, mas também 

ser avaliados à luz dos critérios introduzidos na projecção efectuada (e.g. evolução das 

variáveis económicas e demográfi cas, acções de gestão futuras consideradas, impacto 

previsível de alterações regulamentares introduzidas).

Para efeitos da Norma, não se encontrava prescrita em concreto nenhuma estrutura 

temporal de taxas de juro, pelo que naturalmente os operadores recorreram a diferentes 

benchmarks. Importa, no entanto, salientar a existência de um número signifi cativo de 

casos em que não foi especifi cada a estrutura temporal utilizada.

À luz dos mais recentes desenvolvimentos nesta matéria, os operadores deverão 

utilizar, na avaliação da melhor estimativa, as estruturas temporais de taxas de juro 

disponibilizadas ou calculadas de acordo com a metodologia proposta pela Comissão 

Europeia, sem recurso a quaisquer outras. Encontra-se também prevista a aplicação de 

um prémio de iliquidez, em função das características das responsabilidades a avaliar.

Para cada tipo de responsabilidades, as empresas de seguros deverão identifi car com 

clareza qual a percentagem de prémio de iliquidez adicionada à estrutura temporal de 

taxas de juro sem risco. Caso se torne necessário recorrer a estruturas temporais para 

moedas relativamente às quais as mesmas não se encontram disponíveis, as empresas 

de seguros terão de detalhar a metodologia seguida na sua obtenção.
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Um outro aspecto de relevo prende-se com a clarifi cação do tratamento a dar aos fl uxos 

de caixa relacionados com o Fundo de Acidentes de Trabalho, no âmbito do cálculo da 

melhor estimativa das responsabilidades da linha de negócio de Acidentes de Trabalho. 

Com efeito, constatou-se que os operadores não seguem uma abordagem uniforme 

nesta matéria, pelo que se considerou relevante proceder à sua clarifi cação, de modo a 

permitir uma convergência nas práticas do mercado.

A este respeito, o ISP considera que no cálculo das provisões técnicas deverão ser 

incluídos os recebimentos dos tomadores de seguros e os pagamentos ao FAT das taxas 

que incidem sobre os salários seguros, na medida em que estas taxas são cobradas de 

forma explícita aos tomadores, no momento do pagamento do respectivo prémio. 

No entanto, a projecção não deverá englobar os montantes resultantes de actualizações 

que serão, posteriormente, reembolsados pelo FAT. Tal decorre do facto de que 

estes montantes não constituem nem virão a constituir, em qualquer cenário futuro, 

responsabilidades da empresa de seguros, sendo antes responsabilidades assumidas 

pelo FAT. 

Por último, no cálculo das provisões técnicas, não se supõe igualmente a inclusão dos 

pagamentos ao FAT decorrentes das taxas sobre o valor correspondente ao capital de 

remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de cada ano e sobre o 

valor da provisão matemática das prestações suplementares por assistência de terceira 

pessoa, que se encontrem em pagamento nas mesmas datas, na medida em que estas, 

pela sua metodologia de cálculo, não se afi guram como pagamentos imprescindíveis 

ao integral cumprimento das suas responsabilidades perante os tomadores de seguros. 

Destaca-se ainda que a não inclusão destes elementos na esfera de cálculo das 

provisões técnicas não invalida a necessidade de proceder a uma adequada avaliação e 

reconhecimento dos mesmos, no âmbito das rubricas não técnicas.

As empresas de seguros deverão reportar qual a abordagem adoptada na determinação 

do valor das provisões técnicas, relativamente a cada um dos aspectos anteriormente 

identifi cados.

No que toca à metodologia de cálculo da provisão para prémios, no âmbito dos 

ramos Não Vida, foram identifi cadas algumas difi culdades por parte dos operadores, 

especialmente resultantes do facto de esta provisão, que substitui as actuais provisão 

para prémios não adquiridos (PPNA) e provisão para riscos em curso (PRC), ser baseada 

numa lógica de cálculo distinta face aos elementos que visa substituir. A título de 

exemplo, refi ra-se o princípio de especialização do exercício que se encontra subjacente 

na própria defi nição da PPNA, que deixará de se aplicar no cálculo da provisão para 

prémios, passando a considerar-se o valor actuarial dos custos líquidos com os sinistros 

futuros decorrentes de um universo de contratos estabelecido à data da avaliação. Esta 

questão encontra-se intimamente ligada aos pressupostos assumidos pelas empresas 

de seguros ao nível das renovações e prémios futuros, na medida em que estes serão 

determinantes para o valor fi nal obtido para a provisão para prémios.

Sobre esta matéria, o ISP considera que a projecção de fl uxos de caixa deve incluir 

todos os pagamentos resultantes de sinistros futuros, bem como as despesas de gestão 

decorrentes desses sinistros, as despesas de administração afectas aos contratos em 

vigor (de acordo com as regras estabelecidas) e o valor esperado dos prémios associados 

a esses mesmos contratos. Cada uma destas componentes dos fl uxos de caixa terá 

de ser descontada com recurso à estrutura temporal relevante de taxas de juro sem 

risco de incumprimento. Ressalva-se o facto de não ser requerido que as empresas de 

seguros estimem cada uma destas parcelas de forma separada. Em qualquer dos casos 
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este cálculo terá de respeitar os princípios defi nidos e, como tal, refl ectir o melhor possível 

a realidade a avaliar. Sempre que as empresas de seguros considerem prémios futuros no 

cálculo da melhor estimativa da provisão para prémios, deverão incorporar na projecção 

as taxas de persistência associadas aos contratos em vigor e efectuar uma avaliação 

destas mesmas taxas na base mais realista possível, utilizando informação credível. Neste 

âmbito, deverá ter-se em consideração quer a informação de carácter histórico, quer os 

factores que condicionam o comportamento destas taxas no futuro. Quando as empresas 

recorrerem a abordagens simplifi cadas, como por exemplo, a Expected Loss Based 
proxy (baseada no produto das provisões existentes pelo rácio combinado), deverão 

assegurar-se que da aplicação da mesma não resultam distorções materiais na avaliação 

das responsabilidades, nomeadamente a dupla contagem de partes das mesmas.

No que se refere ao reporte ao ISP, é expectável que se abordem questões como: 

as taxas de persistência assumidas e respectiva justifi cação, por linha de negócio; os 

pressupostos assumidos quanto ao valor dos prémios a receber, para além das taxas 

de persistência (aqui enquadra-se, por exemplo, o efeito do bonus-malus e alterações 

expectáveis nas tarifas decorrentes das condições de mercado); as hipóteses assumidas 

quanto ao comportamento da sinistralidade futura e o efeito da existência de opções 

embutidas nos contratos.

De uma forma geral, o tratamento das responsabilidades com pensões e assistência 

vitalícia de Acidentes de Trabalho pode ser extensível a todas as responsabilidades 

emergentes de ramos Não Vida, cujos riscos inerentes se revistam de uma natureza 

característica do ramo Vida. A este respeito, subsistem algumas dúvidas acerca 

da metodologia utilizada pelos operadores para estimar estas responsabilidades, 

nomeadamente no que toca às metodologias implementadas e aos pressupostos 

assumidos.

Pela aplicação do princípio da substância sobre a forma, as responsabilidades com 

carácter de Vida originadas a partir de contratos dos ramos Não Vida devem ser avaliadas 

de acordo com os princípios de cálculo da melhor estimativa do ramo Vida. Como tal, 

é necessário separar a avaliação destas responsabilidades das restantes, dentro de cada 

ramo, aplicando-se o princípio da proporcionalidade. Mais especifi camente, poderá ser 

aceitável que tal separação não seja efectuada, desde que o peso das responsabilidades 

de natureza Vida seja imaterial no total das responsabilidades do ramo. Deste 

modo, o tratamento das responsabilidades com carácter de Vida deve considerar 

explicitamente factores de risco de natureza biométrica no modelo de avaliação, 

como as probabilidades de sobrevivência e de invalidez. É importante considerar 

especifi camente a probabilidade de agravamento do grau de incapacidade de cada 

sinistrado, em termos de frequência e severidade no universo das responsabilidades. O 

risco de alteração do valor da responsabilidade devido a questões de ordem legal e à 

própria evolução do estado da pensão deve também ser tomado em consideração de 

forma apropriada.

Ao nível do reporte, será expectável que as empresas abordem, de forma detalhada, 

aspectos como as metodologias utilizadas e os pressupostos associados a factores 

de risco biométricos e não biométricos, assim como todos os restantes aspectos 

considerados relevantes para os resultados obtidos.

Considera-se relevante clarifi car o tratamento das despesas na determinação da melhor 

estimativa, em especial no que se refere às despesas de carácter indirecto (overheads). A 

este respeito, constatou-se acima de tudo uma insufi ciência da informação reportada, 

o que não permitiu aferir convenientemente de que forma estes elementos foram 

incorporados na projecção por parte de um conjunto signifi cativo de operadores. Dada 

a materialidade que as despesas podem assumir no montante fi nal da melhor estimativa, 

importa assegurar o seu adequado tratamento e reporte em futuros exercícios.
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Assim, a melhor estimativa deve incluir todas as despesas necessárias para assegurar 

o cumprimento das responsabilidades com os contratos em vigor, para além dos 

pagamentos directamente afectos aos processos de sinistro. As despesas a considerar 

podem subdividir-se em: administrativas; de gestão de investimentos; de gestão dos 

sinistros; e de aquisição, incluindo comissões. Devem ser consideradas quer as despesas 

directamente afectas a cada processo de sinistro, quer as indirectas. No tratamento 

destas últimas é aplicável o princípio da continuidade do negócio (i.e. que as empresas 

de seguros irão continuar a subscrever novo negócio nos anos seguintes), devendo 

as despesas em causa ser alocadas, na prática, quer a estes novos contratos, quer aos 

contratos em vigor à data da avaliação, de forma consistente ao longo do tempo. 

É expectável que as empresas fi xem as hipóteses mais realistas e numa base prospectiva 

no que se refere à evolução do valor das despesas, nomeadamente o tipo de infl ação 

a que se encontram sujeitas, sendo que a sua consideração deve encontrar-se 

intimamente relacionada com as hipóteses de carácter económico estabelecidas. A 

fi xação de hipóteses que se traduzam na redução do valor das despesas não é aceitável, 

salvo se justifi cável com base em evidência empírica, devendo ser estabelecidas numa 

base objectiva e realista.

O reporte ao ISP deverá incluir as hipóteses e os pressupostos assumidos no tratamento 

das despesas, com um nível de detalhe que permita apreender a forma como as 

mesmas foram incorporadas na projecção da melhor estimativa de cada uma das linhas 

de negócio ou grupos homogéneos de risco reportados.

Importa ainda clarifi car o conceito de melhor estimativa. Embora tal possa parecer 

desadequado, a centralidade do conceito, e o facto de, num número reduzido de 

situações, terem sido utilizadas interpretações divergentes (e.g. utilização de um 

momento da distribuição de perdas diferente da média), justifi ca a sua inclusão no lote 

das questões consideradas mais relevantes por parte do ISP.

A melhor estimativa corresponde à média ponderada dos fl uxos de caixa futuros tendo 

em consideração o respectivo valor temporal. É importante clarifi car que o valor actual 

esperado dos fl uxos de caixa (i.e. a melhor estimativa) deve corresponder à média 

ponderada dos fl uxos de caixa descontados, em detrimento do valor descontado da 

média ponderada dos fl uxos de caixa. Para a grande maioria das responsabilidades 

avaliadas neste âmbito, não existe diferença entre considerar uma forma de cálculo ou 

outra. Contudo, é importante efectuar esta ressalva já que poderão existir casos em que 

não se verifi que a igualdade de resultados (um possível exemplo em que tal não ocorre 

corresponde à avaliação de opções e garantias complexas embebidas em contratos de 

seguro de Vida). A melhor estimativa não deve conter qualquer margem de prudência 

adicionada ao valor da esperança matemática dos fl uxos de caixa actualizados à data 

da avaliação. Como tal, no âmbito do modelo de avaliação utilizado não é adequado 

utilizar momentos da distribuição de perdas para além da média, tal como a mediana 

ou outro quantil.

Neste caso, não se encontra prevista a necessidade de reporte de qualquer elemento, 

para além do próprio montante da melhor estimativa, uma vez que não são admissíveis 

desvios face ao conceito apresentado.

Por último, importa salientar a necessidade dos reportes conterem informação mais 

detalhada, quer em geral, quer ao nível da identifi cação das principais difi culdades 

encontradas e das medidas a implementar para as ultrapassar.

Com efeito, e para além de todos os aspectos já identifi cados anteriormente, constatou-se 

uma insufi ciência ao nível dos elementos justifi cativos das hipóteses e pressupostos 

considerados. Adicionalmente, e em especial nos casos em que existem diversas 

alternativas disponíveis, constatou-se uma insufi ciente fundamentação para a adopção 
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de determinada metodologia de avaliação, em detrimento de outras possibilidades. 

Num regime baseado em princípios, tanto ou mais do que o resultado fi nal, importa 

conhecer as metodologias, hipóteses e pressupostos que lhe serviram de base, na 

medida em que os mesmos terão uma infl uência determinante nos resultados.

Desta forma, as empresas de seguros devem indicar expressamente as abordagens 

utilizadas, as diferentes hipóteses e pressupostos considerados no processo de 

projecção dos fl uxos de caixa e as difi culdades enfrentadas. Em complemento aos 

pontos já abordados anteriormente neste estudo, e sem excluir outros dados relevantes 

para uma correcta análise dos resultados reportados, considera-se que a informação 

incluída no relatório a submeter ao ISP deve cobrir, pelo menos, e com um grau de 

detalhe adequado, os seguintes pontos: mortalidade; coberturas complementares; 

despesas; factores de descontinuidade; prémios; situações de falta de quantidade/

qualidade da informação; difi culdades na aplicação das metodologias ou cumprimento 

dos requisitos estabelecidos; exclusões do âmbito do exercício; e todas as situações que 

materialmente afectem os resultados reportados.

Atento à relevância destas questões para uma efectiva implementação do Solvência II, 

possibilitando a obtenção de resultados comparáveis entre os diversos operadores, o 

ISP emitiu já um documento de discussão em que as mesmas são abordadas em maior 

profundidade. No referido documento, transmitem-se ao mercado as interpretações do 

ISP relativas aos diversos tópicos, e são apresentadas de forma detalhada aquelas que a 

autoridade de supervisão encara como as melhores práticas de cálculo e reporte nestes 

domínios.

Com esta iniciativa, pretendeu-se fomentar a discussão em torno dos problemas 

identifi cados e potenciar a convergência nas práticas utilizadas pelos operadores, 

procurando dessa forma melhorar a qualidade de futuros reportes e atingir plenamente 

os objectivos do futuro regime.

5.  Conclusões

Com o presente estudo pretendeu transmitir-se ao mercado os principais resultados da 

análise efectuada pelo ISP aos reportes recebidos das empresas sujeitas à sua supervisão, 

no âmbito da Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de Setembro, relativa ao cálculo 

e reporte das provisões técnicas com base em princípios económicos.

O trabalho realizado permitiu constatar que, apesar do nível de qualidade já observado 

no que toca às metodologias e do elevado grau de conhecimento demonstrado pelos 

profi ssionais responsáveis pelo cálculo nos diversos operadores, existem ainda alguns 

pontos que podem ser alvo de melhoria signifi cativa.

De um modo geral, importa ampliar o detalhe da informação reportada. Com efeito, 

num regime baseado em princípios, o reporte pormenorizado dos pressupostos, 

hipóteses e metodologias utilizados no cálculo reveste-se de uma importância capital, 

na medida em que são factores determinantes do resultado obtido.

Por último, importa referir, uma vez mais, que o principal objectivo da Norma é o de 

colocar anualmente as empresas de seguros portuguesas perante a necessidade de 

avaliar o seu grau de preparação para responder aos requisitos do regime Solvência II. 
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Desta forma, é expectável que os requisitos estabelecidos pela Norma venham a evoluir 

no mesmo sentido das discussões em curso a nível europeu relativas às medidas 

de implementação de Nível 2. Neste âmbito salienta-se a publicação da Norma 

Regulamentar n.º 9/2010-R, de 9 de Junho, que introduz um ajustamento à Norma 

Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de Setembro, em matéria de renovações e prémios 

futuros, procurando, em particular, alinhar os critérios relativos a renovações de apólices 

aplicáveis ao cálculo das provisões técnicas aos princípios de reconhecimento dos 

contratos de seguro estabelecidos nas especifi cações técnicas do exercício QIS5. 

De igual modo, todas as opiniões expressas no presente estudo devem ser interpretadas 

à luz da informação actualmente disponível (especifi cações técnicas do exercício QIS5), 

sendo passíveis de alteração futura em linha com os desenvolvimentos observados.

O ISP continuará a divulgar ao mercado a sua análise global dos reportes efectuados 

pelas empresas de seguros como um contributo para o incremento da transparência e 

preparação atempada para o Solvência II.
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C. A importância sócio-económica dos seguros

1. Introdução

A actividade seguradora desempenha uma importante função sócio-económica através 

da protecção do património, da reparação e compensação de perdas decorrentes das 

aleatoriedades incidentes sobre a vida humana, servindo ainda de veículo de canalização 

da poupança de médio e longo prazo.  

Os seguros complementam ou substituem o papel do Estado em diversas áreas e 

actuam como um pilar de suporte indispensável à actividade económica, sendo que 

os países mais desenvolvidos são igualmente aqueles que apresentam um índice de 

penetração dos seguros mais elevado. 

Contudo, decorrente da natureza e das especifi cidades próprias da actividade 

seguradora, importa reforçar a valorização do importante papel desempenhado. De 

facto, esta actividade caracteriza-se pelo denominado ciclo de produção invertido, no 

qual os tomadores de seguros pagam, numa primeira fase, o prémio para cobrir um 

risco que se poderá ou não materializar no futuro (em momento e com frequência e 

severidade incertos). Ademais, a execução dos serviços inerentes aos seguros, ou seja, o 

pagamento das indemnizações ou benefícios, procede-se, regra geral, em circunstâncias 

adversas para os tomadores de seguros ou respectivos benefi ciários, às quais poderá 

estar associada uma componente psicológica e emocional fortemente negativa.

O presente estudo pretende assim apresentar indicadores que realcem a efectiva 

relevância que os seguros têm na sociedade e na actividade económica. Em concreto, 

será abordado o papel que os mesmos desempenham ao nível da protecção do risco e 

da formação da poupança, bem como as cargas parafi scais incidentes sobre os prémios 

das apólices e que revertem a favor de determinados serviços públicos de inegável 

utilidade. 

Salienta-se, por último, que o estudo complementa a exposição acerca do papel 

sócio-económico do sector segurador face ao já referido em outros capítulos do 

presente Relatório, nomeadamente, a evolução da actividade seguradora (capítulo 2.1.) 

e o papel do sector segurador como empregador (subcapítulo 2.2.3.) e como investidor 

institucional (capítulo 6.).

2. Protecção do risco 

Os seguros desempenham um papel fundamental na cobertura do risco e na 

mutualização das perdas. Mediante o pagamento de um prémio, os agentes económicos 

e as famílias têm a possibilidade de transferir determinados riscos para as empresas de 

seguros, que os gerem e mitigam de diversas formas:

– através de uma adequada política de subscrição de carteira, nomeadamente, 

assegurando uma apropriada diversifi cação e dispersão de riscos;

– através de políticas de provisionamento prudentes;

– prosseguindo políticas de investimento adequadas à natureza das suas 

responsabilidades;
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– implementando sistemas de governação adequados à natureza, dimensão e 

complexidade dos riscos inerentes ao seu negócio;

– dispondo de fundos próprios em montante e qualidade sufi ciente para 

assegurar a sua solvabilidade em circunstâncias adversas;

– recorrendo a mecanismos de diversifi cação e mutualização dos riscos 

assumidos, incluindo a transferência total ou parcial de riscos por intermédio 

de operações de resseguro.

De entre os riscos assumidos pelas empresas de seguros refi ra-se, a título de exemplo, 

os seguintes: 

– riscos sobre a vida humana (morte, sobrevivência, invalidez, saúde);

– riscos climatéricos;

– riscos catastrófi cos;

– riscos de exploração;

– riscos fi nanceiros;

– riscos de crédito.

No âmbito da protecção do risco, destacam-se as coberturas dos vários ramos Não Vida, 

bem como os seguros do ramo Vida de natureza não fi nanceira, incluindo as coberturas 

complementares. Os capitais seguros totais deste agrupamento têm vindo a registar um 

crescimento sustentado nos últimos 6 anos, materializado pelo aumento global de 

52,5% entre 2004 e 2009. A esmagadora maioria dos capitais em análise diz respeito aos 

ramos Não Vida, com destaque para o seguro Automóvel. No tocante aos capitais 

seguros do ramo Vida, estes provêm fundamentalmente dos seguros temporários 

ligados ao crédito à habitação, os quais desempenham um papel primordial em 

assegurar o acesso ao crédito dos particulares para aquisição de habitação.  

Gráfico C.1 Evolução dos capitais seguros: componente de protecção do risco
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Os custos com sinistros decorrentes da componente de protecção do risco têm 

apresentado alguma estabilidade durante o período 2004-2008, tendo-se registado 

contudo um ligeiro decréscimo em 2009. O comportamento dos custos com sinistros 

resulta de um efeito conjunto dos diversos ramos, não sendo possível identifi car uma 

tendência de evolução consistente ao longo dos anos a um nível individualizado.

Gráfico C.2 Evolução dos custos com sinistros: componente de protecção do risco

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
ilh

õe
s d

e 
eu

ro
s

Não Vida Vida

O valor dos custos com sinistros, onde releva o montante das indemnizações pagas 

após a ocorrência dos eventos fortuitos previstos nas apólices, fornece uma medida do 

montante anualmente devolvido à sociedade pelo sector segurador no cumprimento 

da sua função de protecção do risco. Conforme se pode verifi car no Gráfi co C.3, os 

montantes devolvidos à sociedade têm vindo a crescer nos últimos seis anos, 

ascendendo a 2.903 milhões de euros em 2009, o que corresponde a 2,3% do PIB 

português nesse ano. 

Gráfico C.3 Evolução dos montantes anualmente devolvidos à sociedade pelo sector 

segurador: componente de protecção do risco
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Na secção seguinte detalha-se o papel desempenhado pelo sector segurador em 

algumas das áreas vitais do ponto de vista social e económico, designadamente ao nível 

dos seguros de Saúde, Acidentes de Trabalho, Automóvel, Incêndio e Riscos Múltiplos, 

Crédito e Vida (nomeadamente os seguros temporários).

Custos com sinistros
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2.1. Seguro de Saúde

A protecção da saúde caracteriza-se como um dos pilares centrais para as sociedades 

modernas e desenvolvidas. Em Portugal, tal função é assegurada pelo Estado, através 

do Serviço Nacional de Saúde, co-existindo, no entanto, a complementaridade de 

prestadores privados. É no âmbito destes últimos que o sector segurador tem vindo a 

disponibilizar um conjunto relevante de soluções de cobertura de risco, por um lado, 

alargando o leque de oferta de prestadores aos particulares e, por outro, partilhando a 

factura global dos custos com saúde com o sector público.

O seguro de Saúde evidenciou, nos últimos anos, uma forte dinâmica de crescimento, 

sendo hoje um referencial incontornável no âmbito do sistema de prestação de 

cuidados de saúde em Portugal.

De facto, o número total de pessoas seguras aumentou substancialmente no período 

2004-2009, ultrapassando os 2 milhões em 2009 (quase um quinto da população 

residente portuguesa). Refi ra-se, no entanto, que esta proporção pode estar 

sobrestimada, pelo facto de algumas pessoas poderem estar cobertas em simultâneo 

por mais do que um contrato de seguro de Saúde.

Gráfico C.4 Evolução da população segura do seguro de Saúde

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

População Segura % População Total (*)

(*) Fonte: Banco de Portugal

Um dos indicadores que geralmente é utilizado na avaliação da relevância social dos 

seguros de Saúde num país é o valor dos montantes pagos pelas empresas de seguros 

e o seu peso face à despesa total na área da saúde. Como se pode observar no Gráfi co 

C.5, em Portugal, os montantes pagos no âmbito dos seguros de Saúde têm vindo a 

evoluir de forma bastante assinalável. Assim, em 2009, foram despendidos 397 milhões 

de euros, o que representa um crescimento de 9,1% face ao ano anterior e de 45,3% em 

relação a 2004.

Gráfico C.5 Evolução dos montantes pagos do seguro de Saúde
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De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2007 o total da despesa corrente 

em cuidados de saúde perfez 15.281 milhões de euros, dos quais 30,2% diziam respeito a 

despesa corrente de natureza privada. Os montantes pagos pelo sector segurador nesse 

ano representaram 2,1% das despesas totais e 7,1% das despesas de natureza privada.

Gráfico C.6 Contribuição do sector segurador no volume total da despesa com saúde
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Finalmente, saliente-se que os custos com sinistros médios por pessoa segura têm 

evidenciado uma evolução crescente, atingindo os 192 euros em 2009, valor que 

compara com os 156 euros registados em 2004.

Gráfico C.7 Evolução dos custos com sinistros médios por pessoa segura no seguro de Saúde
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2.2. Seguro de Acidentes de Trabalho

O rendimento do trabalho é o principal (e na grande maioria dos casos o único) meio 

de subsistência das famílias portuguesas, pelo que, quando um dos elementos do 

agregado familiar sofre um acidente de trabalho, as despesas médicas que lhe são 

inerentes, a incapacidade, temporária ou defi nitiva, para o trabalho ou ainda a morte 

podem constituir um grave problema económico a nível familiar.

Assim, dada a importância estrutural para a sociedade de se disporem de mecanismos 

abrangentes e efi cazes de protecção na eventualidade da ocorrência de um acidente 

de trabalho, estabeleceu-se, em Portugal, o regime assente no seguro obrigatório para 

trabalhadores por conta de outrem e para trabalhadores independentes, transferindo-se, 
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dessa forma, o risco e as responsabilidades resultantes da reparação de acidentes de 

trabalho para as empresas de seguros. Contudo, são excluídos desta obrigatoriedade 

parte dos trabalhadores que exercem funções públicas.

Do Gráfi co C.8 constata-se que os salários seguros, expressos em percentagem da 

remuneração total de base da população empregada (RTB), têm vindo a manifestar um 

aumento nos últimos 6 anos, atingindo 83,3% em 2009. A população segura tem 

igualmente registado acréscimos, ultrapassando os 4,2 milhões em 2009.

Gráfi co C.8 Evolução dos salários seguros de Acidentes de Trabalho
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(*) Fonte: Instituto Nacional de Estatística

2.3. Seguro Automóvel 

O ramo Automóvel é o segmento de negócio mais representativo da componente 

de risco em termos de capitais seguros, tendo-se verifi cado um crescimento de 

52,5% nos últimos seis anos. Tratando-se de um seguro obrigatório na componente 

de responsabilidade civil, este cumpre um imprescindível papel social, por via da 

compensação por danos materiais e corporais a terceiros decorrentes de acidentes 

causados por outrem. 

A relevância deste seguro na protecção do parque automóvel português é ainda 

espelhada pelo incremento contínuo do número de veículos seguros, que, em 2009, 

ascendia a quase 6,6 milhões. 

Gráfico C.9 Evolução do número de veículos seguros 
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2.4. Seguros de Incêndio e Riscos Múltiplos

Os seguros de Incêndio e Riscos Múltiplos são particularmente importantes para a 

protecção do parque imobiliário português, quer na sua vertente habitacional, quer na 

vertente industrial e comercial. Neste agregado, os capitais seguros apresentaram um 

acréscimo sustentado no período de 2004 a 2009, atingindo 438,9% do PIB português 

nesse último ano.

Gráfico C.10 Evolução dos capitais seguros dos seguros de Incêndio e Riscos Múltiplos
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Do Gráfi co C.11 é possível constatar o incremento dos custos com sinistros associados a 

cada uma das vertentes, reforçando a sua importância ao nível da protecção da 

habitação das famílias e do tecido empresarial português. 

Gráfico C.11 Evolução dos custos com sinistros dos seguros de Incêndio e Riscos Múltiplos
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2.5. Seguro de Crédito 

O seguro de Crédito constitui um meio privilegiado de apoio e incentivo aos operadores 

económicos, em especial na esfera das actividades de exportação, tendo por objectivo 

a cobertura do risco de diminuição do património do segurado por perdas no valor de 

um ou mais créditos pendentes.

Para além da protecção conferida, estes seguros apresentam ainda as seguintes 

vantagens:

– o acesso a informação sobre a situação económica-fi nanceira de potenciais ou 

actuais clientes, possibilitando uma gestão mais efi caz do crédito concedido;

– a prestação de serviços acessórios, como o de cobranças, permitindo às 

empresas focarem-se no seu core business.

O valor dos capitais seguros aumentou entre os anos 2004 e 2008, tendo-se registado 

em 2009 um decréscimo, refl ectindo a contracção da actividade económica. Ainda 

assim, o valor dos capitais seguros em 2009, que refl ecte um aumento de 58% face ao 

valor registado em 2004, atingiu um montante correspondente a quase 12% do PIB.

Gráfico C.12 Evolução dos capitais seguros do seguro de Crédito
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Os custos com sinistros registaram um comportamento semelhante, consubstanciada 

numa tendência crescente, interrompida em 2009, fruto do referido abrandamento da 

economia.

Gráfi co C.13 Evolução dos custos com sinistros
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2.6. Seguros do ramo Vida

No âmbito do ramo Vida, é possível efectuar uma separação entre os seguros orientados 

predominantemente para a poupança (ou investimento) e os seguros maioritariamente 

assentes na componente de risco.

A interligação com a actividade bancária, o desenvolvimento dos canais de distribuição 

e a evolução dos mercados de capitais são algumas das razões que têm contribuído 

para o acréscimo da importância do papel desempenhado pelos seguros do ramo Vida.

Os seguros temporários (em caso de morte) são bastantes relevantes do ponto de vista 

económico-social, tanto para as famílias como para as empresas (em particular para as 

instituições de crédito), ocupando um lugar de destaque no ramo Vida e constituindo 

um dos principais impulsionadores do crescimento dos seguros de risco nos últimos 

anos.

A sua evolução está associada a uma sólida interligação destes seguros com o crédito 

à habitação, acompanhando, ainda que de forma indirecta, o crescimento do sector da 

construção civil enquanto pilar da economia.

Da análise do Gráfi co C.14 depreende-se que os capitais seguros têm registado um 

sólido crescimento nos últimos seis anos a uma taxa média anual de 9%. Em 2009, os 

capitais seguros totalizavam 157 mil milhões de euros, o correspondente a cerca de 

124% do PIB português nesse ano.

Gráfico C.14 Evolução dos capitais seguros dos seguros de vida temporários
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(*) Fonte: Banco de Portugal

Por seu turno, como refl exo do aumento do volume de negócio, os custos com sinistros 

e o número de pessoas seguras também registaram acréscimos consideráveis no 

mesmo período (63,5% e 20%, respectivamente). Saliente-se, no entanto, que o número 

de pessoas seguras pode estar sobrestimado, pelo facto de algumas pessoas poderem 

ser benefi ciárias de mais do que um seguro temporário.
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Gráfico C.15 Evolução dos custos com sinistros e número de pessoas seguras de seguros de 

vida temporários
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3. Formação de poupança

Os seguros de vida desempenham igualmente um papel de relevo na formação da 

poupança, em particular numa óptica de médio e longo prazo. O volume de prémios/

entradas referentes a seguros/contratos de investimento do tipo fi nanceiro quase que 

duplicou no período 2004-2009, atingindo, nesse último ano, 9,1 mil milhões de euros. 

Deste montante, cerca de 3,1 mil milhões de euros dizem respeito a seguros PPR, 

particularmente importantes na formação da poupança de longo prazo especifi camente 

direccionados para a reforma, sendo o remanescente correspondente a seguros do tipo 

capital diferido.

Gráfico C.16 Evolução da produção dos seguros de vida de componente fi nanceira
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A disponibilidade de rendimentos nas idades mais avançadas, em regime de 

complementaridade com os benefícios da Segurança Social, é um assunto no qual as 

empresas de seguros têm vindo a desempenhar um papel de crescente importância, no 

âmbito do desenvolvimento do terceiro pilar de protecção social da população 

portuguesa.

Produção Vida

Montantes pagos



E
st

u
d

o
s 

E
sp

e
cí

fi 
co

s

252

Os montantes pagos a benefi ciários de seguros de vida PPR aumentaram 

signifi cativamente, sendo o valor de 2009 quase o triplo do registado em 2004. Assumem 

assim uma importância cada vez maior quando comparada com a despesa anual da 

Segurança Social (18,1% em 2009 vs 9,3% em 2004)41. Espera-se que esta tendência 

permaneça no futuro, atendendo à conjugação de factores como o aumento da idade 

média e o crescimento do número de participantes.

Gráfico C.17 Evolução das saídas em montante dos seguros PPR
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4. A carga parafi scal e o papel social do sector segurador

Em consonância com a legislação nacional em vigor, sobre os prémios dos contratos de 

seguro que cobrem riscos situados no território português ou em que Portugal seja o 

Estado-Membro do compromisso, incidem determinadas cargas parafi scais. 

Estas cargas parafi scais revertem a favor de serviços públicos de inegável utilidade 

sócio-económica, proporcionando aos cidadãos benefícios reais e prevenindo, em 

algumas situações, riscos colectivos inerentes a situações de acidentes.

O presente subcapítulo incide sobre as contribuições da actividade seguradora para 

o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para a Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC), para o Fundo de Garantia Automóvel (FGA) e para o Fundo de 

Acidentes de Trabalho (FAT).

A análise do Gráfi co C.18 quantifi ca essa função social, verifi cando-se que o valor 

acumulado das contribuições para o INEM, ANPC, FGA e FAT, tem subido nos últimos 6 

anos, perfazendo 197 milhões de euros em 2009 (face a 164 milhões em 2004).

41  Considerando os benefícios pagos pelos fundos de pensões (respeitante a encargos com reforma, reforma antecipada e pré-

reforma e excluindo os fundos pensões do primeiro pilar), a percentagem passaria a ser de 20,8%.
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Gráfico C.18 Evolução das contribuições totais da actividade seguradora para o INEM, ANPC, 

FGA e FAT
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4.1. Taxa para o Instituto Nacional de Emergência Médica

O INEM tem por principal função a garantia de pronta e efi ciente prestação de cuidados 

de saúde aos sinistrados ou vítimas de doença súbita. Entre os serviços prestados 

para diferentes situações de emergência médica, incluem-se o socorro pré-hospitalar, 

o transporte de vítimas para os hospitais, a recepção hospitalar e a referenciação do 

doente, a formação em emergência médica, o planeamento civil, a prevenção e a rede 

de telecomunicações de emergência médica.

A actividade seguradora, mediante as cargas parafi scais pagas pelos tomadores de 

seguros, contribui de forma decisiva para este propósito com 2% dos prémios relativos 

a contratos de seguro em caso de morte e respectivas coberturas complementares, e 

a apólices dos ramos Doença, Acidentes, Veículos Terrestres e Responsabilidade Civil 

de Veículos Terrestres a Motor, celebrados por entidades sediadas ou residentes no 

continente. Note-se que a taxa para o INEM duplicou em 2009, tendo o montante global 

das contribuições da actividade seguradora ascendido a 73 milhões de euros nesse ano.  

4.2. Taxa para a Autoridade Nacional de Protecção Civil 

A ANPC tem por missão planear, coordenar e executar a política de protecção civil, 

designadamente na prevenção e reacção a acidentes graves e catástrofes, de protecção 

e socorro das populações e de superintendência da actividade dos bombeiros.

As receitas da ANPC incluem uma taxa suportada pela actividade seguradora que 

corresponde a 13% dos prémios dos seguros contra fogo e transporte de mercadorias 

perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro das viaturas especifi camente 

destinadas a este tipo de transporte e 6% dos prémios de seguros Agrícola e Pecuário. 

Os riscos mencionados incluem os legalmente considerados como acessórios e os 

inseridos nos seguros multirriscos.

Em 2009, as contribuições do sector segurador para a ANPC foram de 31 milhões de 

euros, refl ectindo uma relativa estabilização ao longo dos últimos seis anos. 
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4.3. Taxa para o Fundo de Garantia Automóvel 

É incumbência do FGA satisfazer as indemnizações que se mostrem devidas por morte 

ou lesão corporal quando o responsável do acidente seja desconhecido ou não tenha 

um seguro obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel válido e efi caz, ou for 

declarada a insolvência da empresa de seguros e as indemnizações por lesões materiais 

quando o responsável do acidente seja conhecido mas não tenha seguro obrigatório 

de Responsabilidade Civil Automóvel válido e efi caz. Compete ainda efectivar, junto 

dos condutores e proprietários responsáveis pelos sinistros, a cobrança dos montantes 

gastos na regularização dos mesmos.

Nos termos legais em vigor, o montante devido ao FGA resulta da aplicação de 2,5% 

sobre o montante total dos prémios comerciais respeitantes ao seguro obrigatório de 

Responsabilidade Civil Automóvel processados no ano anterior, líquidos de estornos 

e anulações. Adicionalmente, existe ainda a contribuição resultante da aplicação de 

0,21% sobre o montante total dos prémios comerciais de todos os contratos de seguro 

Automóvel processados no ano anterior, líquidos de estornos e anulações, destinada à 

prevenção rodoviária. 

As contribuições para o FGA, sustentadas pela actividade seguradora, totalizaram, em 

2009, 31 milhões de euros. As variações registadas nos últimos dois anos no valor das 

contribuições para o FGA – Gráfi co C.18 – resultaram das alterações ao nível da base de 

incidência da taxa para este organismo, implementadas em 2008. 

4.4. Taxa para o Fundo de Acidentes de Trabalho 

O FAT é responsável por reembolsar as empresas de seguros pelos montantes relativos 

às actualizações das pensões devidas por incapacidade permanente igual ou superior a 

30% ou por morte, bem como às actualizações da prestação suplementar por assistência 

de terceira pessoa, derivadas de acidentes de trabalho ou de acidentes em serviço.

Adicionalmente, o FAT garante o pagamento das prestações que forem devidas por 

acidentes de trabalho, sempre que estas não possam ser pagas pela entidade responsável, 

quer por motivos de incapacidade económica objectivamente caracterizada em 

processo judicial de falência ou processo equivalente ou em processo de recuperação 

de empresa, quer por motivos de ausência, desaparecimento ou impossibilidade de 

identifi cação. 

É ainda da sua competência assegurar o pagamento dos prémios de seguros de 

Acidentes de Trabalho das empresas que, no âmbito de um processo de recuperação, 

se encontrem impossibilitadas de o fazer, bem como ressegurar e retroceder os riscos 

recusados.

As receitas do FAT provêm do montante resultante da aplicação das percentagens de 

0,15% sobre os salários seguros da modalidade Acidentes de Trabalho e de 0,85% sobre 

o capital de remição das pensões em pagamento, bem como sobre o valor da provisão 

matemática das prestações suplementares por assistência de terceira pessoa à data de 

31 de Dezembro de cada ano.

Em 2009, as contribuições para o FAT atingiram o montante de 62 milhões de euros, 

valor ligeiramente abaixo da média dos últimos 6 anos (64 milhões de euros), a que não 

será certamente alheio o abrandamento da situação económica. 
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5. Conclusão

Do presente estudo, é evidente o papel de extrema relevância que os seguros assumem 

no tecido social e económico, resultante das suas actividades de protecção do risco e de 

formação de poupança, bem como do fi nanciamento de serviços de utilidade pública 

através das cargas parafi scais que incidem sobre os prémios. 

Na componente da cobertura do risco, estima-se que em 2009 o sector segurador tenha 

devolvido à sociedade, em termos de montantes pagos o correspondente a 2,3% do PIB 

português. Neste campo, destaca-se o papel do seguro de Saúde como co-fi nanciador 

do sistema de saúde privado em Portugal e que tem vindo a registar um crescimento 

assinalável. De facto, a população segura ultrapassou os 2 milhões em 200942 e os custos 

com sinistros cresceram 45,3% no período 2004-2009. Numa perspectiva de capitais 

seguros, sobressai o seguro Automóvel com um valor total que atingiu quase 85.000 

mil milhões de euros em 2009. É igualmente de salientar a relevância dos seguros de 

vida temporários (em caso de morte) tanto para as famílias como para as empresas (em 

particular para as instituições de crédito), cujos capitais seguros ascenderam, em 2009, 

a 157 mil milhões de euros, o que representava cerca de 124% do PIB português nesse 

ano.

Na vertente da captação da poupança de médio e longo prazo, o volume de prémios de 

seguros de vida do tipo fi nanceiro cresceu 78,6% nos últimos seis anos, perfazendo 9,1 

mil milhões de euros em 2009. Aproximadamente um terço deste montante respeitava 

a seguros PPR, tendo a produção destes mais do que duplicado no período 2004-2009. 

Da mesma forma, os montantes pagos a benefi ciários de seguros PPR têm vindo a 

crescer signifi cativamente, atingindo em 2009 um montante correspondente a 18,1% 

da despesa anual da Segurança Social, reforçando, cada vez mais, o terceiro pilar de 

protecção social na formação de complementos de reforma da população portuguesa.

A actividade seguradora apresenta-se ainda como um importante veículo para a 

promoção do bem-estar social por via das entregas asseguradas pelas cargas parafi scais 

que incidem sobre os prémios, as quais totalizaram em 2009 cerca de 197 milhões de 

euros, o valor mais elevado dos últimos seis anos. Considerando a aplicação dada a 

estas contribuições, é evidente o papel preponderante do sector na garantia do acesso 

e funcionamento dos serviços de urgência e emergência por parte do público, dos 

serviços de protecção civil e socorro, na indemnização a vítimas de acidentes de viação 

causados por veículos sem seguro obrigatório válido e efi caz e na mitigação do efeito 

da diminuição ou perda dos rendimentos da actividade profi ssional, em consequência 

de acidentes de trabalho ocorridos nas condições previstas legalmente.

42  Refi ra-se, no entanto, que a percentagem acima referida pode estar sobrestimada pelo facto de algumas pessoas poderem estar 

abrangidas por mais do que um contrato de seguro de Saúde.
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Enquadramento Jurídico da Actividade

Seguradora e de Fundos de Pensões

9.1. Linhas gerais

9.1.1. Legislação e regulamentação

Em 2009, a alteração legislativa de maior relevo nos sectores sob supervisão do 

Instituto de Seguros de Portugal (ISP) ocorreu no domínio da actividade seguradora, 

com a alteração do Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora e 

Resseguradora (RJAS), nomeadamente em matéria de resseguro, de governo societário 

e de conduta de mercado. São, igualmente, de assinalar as modifi cações no domínio do 

regime sancionatório para o sector fi nanceiro em matéria criminal e contra-ordenacional.

No plano comunitário, deve ainda ser realçada a publicação da Directiva n.º 2009/138/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro, relativa ao acesso à 

actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II).

9.1.1.1. Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora 

e Resseguradora

9.1.1.1.1. Resseguro

Foi publicado, no início do ano, o Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, alterando pela 

12.ª vez o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, que estabelece o Regime Jurídico de 

Acesso e Exercício da Actividade Seguradora e Resseguradora. 

No que se refere ao resseguro, é de realçar o facto de a respectiva actividade ter passado 

a benefi ciar de um regime harmonizado no plano comunitário, baseado em idênticos 

princípios de reconhecimento mútuo das autorizações e de sistema de supervisão 

prudencial que já vigoravam para o seguro directo.

Por outro lado, pese embora a circunstância da actividade de resseguro exercida por 

empresas especializadas ter já enquadramento no âmbito legislativo nacional vigente 

antes da transposição da Directiva do Resseguro - o que não acontecia em todos os 

Estados-Membros da União Europeia -, verifi cou-se a necessidade de autonomizar os 

conceitos aplicados no texto legal, de modo a acolher certas especifi cidades do regime.

Analisadas as disposições legais aplicáveis às empresas de resseguros com sede em 

Portugal e às sucursais com sede fora do território da União Europeia, constata-se que, 

genericamente, se aplica às empresas de resseguros, com as necessárias adaptações, 

o regime previsto para as empresas de seguro directo (designadamente, em sede de 

autorização, estabelecimento, controlo dos detentores de participações qualifi cadas, 

requisitos de fi t and proper dos órgãos de administração e fi scalização, garantias 

prudenciais, fi scalização das garantias fi nanceiras, insufi ciências das mesmas, poderes 

de supervisão, sigilo profi ssional e troca de informações entre autoridades competentes, 

supervisão complementar de empresas que fazem parte de um grupo segurador e 

regime sancionatório).

9
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No que concerne às especifi cidades das regras aplicáveis às empresas de resseguros, 

ponderadas face ao regime comum das empresas de seguro directo, são de destacar 

as seguintes:

– o objecto das empresas de resseguros integra não apenas as actividades de 

resseguro, como também as actividades conexas (em concreto, a prestação 

de serviços de consultoria em matéria estatística ou actuarial, a análise ou 

pesquisa de riscos ou o exercício de funções de gestão de participações 

sociais e de actividades do sector fi nanceiro, desde que relacionadas);

– a autorização não é concedida ramo a ramo, mas para actividades de 

resseguro dos ramos Não vida, do ramo Vida ou todos os tipos de actividades 

de resseguro;

– no campo das formalidades requeridas no âmbito da livre prestação 

de serviços, estas traduzem-se em notifi cação a dirigir ao ISP por parte 

de empresa de resseguros com sede em Portugal que pretenda iniciar o 

exercício das suas actividades em livre prestação no território de outro ou 

outros Estados-Membros; 

– também quanto à defi nição dos activos destinados à cobertura das Provisões 

técnicas, é consagrado um regime menos prescritivo do que o previsto para as 

empresas de seguros - fundado em princípios (prudent person approach) e não 

em regras pormenorizadas -, sem prejuízo da manutenção da possibilidade de 

o ISP fi xar um ou vários dos limites quantitativos admissíveis face à Directiva do 

Resseguro;

– a margem de solvência exigida para as empresas de resseguros (incluindo 

o ramo Vida) é determinada segundo as regras fi xadas para o resseguro 

dos ramos Não vida. Contudo, e tratando-se de uma opção permitida 

pela Directiva, aplica-se o regime fi xado para o ramo Vida a determinados 

seguros e operações desse ramo quando ligados a fundos de investimento 

ou com participações nos resultados, ou no caso das rendas, operações de 

capitalização e operações de gestão de fundos colectivos de reforma.

Acresce que, tratando-se o resseguro de uma actividade de natureza internacional, 

assume especial importância a regulação dessa actividade ou de retrocessão de riscos 

da cedente cuja sede social se situe em Portugal, quando o respectivo cessionário se 

encontre sediado em território fora da União Europeia. Quanto a esta matéria e com 

algumas limitações, a Directiva confere grande amplitude aos Estados-Membros e, 

nesse contexto, o legislador nacional optou por permitir a constituição de fi liais e de 

sucursais de empresas de resseguros, sediadas em países terceiros, tal como sucede no 

caso das empresas de seguro directo.

Admite-se igualmente que a actividade de resseguro possa ser exercida por empresas 

de seguros ou de resseguros sediadas em território fora da União Europeia que, embora 

não estabelecidas ou representadas em Portugal, estejam, no respectivo país de origem, 

autorizadas a exercer a actividade resseguradora. Não obstante, as empresas que 

estejam sediadas em países com os quais não tenha sido concluído acordo pela União 

Europeia sobre o exercício de supervisão estarão sujeitas à constituição de garantias 

reais ou outras garantias no que se refere aos créditos sobre estes resseguradores, nos 

termos que venham a ser defi nidos por norma regulamentar do ISP.
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A título complementar, note-se que a adaptação do RJAS para as empresas de resseguros 

exigiu, em paralelo, ajustamentos no que respeita a aspectos das directivas relativas 

ao seguro directo, nomeadamente quanto a obrigações de consulta às autoridades 

de supervisão competentes, participações qualifi cadas e determinação da margem de 

solvência.

Destaque-se, ainda, a introdução de uma regra segundo a qual não pode ser recusado 

um contrato de resseguro celebrado por uma empresa de seguros sediada em Portugal 

com uma empresa de seguros ou de resseguros autorizada na União Europeia, por 

razões directamente relacionadas com a solidez fi nanceira dessas empresas.

Por fi m, registe-se que é estendido às empresas de seguros do ramo Vida o regime de 

determinação da margem de solvência previsto para as empresas de resseguros, e às 

empresas de seguros dos ramos Não Vida, o limite mínimo do fundo de garantia das 

empresas de resseguros, quando as respectivas actividades de resseguro representem 

uma parcela signifi cativa no conjunto das suas actividades.

9.1.1.1.2. Regime Sancionatório

Posteriormente, foi publicada a Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, que procedeu à revisão 

do regime sancionatório no sector fi nanceiro em matéria criminal e contra-ordenacional, 

alterando igualmente o RJAS.

A referida iniciativa legislativa visou, no essencial, “adaptar as molduras das penas e os 

montantes das coimas à dimensão e características do sector fi nanceiro na actualidade, 

reforçar o efeito de punição e de dissuasão associado ao regime sancionatório, bem 

como promover o alinhamento das molduras das coimas e das ferramentas processuais 

nos três sectores fi nanceiros”, tal como consta do Comunicado do Conselho de Ministros 

de 2 de Outubro de 2008.

Assim, ao abrigo do artigo 8.º do diploma referido, alteram-se os artigos 202.º, 212.º 

a 214.º e 217.º do RJAS. Do conjunto de alterações introduzidas são de destacar as 

seguintes:

– a moldura penal prevista no artigo 202.º foi elevada para “até 5 anos”;

– foram igualmente elevadas as coimas fi xadas nos artigos 212.º, 213.º e 214.º 

para, respectivamente, “de € 2500 a € 100 000 ou de € 7500 a € 500 000”, “de 

€ 7500 a € 300 000 ou de € 15 000 a € 1 500 000” e “de  € 15 000 a € 1 000 000 

ou de € 30 000 a € 5 000 000”; 

– com o intuito de agravar a natureza das contra-ordenações associadas à 

violação de deveres de informação, procedeu-se à revogação das alíneas a), c) 
e d) do artigo 212.º do RJAS (“Contra-ordenações simples”) - ex vi artigo 10.º da 

Lei n.º 28/2009 - e, em simultâneo, ao seu aditamento, respectivamente, como 

alíneas h), i) e j), ao artigo 214.º (“Contra-ordenações muito graves”) do mesmo 

diploma; e

– no que respeita às competências do ISP em matéria de processamento das 

contra-ordenações e a aplicação das coimas e das sanções acessórias, o n.º 4 

do artigo 217.º foi alterado, tendo-lhe sido aditado in fi ne “bem como solicitar 

a quaisquer pessoas e entidades todos os esclarecimentos e informações que 

se revelem necessários para o efeito”.
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Paralelamente, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 28/2009, os artigos 214.º-A, 229.º-A e 

229.º-B são aditados ao RJAS. Em síntese:

– o artigo 214.º-A vem defi nir regras específi cas no âmbito do 

agravamento da coima (em especial, quando o dobro do benefício 

económico exceda o limite máximo da coima aplicável);

– no artigo 229.º-A, introduz-se a fi gura do processo sumaríssimo; e

– o artigo 229.º-B acolhe o regime da publicidade das decisões 

condenatórias em processos de contra-ordenações.

9.1.1.1.3. Governo Societário

No que concerne à matéria do governo societário, de referir que o Decreto-Lei n.º 

2/2009, de 5 de Janeiro, veio introduzir mudanças em sede de qualifi cação adequada e 

idoneidade dos membros dos órgãos de administração e fi scalização (artigo 51.º) e da 

introdução de uma regra sobre acumulação de cargos (artigo 51.º-A), correspondendo 

ao teor de recomendações que o Fundo Monetário Internacional apresentou no âmbito 

do Financial Sector Assessment Program (vulgo FSAP), realizado em 2006 com incidência 

no sector fi nanceiro e respectiva supervisão.

Por outro lado, a Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, veio também defi nir o regime de 

aprovação e de divulgação da política de remuneração dos membros dos órgãos de 

administração e de fi scalização das entidades de interesse público mencionadas no 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de Novembro. No elenco destas entidades, 

inserem-se as empresas de seguros e de resseguros, as sociedades gestoras de 

participações sociais no sector dos seguros e as sociedades gestoras de participações 

mistas de seguros e os fundos de pensões (respectivamente, indicadas nas alíneas g), i) 
e j) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 225/2008). Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 

28/2009, integram ainda o leque de entidades de interesse público, para efeitos deste 

diploma, as sociedades gestoras de fundos de pensões.

Com efeito, no artigo 2.º do texto legal em apreço introduz-se a obrigatoriedade do 

órgão de administração ou, quando exista, a comissão de remuneração submeter 

anualmente, para efeitos de aprovação por parte da Assembleia Geral, uma declaração 

sobre a política de remuneração dos membros dos respectivos órgãos de administração 

e de fi scalização. Por outro lado, é fi xado o conteúdo mínimo da referida declaração, 

que inclui, designadamente, informação sobre os critérios da defi nição da componente 

variável da remuneração ou a eventual existência de planos de atribuição de acções ou 

de opções de aquisição de acções por parte de membros dos órgãos de administração 

e de fi scalização.

Por seu turno, no artigo 3.º da Lei n.º 28/2009 estabelece-se o dever das entidades 

de interesse público divulgarem a política de remuneração aprovada e, bem assim, o 

montante anual da remuneração auferida pelos membros dos órgãos de administração 

e de fi scalização, nos documentos anuais de prestação de contas.

Finalmente, é de assinalar que a violação do disposto nos dois artigos anteriormente 

citados constitui, ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do diploma, uma contra-ordenação 

muito grave, punível nos termos do artigo 214.º do RJAS, sendo aplicáveis os artigos 

204.º a 234.º deste regime.

O diploma em apreço entrou em vigor no dia 20 de Junho de 2009, continuando a ser 

aplicada, aos processos pendentes naquela data, a legislação substantiva e processual 

anterior.
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9.1.1.1.4. Conduta de Mercado

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, procedeu igualmente a 

uma revisão pontual das matérias relativas à conduta de mercado. 

Neste âmbito, cumpre sublinhar que os princípios gerais consagrados no RJAS se 

encontram alinhados com os Insurance Core Principles emitidos pela International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS), reconhecidos como boas práticas neste 

domínio. 

As principais novidades do diploma neste domínio prendem-se com os seguintes 

deveres, que impendem sobre as empresas de seguros: (i) a defi nição de uma política 

de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, benefi ciários ou terceiros lesados; 

(ii) a instituição de uma função autónoma responsável pela gestão das reclamações; (iii) 

a designação de um provedor do cliente e, por último, (iv) o estabelecimento de uma 

política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros.

Estas novas disposições, consagradas nos artigos 131.º-C a 131.º-E, vieram juntar-se aos 

artigos 131.º-A e 131.º-B – sobre publicidade, introduzidos no RJAS pelo Decreto-Lei n.º 

8-A/2002, de 11 de Janeiro –, completando uma secção intitulada “Conduta de Mercado”. 

De referir, ainda, que ao abrigo das normas habilitantes incluídas neste regime-base e na 

sequência do processo de consulta pública n.º 3/2009, promovido pelo ISP, foi aprovada 

a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, sobre Conduta de Mercado, 

que veio concretizar os princípios gerais a observar pelas empresas de seguros no seu 

relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, benefi ciários ou terceiros 

lesados, no contexto da operacionalização dos deveres fi xados no plano legal.  

Sobre a política de tratamento, é de reter que a Norma Regulamentar em apreço 

determina a responsabilidade do órgão de administração da empresa de seguros 

pela defi nição e aprovação de uma política de tratamento dos tomadores de seguros, 

segurados, benefi ciários ou terceiros lesados, bem como pela implementação 

adequada da mesma e monitorização do respectivo cumprimento. Adicionalmente, o 

texto regulamentar fi xa ainda os princípios gerais e o conteúdo mínimo dessa política 

de tratamento, que deve ser devidamente refl ectida nos regulamentos internos e em 

manuais de boas práticas.

Já no que respeita à área das reclamações estabelece-se que as empresas de seguros 

instituam uma função autónoma responsável pela gestão das mesmas, que constitua 

um ponto centralizado de recepção e resposta. São também fi xados os princípios 

gerais e o conteúdo mínimo do regulamento de funcionamento aplicável à gestão de 

reclamações.

Adicionalmente, desenvolvem-se os princípios que regem o cumprimento pelas 

empresas de seguros do dever de designarem um provedor do cliente. Este visa 

representar, no sistema global da gestão de reclamações, uma segunda instância 

independente de apreciação das reclamações efectuadas por tomadores de seguros, 

segurados, benefi ciários ou terceiros lesados, podendo-lhe ser apresentadas, desde 

logo, as que a empresa de seguros não tenha respondido no prazo máximo de vinte 

dias após a respectiva recepção ou, na hipótese de ter sido formulada uma resposta no 

prazo fi xado, as que o reclamante discorde do seu sentido. São também ressalvados os 

casos que revistam especial complexidade, relativamente aos quais o prazo máximo é 

prorrogado para trinta dias. 
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Por outro lado, é ainda de assinalar o estabelecimento de princípios que devem pautar 

a defi nição de uma política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude 

pelas empresas de seguros, sem prejuízo da adopção de eventuais mecanismos de 

cooperação com outras empresas de seguros. 

A Norma Regulamentar n.º 10/2009-R integra igualmente uma secção dedicada ao 

interlocutor privilegiado perante o ISP. Este deve ser designado pelas empresas de 

seguros para efeitos de contacto com a autoridade de supervisão, no contexto da 

gestão de reclamações e de resposta a pedidos de esclarecimento. Exige-se, ainda, que 

as empresas de seguros instituam os procedimentos necessários com vista a habilitar o 

interlocutor para o exercício das suas funções, nomeadamente para dar uma resposta 

directa, atempada e adequada às solicitações que lhe sejam dirigidas. De forma acessória, 

são fi xadas condições mínimas de operacionalização no âmbito da comunicação com 

o ISP (e respectivo suporte).

9.1.1.2. Solvência II

A Directiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

Novembro, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício – 

também designada por “Solvência II” -, veio introduzir um novo regime de solvência e 

consolidar as normas que regem o acesso às actividades de seguro directo e resseguro 

e o seu exercício na Comunidade Europeia, a supervisão dos grupos de seguros e o 

saneamento, bem como a liquidação das empresas de seguro directo.

O regime de solvência instituído por esta Directiva pretende garantir que as empresas 

de seguros e resseguros detenham fundos próprios sufi cientes para enfrentar situações 

adversas, introduzindo princípios económicos de avaliação dos activos e passivos e um 

requisito de capital de solvência baseado no risco. Este instrumento jurídico permite 

ainda a utilização de modelos internos desenvolvidos pelas empresas de seguros e 

resseguros, devidamente aprovados pela autoridade de supervisão, para o cálculo dos 

requisitos de capital. 

Por outro lado, a introdução de um requisito de auto-avaliação do risco e solvência 

por parte das empresas de seguros e resseguros, a par de um processo de supervisão 

igualmente baseado no risco, acompanhados por exigências de reporte prudencial 

e de divulgação de informação ao mercado, complementam as garantias fi nanceiras 

exigidas.

Finalmente, esta Directiva pretende ainda reforçar o regime de solvência e supervisão 

de grupos de seguros e resseguros, introduzindo de forma explícita o conceito dos 

colégios de supervisores. 

Note-se que a Directiva em apreço, que compreende o regime basilar neste domínio, 

e que será complementada com medidas de execução, é aplicável a partir de 1 de 

Novembro de 2012.

Para a análise das medidas de execução da referida Directiva foi constituído um grupo 

de trabalho técnico do Comité de Nível 2 (EIOPC). O programa de trabalho foi construído 

tendo em vista a adopção pela Comissão, até ao fi nal de Novembro de 2011 (ou seja, 

um ano antes da data de aplicação da Directiva), das medidas de execução de Nível 2 

do regime Solvência II.
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9.2. Listagem da legislação e regulamentação

9.2.1. Legislação e regulamentação específi cas ou exclusivas da 

actividade seguradora ou dos fundos de pensões

9.2.1.1. Leis

Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho

Procede à revisão do regime sancionatório no sector fi nanceiro em matéria criminal e 

contra-ordenacional.

Este diploma veio também defi nir o regime de aprovação e de divulgação da política 

de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fi scalização das 

entidades de interesse público mencionadas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 225/2008, 

de 20 de Novembro.

9.2.1.2. Decretos-Lei

Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro

Altera pela 12.ª vez e republica o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, que estabelece 

o Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora e Resseguradora.

Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro

Estabelece as medidas de protecção do consumidor na celebração e vigência de 

contratos de seguro de vida associados ao crédito à habitação.

9.2.1.3. Portarias

Portaria n.º 1455/2009, de 30 de Dezembro

Estabelece as taxas a favor do Instituto de Seguros de Portugal.

9.2.1.4. Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal

Norma Regulamentar n.º 1/2009-R, de 8 de Janeiro (Diário da República n.º 16, 2ª Série, 
Parte E, de 23 de Janeiro de 2009)

Aprova a Parte Uniforme das Condições Gerais, e das Condições Especiais Uniformes, da 

Apólice de Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho para trabalhadores por conta 

de outrem.

Norma Regulamentar n.º 2/2009-R, de 15 de Janeiro (Diário da República n.º 17, 2ª Série, 
Parte E, de 26 de Janeiro de 2009)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do ramo 

“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 2.º trimestre de 2009.
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Norma Regulamentar n.º 3/2009-R, de 5 de Março (Diário da República n.º 57, 2ª Série, 
Parte E, de 23 de Março de 2009)

Aprova a Parte Uniforme das Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de 

Acidentes de Trabalho para trabalhadores independentes.

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de Março (Diário da República n.º 69, 2ª Série, 
Parte E, de 8 de Abril de 2009) 

Aprova a Parte Uniforme Geral das Condições Gerais das Apólices de Seguros 

Obrigatórios de Responsabilidade Civil.

Norma Regulamentar n.º 5/2009-R, de 2 de Abril (Diário da República n.º 71, 2ª Série, Parte 
E, de 13 de Abril de 2009)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do ramo 

“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 3.º trimestre de 2009.

Norma Regulamentar n.º 6/2009-R, de 16 de Abril (Diário da República n.º 88, 2ª Série, 
Parte E, de 7 de Maio de 2009)

Adapta as condições mínimas de seguros obrigatórios de responsabilidade civil ao 

Regime Jurídico do Contrato de Seguro.

Norma Regulamentar n.º 7/2009-R, de 14 de Maio (Diário da República n.º 105, 2ª Série, 
Parte E, de 1 de Junho de 2009)

Altera a Norma Regulamentar n.º 16/2007-R, de 20 de Dezembro, que regulamenta o 

regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel.

Norma Regulamentar n.º 8/2009 - R, de 4 de Junho (Diário da República n.º 126, 2ª Série, 

Parte E, de 2 de Julho de 2009)

Estabelece mecanismos de governação no âmbito dos fundos de pensões, relativos a 

gestão de riscos e controlo interno.

Norma Regulamentar n.º 9/2009-R, de 25 de Junho (Diário da República n.º 129, 2ª Série, 
Parte E, de 7 de Julho de 2009)

Aprova a Parte Uniforme das Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil dos portadores de armas.

Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho (Diário da República n.º 129, 2ª Série, 
Parte E, de 7 de Julho de 2009) 

Conduta de Mercado.
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Norma Regulamentar n.º 11/2009-R, de 30 de Julho (Diário da República n.º 157, 2ª Série, 
Parte E, de 14 de Agosto de 2009)

Altera as Normas Regulamentares n.º 5/2003-R, n.º 6/2003-R e n.º 15/2008-R, procedendo 

aos ajustamentos ao regime dos fundos de poupança constituídos sob a forma de 

fundos de pensões ou sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade de seguro 

do ramo Vida decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 125/2009, de 22 de 

Maio.

Norma Regulamentar n.º 12/2009-R, de 30 de Julho (Diário da República n.º 157, 2ª Série, 
Parte E, de 14 de Agosto de 2009)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do ramo 

“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 4.º trimestre de 2009.

Norma Regulamentar n.º 13/2009 - R, de 12 de Novembro (Diário da República n.º 232, 2ª 
Série, Parte E, de 30 de Novembro de 2009)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do ramo 

“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 1.º trimestre de 2010.

Norma Regulamentar n.º 14/2009 - R, de 23 de Dezembro (Diário da República n.º 3, 2ª 
Série, Parte E, de 3 de Janeiro de 2010)

Difere para o exercício de 2010 a aplicação da excepção prevista para o cálculo das 

responsabilidades passadas assumidas pelas empresas de seguros e sociedades 

gestoras de fundos de pensões com benefícios pós-emprego.

Norma Regulamentar n.º 15/2009 - R, de 30 de Dezembro (Diário da República n.º 7, 2ª 
Série, Parte E, de 12 de Janeiro de 2010)

Estabelece os princípios aplicáveis ao relato fi nanceiro dos mediadores de seguros ou 

de resseguros.

9.2.1.5. Circulares do Instituto de Seguros de Portugal

Circular n.º 1/2009, de 22 de Janeiro 

Obrigatoriedade de existência e disponibilização do livro de reclamações nos 

estabelecimentos das empresas de seguros, mediadores de seguros e sociedades 

gestoras de fundos de pensões.

Circular n.º 2/2009, de 5 de Fevereiro 

Inquérito sobre as práticas das empresas de seguros em matéria de realização de testes 

de detecção do consumo de drogas.
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Circular n.º 3/2009, de 5 de Fevereiro

Prevenção do branqueamento de capitais e do fi nanciamento do terrorismo – países 

terceiros equivalentes.

Circular n.º 4/2009, de 5 de Fevereiro

Prevenção do branqueamento de capitais e do fi nanciamento do terrorismo.

Circular n.º 5/2009, de 19 de Fevereiro

Recomendações de Governo Societário.

Circular n.º 6/2009, de 2 de Abril 

Divulga os valores actualizados referentes aos limiares relevantes para determinação da 

margem de solvência Não vida e dos limites mínimos do fundo de garantia para o ramo 

Vida e para os ramos Não vida.

Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril

Orientação técnica em matéria de desenvolvimento dos sistemas de gestão de riscos e 

de controlo interno das empresas de seguros.

Circular n.º 8/2009, de 4 de Junho

Prevenção do branqueamento de capitais e do fi nanciamento do terrorismo.

Circular n.º 9/2009, de 5 de Agosto

Estabelece os procedimentos operacionais relativos à designação pelas empresas de 

seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões de um interlocutor perante o 

Instituto de Seguros de Portugal para efeitos da gestão de reclamações e de resposta a 

pedidos de informação e esclarecimento. 

Circular n.º 10/2009, de 20 de Agosto 

Seguros de capitalização e operações de capitalização - condições de pagamento do 

valor de resgate e do valor de reembolso no vencimento do contrato.

Circular n.º 11/2009, de 3 de Dezembro 

Divulga os valores actualizados referentes aos limiares relevantes para determinação 

dos limites mínimos do fundo de garantia das empresas de resseguros.
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9.2.2. Legislação e regulamentação não específi cas ou exclusivas 

mas com incidência na actividade seguradora ou dos 

fundos de pensões

9.2.2.1. Leis

Lei n.º 17/2009, de 6 de Maio 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, que aprova o novo 

regime jurídico das armas e suas munições.

Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro

Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profi ssionais, 

incluindo a reabilitação e reintegração profi ssionais, nos termos do artigo 284.º do 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.

Lei n.º 107/2009, de 14 de Setembro

Aprova o regime processual aplicável às contra-ordenações laborais e de segurança 

social.

Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro

Aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social.

9.2.2.2. Decretos-Lei

Decreto-Lei n.º 118/2009, de 19 de Maio

Altera o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro (alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro), diploma que instituiu a obrigatoriedade 

de existência e disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos 

de fornecimento de bens ou prestação de serviços que tenham contacto directo com 

o público.

Decreto-Lei n.º 125/2009, de 22 de Maio

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, que 

aprovou o novo regime jurídico dos planos de poupança-reforma, dos planos de 

poupança-educação e dos planos de poupança-reforma/educação.

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho

Aprova o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e revoga o Plano Ofi cial de 

Contabilidade (POC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro.
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Decreto-Lei n.º 292/2009, de 13 de Outubro

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 123.º da Lei n.º 64-A/2008, 

de 31 de Dezembro, estabelece o regime fi scal aplicável a produtos comercializados 

pelas empresas de seguros, pelas sociedades gestoras de fundos de pensões e pelas 

associações mutualistas, alterando também para 15 de Julho o prazo de envio, 

por transmissão electrónica de dados, das declarações que integram a informação 

empresarial simplifi cada.

Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 87/2009, de 28 de Agosto, 

aprova o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, e transpõe para a ordem 

jurídica interna a Directiva n.º 2009/112/CE, da Comissão, de 25 de Agosto, que altera 

a Directiva n.º 91/439/CEE, do Conselho, de 29 de Julho, relativa à carta de condução.

9.2.2.3. Portarias

Portaria n.º 679/2009, de 25 de Junho

Primeira alteração à Portaria n.º 377/2008, de 26 de Maio, que fi xa os critérios e valores 

orientadores para efeitos de apresentação aos lesados por acidente automóvel de 

proposta razoável para indemnização do dano corporal.

9.2.3. Legislação sobre seguros obrigatórios

9.2.3.1. Leis

Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho

Aprova o regime jurídico que estabelece a qualifi cação profi ssional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fi scalização de obra e pela 

direcção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são 

aplicáveis e revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro.

O n.º 1 do artigo 24.º deste diploma estabelece que os técnicos responsáveis pela 

coordenação, elaboração e subscrição de projectos, pela fi scalização de obra pública e 

particular e pela direcção de obra a que se refere o artigo 1.º, estão obrigados a celebrar 

contrato de seguro de responsabilidade civil extracontratual, destinado a garantir o 

ressarcimento dos danos causados a terceiros por actos ou omissões negligentes, nos 

termos da legislação em vigor.

Lei n.º 48/2009, de 4 de Agosto

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de Junho, que defi ne o regime 

jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental.

A alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 241/2007 prevê como direito dos 

bombeiros dos quadros de comando e activo o benefício de seguro de acidentes 

pessoais, uniformizado e actualizado, por acidentes ocorridos no exercício das funções 

de bombeiro, ou por causa delas, que abranja os riscos de morte e invalidez permanente, 

incapacidade temporária e despesas de tratamento.
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Lei n.º 80/2009, de 14 de Agosto

Autoriza o Governo a estabelecer o novo regime do arrendamento rural.

O primeiro i) da alínea h) do artigo 3.º estipula que a extensão da autorização legislativa 

abrange a obrigação do arrendatário proceder ao pagamento de prémio de seguro 

contra incêndios de edifícios ou instalações e infra-estruturas não compreendidas no 

contrato, bem como de impostos, contribuições ou taxas incidentes sobre os imóveis 

objecto do contrato e que sejam devidos pelo senhorio.

9.2.3.2. Decretos-Lei

Decreto-Lei n.º 9/2009, de 9 de Janeiro

Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da actividade dos guardas dos 

recursos fl orestais contratados por entidades privadas gestoras ou concessionárias de 

zonas de caça ou de pesca e revoga os artigos 144.º a 146.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, 

de 18 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 

de Novembro.

Prevê, no n.º 1 do artigo 4.º, que as entidades privadas gestoras ou concessionárias de 

zonas de caça ou de pesca subscrevam um seguro de acidentes de trabalho, no âmbito 

do contrato de trabalho com o guarda, e seguro de responsabilidade civil relativo à 

actividade desenvolvida pelo guarda.

Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro

Estabelece o regime jurídico do seguro desportivo obrigatório e revoga o Decreto-Lei 

n.º 146/93, de 26 de Abril, e respectivos diplomas regulamentares.

Estatui, no artigo 2.º, que os agentes desportivos, os praticantes de actividades 

desportivas em infra-estruturas abertas ao público e os participantes em provas ou 

manifestações desportivas devem, obrigatoriamente, benefi ciar de um contrato de 

seguro desportivo.

Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio

Estabelece as condições de acesso e de exercício da actividade das empresas de 

animação turística e dos operadores marítimo-turísticos. 

Estabelece, no n.º 5 do artigo 5.º, que as entidades referidas nas alíneas b) e c) do n.º 3 

devem celebrar um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais que cubra 

os riscos decorrentes das actividades a realizar e um seguro de assistência às pessoas, 

válido exclusivamente no estrangeiro, quando se justifi que, nos termos previstos no 

capítulo VII.

Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, que aprova 

o Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, 

implantação, concepção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, 

respectivo equipamento e superfícies de impacte.

O n.º 2 do artigo 31.º fi xa em € 350 000 o valor do seguro obrigatório, estabelecendo que 

este é automaticamente actualizado em Janeiro de cada ano, de acordo com o índice 

de preços ao consumidor verifi cado no ano anterior e publicado pelo Instituto Nacional 

de Estatística.
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Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho

Estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a comercialização, 

a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos dispositivos médicos e respectivos 

acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2007/47/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro.

O n.º 6 do Anexo XVII estabelece que o organismo notifi cado deve subscrever um 

seguro de responsabilidade civil, em termos a regulamentar por portaria conjunta dos 

membros do Governo responsáveis pela área das fi nanças e da saúde, a menos que essa 

responsabilidade seja assumida pelo Estado com base no seu direito interno ou que as 

inspecções sejam directamente efectuadas pelo Estado-Membro.

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto

Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as características 

técnicas e os requisitos a observar na concepção, licenciamento, construção, exploração, 

encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna 

a Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos 

em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Setembro, aplica a Decisão n.º 2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 

2002, e revoga o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio.

O n.º 1 do artigo 26.º estipula que no mesmo prazo da prestação da garantia fi nanceira 

o operador terá de fazer prova à entidade licenciadora da subscrição de seguro de 

responsabilidade civil extracontratual, com efeitos a partir do início da exploração do 

aterro, que cubra os danos emergentes de poluição súbita e acidental provocados pela 

deposição de resíduos em aterro e os correspondentes custos de despoluição.

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto

Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.

Estabelece no n.º 6 do artigo 20.º que no momento da celebração do contrato de gestão 

delegada, a empresa municipal delegatária deve apresentar uma apólice de seguro de 

responsabilidade civil extracontratual de acordo com habituais práticas vigentes no 

mercado segurador e de montante aprovado pela entidade delegante.

Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto

Altera o regime jurídico dos serviços de âmbito multimunicipal de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.

Prevê na Base XIX que a partir da data de produção de efeitos do contrato de concessão, 

a responsabilidade civil extracontratual da concessionária deve estar coberta por seguro, 

cujo capital mínimo e condições mínimas são estabelecidos em portaria dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas das fi nanças e do ambiente.
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Decreto-Lei n.º 198/2009, de 26 de Agosto

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/117/EURATOM, do Conselho, 

de 20 de Novembro, relativa à fi scalização e ao controlo das transferências de resíduos 

radioactivos e de combustível irradiado, e revoga o Decreto-Lei n.º 138/96, de 14 de 

Agosto.

O artigo 19.º estabelece que a autorização de transferência, reenvio ou trânsito de 

resíduos radioactivos ou combustível irradiado fi ca condicionada à existência de um 

seguro de responsabilidade civil por danos causados ao ambiente ou à saúde pública.

Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que aprovou 

o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos.

Estabelece no n.º 1 do artigo 59.º que nos empreendimentos em propriedade 

plural, a entidade administradora do empreendimento deve prestar caução de boa 

administração e conservação a favor dos proprietários das fracções autónomas ou lotes, 

através de depósito bancário, seguro ou garantia bancária, emitida por uma entidade 

seguradora ou fi nanceira da União Europeia, devendo o respectivo título ser depositado 

no Turismo de Portugal, I. P..

Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de Setembro

Regula o regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de 

colocação e das empresas de trabalho temporário.

Estipula na alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º que a empresa de trabalho temporário que 

celebra contratos para utilização de trabalhadores no estrangeiro deve garantir aos 

trabalhadores prestações médicas, medicamentosas e hospitalares sempre que aqueles 

não benefi ciem das mesmas prestações no país de acolhimento, através de seguro que 

garanta o pagamento de despesas de valor pelo menos igual a seis meses de retribuição.

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro

Estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados, bem 

como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos 

equipamentos de diversão instalados nesses recintos, e procede à terceira alteração do 

Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, que regula a instalação e o funcionamento 

dos recintos de espectáculos, no âmbito das competências das câmaras municipais.

O artigo 15.º determina que os autores dos projectos, os empreiteiros e os construtores 

são obrigados a apresentar seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos 

do exercício da respectiva actividade, em termos e condições a aprovar por decreto 

regulamentar.

Estabelece o artigo 16.º que os proprietários dos recintos de espectáculos e dos 

divertimentos públicos, bem como os respectivos promotores, são obrigados a 

apresentar seguro de acidentes pessoais que cubra os danos e lesões corporais sofridos 

pelos utentes em caso de acidente.
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Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro

Defi ne o regime jurídico da responsabilidade técnica pela direcção das actividades 

físicas e desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam serviços 

desportivos na área da manutenção da condição física (fi tness), designadamente 

aos ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da 

designação adoptada e forma de exploração, bem como determinadas regras sobre o 

seu funcionamento.

O n.º 1 do artigo 15.º estabelece que as instalações desportivas onde decorram 

actividades abrangidas pelo presente Decreto-Lei devem dispor de um seguro nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro. Por seu 

turno, o n.º 2 do artigo 15.º determina que a informação sobre a existência do seguro 

deve estar afi xada, em cada instalação desportiva, em local visível para os utentes. A falta 

do seguro e, bem assim, a falta de afi xação da informação sobre a respectiva existência, 

constitui contra-ordenação.

Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro

Aprova o regime jurídico da criação, reprodução e detenção de animais perigosos e 

potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia.

Prevê o artigo 10.º do diploma que o detentor de qualquer animal perigoso ou 

potencialmente perigoso é obrigado a possuir um seguro de responsabilidade civil 

destinado a cobrir os danos causados por este. 

9.2.3.3. Portarias

Portaria n.º 64/2009, de 22 de Janeiro

Estabelece o regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres, 

realização de vistorias e de inspecções das condições de segurança contra incêndios 

em edifícios (SCIE).

Estabelece, na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, a título de pré-requisito a observar no 

contexto de processo de credenciação de técnicos, a celebração de contrato de seguro 

de responsabilidade civil que cubra danos decorrentes da actividade profi ssional no 

montante mínimo de € 250 000.

Portaria n.º 314/2009, de 30 de Março

Actualiza 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, 

a que se refere o artigo 9.º do Estatuto das Entidades Exploradoras das Armazenagens 

e das Redes e Ramais de Distribuição de Gás, aprovado pela Portaria n.º 82/2001, de 8 

de Fevereiro. 

Fixado, nos termos do n.º 3 do referido artigo 9.º e para o ano civil de 2009, em 

€ 1 223 144,46 para as entidades da classe I e em € 611 572,24 para as entidades da 

classe II.
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Portaria n.º 315/2009, de 30 de Março

Actualiza o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar 

pelas entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, a 

que se refere o artigo 6.º do Estatuto das Entidades Inspectoras das Redes e Ramais de 

Distribuição e Instalações de Gás, aprovado pela Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho. 

Fixado, nos termos do n.º 3 do referido artigo 6.º e para o ano civil de 2009, em 

€ 1 528 930,59.

Portaria n.º 316/2009, de 30 de Março

Actualiza 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, a que se refere o artigo 5.º do Estatuto das Entidades Instaladoras e Montadoras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 263/89, de 17 de Agosto. 

Fixado, nos termos do n.º 2 do referido artigo 5.º e para o ano civil de 2009, em 

€ 580 993,64.

Portaria n.º 422/2009, de 21 de Abril

Aprova o estatuto dos responsáveis técnicos pelo projecto e pela exploração de 

instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento 

de combustíveis.

Prevê, no n.º 1 do artigo 6.º, que os responsáveis técnicos pelo projecto e pela 

exploração devem estar abrangidos por um seguro que cubra a sua responsabilidade 

civil profi ssional, nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 

de Novembro.

9.2.3.4. Decretos Regulamentares Regionais

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2009/A, de 5 de Maio

Regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/A, de 9 de Julho, que aprova 

o regime jurídico da gestão sustentada dos recursos cinegéticos e os princípios 

reguladores da actividade cinegética e da administração da caça na Região Autónoma 

dos Açores.

Estatui no artigo 57.º que, para o exercício da caça, os caçadores devem celebrar um 

contrato de seguro de responsabilidade civil contra terceiros no montante mínimo de 

€ 100 000, no caso de acto venatório com arma de caça, e de € 25 000, nos restantes casos.
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9.2.3.5. Decretos Legislativos Regionais

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2009/M, de 13 de Março

Cria o sistema de gestão de águas residuais urbanas da Região Autónoma da Madeira 

e autoriza a atribuição da concessão da gestão e exploração do sistema, em regime de 

serviço público e de exclusividade, à IGA — Investimentos e Gestão da Água, S.A..

A Base XXIV do Anexo I do referido Decreto Legislativo Regional (que estabelece as Bases 

da concessão da exploração e gestão do sistema de gestão de águas residuais urbanas 

da Região Autónoma da Madeira) prevê que a responsabilidade civil extracontratual 

da concessionária deva ser coberta por seguro, regulado por portaria conjunta dos 

membros do Governo Regional que detenham a tutela dos sectores das fi nanças e do 

ambiente.

Decreto Legislativo Regional n.º 28/2009/M, de 25 de Setembro

Estabelece o regime de exercício da actividade industrial na Região Autónoma da 

Madeira.

Estabelece no artigo 7.º que o industrial deve celebrar um contrato de seguro que cubra 

os riscos decorrentes das instalações e das actividades exercidas em estabelecimento 

industrial incluído no tipo 1 ou no tipo 2.

9.2.4. Enquadramento comunitário

9.2.4.1. Geral

Regulamento (CE) n.º 69/2009, da Comissão, de 23 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 21, de 
24.01.2009, p. 10-15)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, no que diz respeito a emendas à Norma Internacional de Relato Financeiro 

(IFRS) 1 e à Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 27.

Regulamento (CE) n.º 70/2009, da Comissão, de 23 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 21, de 
24.01.2009, p. 16-37)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito aos melhoramentos introduzidos nas normas 

internacionais de relato fi nanceiro (IFRS).

Decisão 2009/79/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 25, de 29.01.2009, 
p. 28-32)

Institui o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma.

Parecer 2009/C 41/01, da Comissão (JO, C, n.º 41, de 19.02.2009, p. 1)

Aviso relativo à adaptação, de acordo com a infl ação, de determinados montantes 

estabelecidos nas directivas sobre o seguro de vida e o seguro não vida.
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Regulamento (CE) n.º 254/2009, da Comissão, de 25 de Março de 2009 (JO, L, n.º 80, de 
26.03.2009, p. 5-13)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 12 do International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC).

Directiva 2009/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009 

(JO, L, n.º 110, de 01.05.2009, p. 30-36)

Relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos consumidores.

Regulamento (CE) n.º 494/2009, da Comissão, de 3 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 149, de 
12.06.2009, p. 6-21)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 27. 

Regulamento (CE) n.º 495/2009, da Comissão, de 3 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 149, de 
12.06.2009, p. 22-59)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 3.

Regulamento (CE) n.º 460/2009, da Comissão, de 4 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 139, de 
05.06.2009, p. 6-14)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas normas 

internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 16 do 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Directiva 2009/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009 

(JO, L, n.º 164, de 26.06.2009, p. 42-44)

Altera as Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, no que respeita a 

determinados requisitos de divulgação para as médias sociedades e à obrigação de 

apresentar contas consolidadas. 

Recomendação da Comissão (2009/524/CE), de 29 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 176, de 
07.07.2009, p. 17-26)

Relativa a determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único. 

Comunicação 2009/C 169/01, de 21 de Julho de 2009 (JO, C, n.º 169, de 25.07.2009, p. 1-54)

Comunicação da Comissão nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à cooperação entre 

as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do 

consumidor. 
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Regulamento (CE) n.º 636/2009, da Comissão, de 22 de Julho de 2009 (JO, L, n.º 191, de 
23.07.2009, p. 5-9)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas normas 

internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 15 do 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Regulamento (CE) n.º 824/2009, da Comissão, de 9 de Setembro de 2009 (JO, L, n.º 239, 
de 10.09.2009, p. 48-50).

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 39 e à 

Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 7. 

Decisão da Comissão (2009/705/CE), de 14 de Setembro de 2009 (JO, L, n.º 244, de 
16.09.2009, p. 21-24)

Relativa à criação de um Grupo Consultivo Europeu dos Consumidores. 

Regulamento (CE) n.º 839/2009, da Comissão, de 15 de Setembro de 2009 (JO, L, n.º 244, 
de 16.09.2009, p. 6-9)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 39.

Decisão n.º 716/2009/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 

2009 (JO, L, n.º 253, de 25.09.2009, p. 8-16)

Institui um programa comunitário de apoio a actividades específi cas no domínio dos 

serviços fi nanceiros, da informação fi nanceira e da auditoria. 

Directiva 2009/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 

2009 (JO, L, n.º 263, de 07.10.2009, p. 11-31)

Relativa ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos 

automóveis e à fi scalização do cumprimento da obrigação de segurar esta 

responsabilidade.

Regulamento (CE) n.º 987/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Setembro de 2009 (JO, L, n.º 284, de 30.10.2009, p. 1-42)

Estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 

coordenação dos sistemas de segurança social. 

Regulamento (CE) n.º 988/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Setembro de 2009 (JO, L, n.º 284, de 30.10.2009, p. 43-72)

Altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de 

segurança social, e determina o conteúdo dos seus anexos 
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Directiva 2009/111/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 

2009 (JO, L, n.º 302, de 17.11.2009, p. 97-119)

Altera as Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, no que diz respeito aos 

bancos em relação de grupo com instituições centrais, a determinados elementos 

relativos aos fundos próprios, a grandes riscos, a disposições relativas à supervisão e à 

gestão de crises.

Directiva 2009/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009 

(JO, L, n.º 302, de 17.11.2009, p. 32-96)

Coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a 

alguns organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM).

Regulamento (CE) n.º 1060/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Setembro de 2009 (JO, L, n.º 302, de 17.11.2009, p. 1-31)

Relativo às agências de notação de risco.

Regulamento (CE) n.º 1136/2009, da Comissão, de 25 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
311, de 26.11.2009, p. 6-20)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 1.

Regulamento (CE) n.º 1142/2009, da Comissão, de 26 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
312, de 27.11.2009, p. 8-13)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas normas 

internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 17 do 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Regulamento (CE) n.º 1164/2009, da Comissão, de 27 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
314, de 01.12.2009, p. 15-20)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas normas 

internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 18 do 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Regulamento (CE) n.º 1165/2009, da Comissão, de 27 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
314, de 01.12.2009, p. 21-26)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, no que diz respeito às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 4 e 7. 
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Regulamento (CE) n.º 1171/2009, da Comissão, de 30 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
314, de 01.12.2009, p. 43-46)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas normas 

internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Interpretação 9 do 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e à Norma Internacional 

de Contabilidade (IAS) 39.  

Directiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 

2009 (JO, L, n.º 335, de 17.12.2009, p. 1-155) 

Relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II). 

9.2.4.2. Branqueamento de capitais, fi nanciamento do terrorismo e 

medidas restritivas

Regulamento (CE) n.º 77/2009, da Comissão, de 26 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 23, de 
27.01.2009, p. 5-24)

Altera o Regulamento (CE) n.º 314/2004 do Conselho, relativo a certas medidas restritivas 

respeitantes ao Zimbabué.

Decisão 2009/62/CE, do Conselho, de 26 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 23, de 27.01.2009, 
p. 25-29)

Dá execução ao n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2580/2001, relativo a medidas 

restritivas específi cas de combate ao terrorismo dirigidas contra determinadas pessoas 

e entidades, e revoga a Decisão 2008/583/CE. 

Posição Comum 2009/66/PESC, do Conselho, de 26 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 23, de 
27.01.2009, p. 35-36)

Altera a Posição Comum 2008/369/PESC que impõe medidas restritivas contra a 

República Democrática do Congo.

Posição Comum 2009/67/PESC, do Conselho, de 26 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 23, de 
27.01.2009, p. 37-42)

Actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC, relativa à aplicação de medidas específi cas 

de combate ao terrorismo, e revoga a Posição Comum 2008/586/PESC.

Posição Comum 2009/68/PESC, do Conselho, de 26 de Janeiro de 2009 (JO, L, n.º 23, de 
27.01.2009, p. 43-59)

Renova as medidas restritivas contra o Zimbabué.

Rectifi cação ao Regulamento (CE) n.º 77/2009, da Comissão, de 26 de Janeiro de 2009 

(JO, L, n.º 46, de 17.02.2009, p. 79)

Altera o Regulamento (CE) n.º 314/2004 do Conselho, relativo a certas medidas restritivas 

respeitantes ao Zimbabué. 
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Rectifi cação ao Regulamento (CE) n.º 77/2009, da Comissão, de 26 de Janeiro de 2009 

(JO, L, n.º 75, de 21.03.2009, p. 28)

Altera o Regulamento (CE) n.º 314/2004 do Conselho, relativo a certas medidas restritivas 

respeitantes ao Zimbabué. 

Regulamento (CE) n.º 154/2009, do Conselho, de 23 de Fevereiro de 2009 (JO, L, n.º 51, 
de 24.02.2009, p. 3-5)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1859/2005 que institui certas medidas restritivas aplicáveis 

ao Uzbequistão.

Regulamento (CE) n.º 184/2009, da Comissão, de 6 de Março de 2009 e Regulamento 

(CE) n.º 265/2009, da Comissão, de 31 de Março de 2009 (JO, L, n.º 63, de 07.03.2009, p. 
11-12 e JO, L, n.º 89, de 01.04.2009, p. 6, respectivamente)

Alteram, respectivamente pela 104.ª e 105.ª vez, o Regulamento (CE) n.º 881/2002 

do Conselho, que institui certas medidas restritivas específi cas contra determinadas 

pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã.

Aviso 2009/C 56/12 (JO, C, n.º 56, de 10.03.2009, p. 52-53)

Aviso à atenção das pessoas e entidades acrescentadas à lista referida nos artigos 2.º, 

3.º e 7.º do Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas 

restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin 

Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã, por força do Regulamento (CE) n.º 184/2009 da 

Comissão.

Regulamento (CE) n.º 242/2009, da Comissão, de 20 de Março de 2009 (JO, L, n.º 75, de 
21/03/2009, p. 8-10)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1183/2005 do Conselho, que institui certas medidas 

restritivas específi cas contra as pessoas que actuem em violação do embargo ao 

armamento imposto à República Democrática do Congo.

Aviso 2009/C 78/03 (JO, C, n.º 78, de 01.04.2009, p. 7-8)

Aviso à atenção da pessoa acrescentada à lista referida nos artigos 2.º, 3.º e 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas restritivas 

específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, 

à rede Al-Qaida e aos talibã, por força do Regulamento (CE) n.º 265/2009 da Comissão.

Regulamento (CE) n.º 275/2009, da Comissão, de 2 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 91, de 
03.04.2009, p. 18-19)

Altera o Regulamento (CE) n.º 872/2004 do Conselho, que impõe novas medidas 

restritivas contra a Libéria.

Aviso 2009/C 80/06 (JO, C, n.º 80, de 03.04.2009, p. 12-14)

Aviso à atenção de Uthman Omar Mahmoud relativo à sua inclusão na lista referida nos 

artigos 2.º, 3.º e 7.º do Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas 

medidas restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a 

Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã.
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Posição Comum 2009/314/PESC, do Conselho, de 6 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 93, de 
07.04.2009, p. 21-22)

Altera a Posição Comum 2006/276/PESC, que impõe medidas restritivas contra alguns 

altos funcionários da Bielorrússia, e revoga a Posição Comum 2008/844/PESC.

Regulamento (CE) n.º 344/2009, da Comissão, de 24 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 105, de 
25.04.2009, p. 3-4)

Altera pela 106.ª vez o Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas 

medidas restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a 

Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã.

Aviso 2009/C 96/13, de 24 de Abril de 2009 (JO, C, n.º 96, de 25.04.2009)

Aviso à atenção da pessoa acrescentada à lista referida nos artigos 2.º, 3.º e 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas restritivas 

específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, 

à rede Al-Qaida e aos talibã, por força do Regulamento (CE) n.º 344/2009 da Comissão.

Decisão do Conselho, de 27 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 106, de 28.04.2009, p.60-70) 

Dá execução à Posição Comum 2008/369/PESC que impõe medidas restritivas contra a 

República Democrática do Congo.

Posição Comum 2009/351/PESC, do Conselho, de 27 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 108, de 
29.04.2009, p. 54-85).

Prorroga as medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar.

Regulamento (CE) n.º 353/2009, da Comissão, de 28 de Abril de 2009 (JO, L, n.º 108, de 
29.04.2009, p. 20-52)

Altera o Regulamento (CE) n.º 194/2008 do Conselho, que renova e reforça as medidas 

restritivas aplicáveis à Birmânia/Mianmar. 

Aviso 2009/C 98/11, de 29 de Abril de 2009 (JO, C, n.º 98, de 29.04.2009, p. 21-22)

Aviso destinado às pessoas, entidades e organismos acrescentados às listas referidas nos 

artigos 11.º e 15.º do Regulamento (CE) n.º 194/2008 do Conselho, que renova e reforça 

as medidas restritivas aplicáveis à Birmânia/Mianmar, e revoga o Regulamento (CE) n.º 

817/2006, por força do Regulamento (CE) n.º 353/2009 da Comissão. 

Regulamento (CE) n.º 389/2009, da Comissão, de 12 de Maio de 2009 (JO, L, n.º 118, de 
13.05.2009, p. 78-79)

Altera o Regulamento (CE) n.º 329/2007 do Conselho, que institui medidas restritivas 

contra a República Popular Democrática da Coreia.
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Regulamento (CE) n.º 490/2009, da Comissão, de 10 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 148, de 
11.06.2009, p. 12-13)

Altera pela 107.ª vez o Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas 

medidas restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a 

Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã. 

Regulamento (CE) n.º 496/2009, da Comissão, de 11 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 149, de 
12.06.2009, p. 60-61)

Altera o Regulamento (CE) n.º 872/2004 do Conselho, que impõe novas medidas 

restritivas contra a Libéria. 

Aviso 2009/C 134/09, de 13 de Junho de 2009 (JO, C, n.º 134, de 13.06.2009, p. 42-43)

Aviso à atenção da pessoa acrescentada à lista referida nos artigos 2.º, 3.º e 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas restritivas 

específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, 

à rede Al-Qaida e aos talibã, por força do Regulamento (CE) n.º 490/2009 da Comissão. 

Regulamento (CE) n.º 574/2009, da Comissão, de 30 de Junho de 2009 (JO, L, n.º 172, de 
02.07.2009, p. 7-8), Regulamento (CE) n.º 601/2009, da Comissão, de 9 de Julho de 2009 

(JO, L, n.º 179, de 10.07.2009, p. 54-55), Regulamento (CE) n.º 678/2009, da Comissão, de 27 

de Julho de 2009 (JO, L, n.º 196, de 28.07.2009. p. 8-9), Regulamento (CE) n.º 732/2009, da 

Comissão, de 10 de Agosto de 2009 (JO, L, n.º 208, de 12.08.2009, p. 3-4), Regulamento (CE) 

n.º 774/2009, da Comissão, de 25 de Agosto de 2009 (JO, L, n.º 223, de 26.08.2009, p. 24-25) 

Regulamento (CE) n.º 937/2009, da Comissão, de 7 de Outubro de 2009 (JO, L, n.º 264, de 
08.10.2009, p. 7-8), Regulamento (CE) n.º 954/2009, da Comissão, de 13 de Outubro de 

2009 (JO, L, n.º 269, de 14.10.2009, p. 20-22), Regulamento (CE) n.º 1033/2009, da Comissão, 

de 28 de Outubro de 2009 (JO, L, n.º 283, de 30.10.2009, p. 51-52), Regulamento (CE) n.º 

1102/2009, da Comissão, de 16 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 303, de 18.11.2009, p. 39-
59), Regulamento (UE) n.º 1220/2009 da Comissão, de 14 de Dezembro de 2009 (JO, L, 
n.º 328, de 15.12.2009, p. 66-68) e Regulamento (UE) n.º 1286/2009, do Conselho, de 22 de 

Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 346, de 23.12.2009, p. 42-46)

Alteram, respectivamente, pela 108.ª, 109.ª, 110.ª, 111.ª,112.ª, 113.ª, 114.ª, 115.ª, 116.ª, 

117.ª e 118.ª vez, o Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas 

medidas restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a 

Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã.

Aviso 2009/C 157/09, de 10 de Julho de 2009 (JO, C, n.º 157, de 10.07.2009. p. 18-19)

Aviso à atenção da pessoa acrescentada à lista referida nos artigos 2.º, 3.º e 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas restritivas 

específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, 

à rede Al-Qaida e aos talibã, por força do Regulamento (CE) n.º 601/2009 da Comissão.

Regulamento (CE) n.º 680/2009, do Conselho, de 27 de Julho de 2009 (JO, L, n.º 197, de 
29.07.2009, p. 17)

Altera o Regulamento (CE) n.º 423/2007 que impõe medidas restritivas contra o Irão.
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Posição Comum 2009/573/PESC, do Conselho, de 27 de Julho de 2009 (JO, L, n.º 197, de 
29.07.2009, p. 111-116)

Altera a Posição Comum 2006/795/PESC, relativa a medidas restritivas contra a República 

Popular Democrática da Coreia. 

Regulamento (CE) n.º 689/2009, da Comissão, de 29 de Julho de 2009 (JO, L, n.º 199, de 
31.07.2009, p. 3-5)

Altera o Regulamento (CE) n.º 329/2007 do Conselho, que institui medidas restritivas 

contra a República Popular Democrática da Coreia. 

Decisão 2009/599/PESC, do Conselho, de 4 de Agosto de 2009 (JO, L, n.º 203, de 
25.08.2009, p. 81-84).

Dá execução à Posição Comum 2006/795/PESC, relativa a medidas restritivas contra a 

República Popular Democrática da Coreia. 

Posição Comum 2009/615/PESC, do Conselho, de 13 de Agosto de 2009 (JO, L, n.º 210, 
de 14.08.2009, p. 38-69)

Altera a Posição Comum 2006/318/PESC do Conselho, relativa à prorrogação das 

medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar. 

Aviso 2009/C 190/09, de 13 de Agosto de 2008 (JO, C, n.º 190, de 13.08.2009, p. 1-54).

Aviso à atenção de Tahir Nasuf relativo à sua inclusão na lista referida nos artigos 2.º, 

3.º e 7.º do Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, que institui certas medidas 

restritivas específi cas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin 

Laden, à rede Al-Qaida e aos talibã. 

Regulamento (CE) n.º 747/2009, da Comissão, de 14 de Agosto de 2009 (JO, L, n.º 212, de 
15.08.2009, p. 10-41)

Altera o Regulamento (CE) n.º 194/2008 do Conselho, que renova e reforça as medidas 

restritivas aplicáveis à Birmânia/Mianmar. 

Aviso 2009/C 192/08, de 15 de Agosto de 2009 (JO, C, n.º 192, de 15.08.2009, p. 20-21)

Aviso destinado às pessoas e entidades acrescentadas às listas referidas nos artigos 11.º 

e 15.º do Regulamento (CE) n.º 194/2008 do Conselho, que renova e reforça as medidas 

restritivas aplicáveis à Birmânia/Mianmar, por força do Regulamento (CE) n.º 747/2009 

da Comissão. 

Regulamento (CE) n.º 835/2009 da Comissão, de 11 de Setembro de 2009 (JO, L, n.º 241, 
de 12.09.2009, p. 5-6)

Altera o Regulamento (CE) n.º 872/2004 do Conselho, que impõe novas medidas 

restritivas contra a Libéria. 

Rectifi cação ao Regulamento (CE) n.º 680/2009, do Conselho, de 27 de Julho de 2009 

(JO, L, n.º 265, de 09.10.2009, p. 42)

Altera o Regulamento (CE) n.º 423/2007, que impõe medidas restritivas contra o Irão.
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Posição Comum 2009/788/PESC, do Conselho, de 27 de Outubro de 2009 (JO, L, n.º 281, 
de 28/10/2009, p. 7-11)

Impõe medidas restritivas contra a República da Guiné.

Regulamento (CE) n.º 1100/2009, do Conselho, de 17 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 
303, de 18.11.2009, p. 31-36)

Dá execução ao n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 423/2007, que impõe 

medidas restritivas contra o Irão, e revoga a Decisão 2008/475/CE.

Decisão 2009/840/PESC, do Conselho, de 17 de Novembro de 2009 (JO, L, n.º 303, de 
18.11.2009, p. 64-69)

Dá execução à Posição Comum 2007/140/PESC que impõe medidas restritivas contra 

o Irão.

Regulamento (UE) n.º 1227/2009, do Conselho, de 15 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 
330, de 16.12.2009, p. 48)

Revoga o Regulamento (CE) n.º 1859/2005 que institui certas medidas restritivas 

aplicáveis ao Uzbequistão. 

Regulamento (UE) n.º 1228/2009, do Conselho, de 15 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 
330, de 16.12.2009, p. 49-60)

Altera o Regulamento (CE) n.º 423/2007 que impõe medidas restritivas contra o Irão. 

Decisão 2009/969/PESC, do Conselho, de 15 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 332, de 
17.12.2009, p. 76)

Prorroga as medidas restritivas contra alguns altos funcionários da Bielorrússia previstas 

na Posição Comum 2006/276/PESC, e revoga a Posição Comum 2009/314/PESC. 

Regulamento (UE) n.º 1267/2009, da Comissão, de 18 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 
339, de 22.12.2009, p. 24-25)

Altera o Regulamento (CE) n.º 194/2008 do Conselho, que renova e reforça as medidas 

restritivas aplicáveis à Birmânia/Mianmar. 

Regulamento (UE) n.º 1283/2009, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 
346, de 23.12.2009, p. 1-25)

Altera o Regulamento (CE) n.º 329/2007, que institui medidas restritivas contra a 

República Popular Democrática da Coreia. 

Regulamento (UE) n.º 1284/2009, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 
346, de 23.12.2009, p. 26-38)

Institui certas medidas restritivas específi cas contra a República da Guiné.
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Regulamento de Execução (UE) n.º 1285/2009, do Conselho, de 22 de Dezembro de 

2009 (JO, L, n. º 346, de 23.12.2009, p. 39-41)

Dá execução ao n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2580/2001, relativo a medidas 

restritivas específi cas de combate ao terrorismo dirigidas contra determinadas pessoas 

e entidades, e revoga o Regulamento (CE) n.º 501/2009.

Decisão 2009/1002/PESC, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 346, de 
23.12.2009, p. 47-50)

Altera a Posição Comum 2006/795/PESC, relativa a medidas restritivas contra a República 

Popular Democrática da Coreia.

Decisão 2009/1003/PESC, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 346, de 
23.12.2009, p. 51-57)

Altera a Posição Comum 2009/788/PESC que impõe medidas restritivas contra a 

República da Guiné.

Decisão 2009/1004/PESC, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (JO, L, n.º 346, de 
23.12.2009, p. 58-60)

Actualiza a lista de pessoas, grupos e entidades a que se aplicam os artigos 2.º, 3.º e 

4.º da Posição Comum 2001/931/PESC, relativa à aplicação de medidas específi cas de 

combate ao terrorismo.
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