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Editorial
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A presente edição da Revista Fórum contém um conjunto de

matérias que julgamos de grande interesse para todos os

profissionais do sector financeiro e, em particular, para aqueles

que se relacionam directamente com a actividade seguradora e

de fundos de pensões.

Destaca-se, desde logo, o trabalho realizado pelo Senhor Dr.

Carlos Guiné, relativo às principais conclusões do diagnóstico

efectuado ao sector financeiro nacional no âmbito do Financial

Sector Assessment Program (FSAP), promovido pelo Fundo

Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.

Salienta-se, com grande satisfação, as avaliações efectuadas ao

sector segurador português, quer no que respeita ao elevado

nível de cumprimento dos Insurance Core Principles da

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

apresentado pela sua regulação e supervisão, quer no que

respeita aos resultados muito satisfatórios dos testes realizados

à sua solidez e sustentabilidade. É justo afirmar que os

resultados obtidos em ambos os casos reflectem o elevado

grau de desenvolvimento do sector segurador nacional e da

sua regulação e supervisão.

Neste número divulga-se também um estudo efectuado pela

Senhora Dra. Dora Leal no âmbito do projecto Solvência II que,

tomando como base dados do mercado segurador português,

visa contribuir para a determinação dos requisitos de capital

necessários, no que respeita ao ramo Vida, para as empresas

de seguros nacionais. 

No capítulo das actualidades, a presente edição assinala a

alteração ocorrida na presidência do Instituto de Seguros

de Portugal, bem como a renovação dos mandatos do

Vice-Presidente, Senhor Dr. António Osório, e do Vogal,

Senhor Dr. Rodrigo Lucena, reproduzindo a intervenção de Sua

Exa. o Ministro de Estado e das Finanças, na cerimónia da

minha tomada de posse, onde também tive a oportunidade de,

em discurso, antever os grandes desafios do sector segurador e

fundos de pensões, bem como as principais linhas de actuação

para o futuro.

(continua)



Editorial (continuação)

Publicamos ainda os despachos de nomeação da comissão de

revisão do regime jurídico do contrato de seguro e do grupo de

trabalho encarregue de preparar e apresentar um modelo de

sistema de protecção contra fenómenos catastróficos em

Portugal. 

Registamos também a recepção, pelo ISP, de uma delegação

multidisciplinar da República de Angola, que se encontra a

preparar legislação sobre o seguro obrigatório de

responsabilidade civil automóvel.

Sabemos que a Revista Fórum tem merecido um acolhimento

muito positivo junto dos seus leitores, seja pela diversidade e

actualidade dos trabalhos publicados, seja pela profundidade e

qualidade das análises produzidas. Por todas estas razões,

julgamos que se justifica a continuidade deste projecto, com o

compromisso de que é possível fazer sempre melhor.

Março de 2007

Fernando Nogueira

Presidente
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O Financial Sector Assessment
Program em Portugal

Análise dos Resultados e Comparação
Internacional

Carlos Guiné 1

1 - Técnico do Departamento de Desenvolvimento do ISP





1. Introdução

A regulação e supervisão da actividade seguradora, que em Portugal é assumida pelo
Instituto de Seguros de Portugal, tem por objectivos essenciais assegurar o bom
funcionamento do mercado segurador e de fundos de pensões, de modo a contribuir
para a garantia da protecção dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e
beneficiários. Estes objectivos são assegurados através da promoção da estabilidade
financeira de todas as instituições sob a sua supervisão, assim como da garantia da
manutenção de elevados padrões de conduta por parte dos operadores de mercado.

Num contexto em que o fenómeno da globalização se afirma cada vez mais, com especial
relevância nos mercados financeiros e de capitais, torna-se uma necessidade imperiosa a
conjugação de esforços com as congéneres internacionais, no sentido de promover uma
supervisão efectiva.

Muita dessa cooperação resulta do trabalho desenvolvido no âmbito de organizações
internacionais, de entre as quais se destaca a International Association of Insurance
Supervisors (IAIS), cujos membros são provenientes de cerca de 130 países e representam
uma parcela de aproximadamente 97% dos prémios de seguro emitidos a nível mundial.

Uma das faces mais visíveis deste trabalho conjunto foi a aprovação, em 2003, de um
conjunto de princípios universalmente aplicáveis (Insurance Core Principles), que deverão
nortear o desenvolvimento da regulação e das práticas de supervisão nos vários países
membros em áreas consideradas fundamentais. A introdução deste conjunto de linhas
orientadoras tem por principais objectivos contribuir para a melhoria de processos a  nível
nacional e internacional, por forma a introduzir nos mercados um elevado nível de
segurança, eficiência e estabilidade.

Assim sendo, torna-se relevante para os vários países membros aferir até que ponto a sua
regulação e processo de supervisão observam as regras impostas por estes princípios,
diagnosticando em simultâneo as suas principais lacunas, tendo em vista a promoção das
medidas correctivas necessárias. 

Este trabalho propõe-se apresentar as principais conclusões do diagnóstico efectuado ao
sector financeiro nacional, especificamente no que toca ao sector segurador e à regulação
e processo de supervisão, da responsabilidade do Instituto de Seguros de Portugal,
desenvolvido no âmbito do Financial Sector Assessment Program (FSAP) promovido pelo
Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.

Este exercício consistiu em dois procedimentos fundamentais: a análise do grau de
observância dos Insurance Core Principles da IAIS e a realização de stress tests a um
conjunto de empresas do sector. Os resultados obtidos em cada um dos casos, assim
como as principais conclusões e medidas correctivas propostas, permitirão efectuar um
diagnóstico à regulação e processo de supervisão da actividade seguradora no nosso país,
à luz daquelas que são consideradas as melhores práticas a nível internacional.

Este trabalho encontra-se divido em cinco partes. 

Na primeira parte, efectua-se uma pequena introdução ao tema e apresentam-se os
objectivos a desenvolver.

Na segunda parte, procede-se à apresentação do Financial Sector Assessment Program
(FSAP) e da metodologia utilizada na realização destes exercícios.

11
O

 F
in

an
ci

al
 S

ec
to

r 
A

ss
es

sm
en

t 
Pr

og
ra

m
em

 P
or

tu
ga

l



Na terceira parte, caracteriza-se o FSAP realizado ao sector segurador nacional, e
analisam-se os resultados obtidos nas duas vertentes do exercício.

Na quarta parte, efectua-se uma breve comparação com os resultados obtidos em
exercícios semelhantes em outros países desenvolvidos.

Na quinta parte, apresentam-se as principais conclusões do trabalho realizado.

2. Caracterização do FSAP

O Financial Sector Assessment Program (FSAP) foi criado no final da década de 1990,
numa iniciativa conjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial
(BM), na sequência da crise financeira iniciada com a queda abrupta dos mercados
financeiros, em resultado do rebentamento da “bolha” especulativa criada em torno dos
títulos ligados às novas tecnologias.

O principal objectivo por detrás da criação deste programa consistia no diagnóstico de
potenciais vulnerabilidades do sector financeiro, no âmbito da missão de monitorização
do sistema financeiro por parte do FMI e de promoção do desenvolvimento do sector
financeiro nos países em desenvolvimento por parte do Banco Mundial, procurando
contribuir para os esforços em curso de promoção da estabilidade financeira e
crescimento, a nível nacional e internacional. O programa defende a consistência das
orientações produzidas pelas duas instituições, promove a responsabilidade e procura
tirar partido da reduzida disponibilidade de recursos humanos especializados.

O FSAP foi inicialmente lançado em Maio de 1999, tendo por âmbito um número limitado
de países (doze1) e um horizonte temporal preestabelecido (1 ano), configurando um
programa piloto. Na Primavera de 2000, e face à qualidade do trabalho produzido, os
directores executivos das duas instituições envolvidas decidiram pela continuidade do
projecto, devendo a sua cobertura ser duplicada, em termos de número de países,
durante o ano fiscal de 2001. Desde então, o programa tem vindo a ser desenvolvido,
tendo em consideração o feedback recebido de diversos intervenientes, nomeadamente
as autoridades de supervisão nacionais e vários grupos financeiros internacionais.

Fortemente apoiado na comunidade internacional e nos países participantes, o programa
contribuiu já para o desenvolvimento de várias reformas ao nível dos diversos países
abrangidos e, em alguns casos, alertou as autoridades nacionais para problemas
emergentes nos seus sistemas financeiros, tendo igualmente contribuído para a melhoria
da actividade desenvolvida pelas duas instituições promotoras.

2.1. Metodologia aplicada

Para que o FSAP possa contribuir de forma significativa para a actividade das autoridades
nacionais e para o trabalho desenvolvido pelo FMI e pelo BM, torna-se necessário
assegurar a consistência entre as avaliações efectuadas nos diversos países, a qual passa
pela obtenção de um elevado nível de qualidade na prossecução da avaliação. Este
requisito só pode ser plenamente atingido através de uma actuação equilibrada,
caracterizada por uma grande uniformização na abordagem, âmbito e cobertura, embora
sem nunca perder de vista as circunstâncias específicas de cada um dos países.

12

O
 F

in
an

ci
al

 S
ec

to
r 

A
ss

es
sm

en
t 

Pr
og

ra
m

em
 P

or
tu

ga
l

1 - Camarões, Canadá, Colômbia, El Salvador, Estónia, Hungria, Índia, Irão, Irlanda, Cazaquistão, Líbano e África do Sul .



Embora tenham sido tomadas medidas no sentido de tornar esta necessidade clara para
as equipas e de facilitar o desenvolvimento das tarefas, verifica-se que a qualidade do
trabalho desenvolvido assenta, sobretudo, nas capacidades analíticas e de julgamento dos
elementos que as compõem, sendo muito do trabalho baseado em experiências
anteriores e nas contribuições de peritos, quer das entidades colaboradoras, quer
externos.

O trabalho das equipas de avaliação baseia-se, em larga medida, num conjunto de
metodologias e ferramentas já disponíveis, ou desenvolvidas especificamente para este
fim, que englobam nomeadamente indicadores macro-prudenciais, stress tests e análise
de cenários, bem como métodos avançados de avaliação da observância de critérios e
códigos de actuação.

No que toca à análise macro-prudencial, o seu principal objectivo é o de realçar as ligações
bidireccionais existentes entre a performance macro-económica e a solidez do sector
financeiro. Desta forma, os indicadores utilizados compreendem simultaneamente
indicadores micro-prudenciais agregados ilustrativos da situação das instituições
financeiras individuais (tais como a adequação do capital, os resultados ou a solvência)
assim como variáveis macro-económicas associadas à solidez do sistema financeiro (tais
como a volatilidade das taxas de câmbio e das taxas de juro)2. A ocorrência de crises
financeiras verifica-se, geralmente, quando ambos os tipos de indicadores mostram sinais
de vulnerabilidade, ou seja, quando as instituições financeiras estão fracas e enfrentam
choques macro-económicos.

Os stress tests e a análise de cenários constituem ferramentas úteis na detecção e análise
de vulnerabilidades do sector financeiro, permitindo a avaliação do impacto de choques
macro-económicos ou de outra natureza sobre a rendibilidade e solvência das instituições
financeiras e a discussão dos resultados com as autoridades nacionais. Os testes e
modelos utilizados, bem como os tipos de choques e cenários considerados, variam em
função do nível de sofisticação e desenvolvimento do sistema financeiro em análise, dos
dados disponíveis e das áreas que as autoridades nacionais pretendem abordar.

A utilização destas metodologias tem vindo a revelar-se positiva, na medida em que
constitui uma valiosa ajuda na identificação da sensibilidade da estabilidade do sistema
financeiro a diversos choques potenciais.

Por último, a avaliação da observância de critérios, códigos de actuação e boas práticas
relevantes tem servido três propósitos fundamentais: (i) a identificação de falhas na
regulação do sector financeiro e a avaliação do grau de aplicação de práticas
transparentes permitindo, dessa forma, identificar as reformas e desenvolvimentos
necessários; (ii) o fornecimento de informação para a avaliação global da estabilidade do
sistema financeiro; e, finalmente, (iii) o auxílio às autoridades nacionais na avaliação dos
seus próprios sistemas financeiros tendo por base padrões internacionais.

Os elementos avaliados no âmbito do FSAP, tendo em conta o estabelecimento de
prioridades adaptadas ao contexto de cada país, são, por regra, os seguintes:

• O Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies do
FMI;

• Os Basel Core Principles for Effective Banking Supervision;
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2 - “Macroprudential Indicators of Financial System Soundness”, IMF Occasional Paper No. 192, disponível em
http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/192/OP192.pdf 



• Os Core Principles for Systemically Important Payment Systems;

• Os Objectives and Principles of Securities Regulation, da International
Organization of Securities Commissions (IOSCO);

• Os Insurance Core Principles da International Association of Insurance Supervisors
(IAIS);

• E as Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism da Financial Action Task Force (FATF).

Ao analisar a verificação destas normas, a ênfase é colocada na determinação da
qualidade do cumprimento das mesmas, e não apenas na elaboração de uma checklist de
conformidade em termos técnicos.

O trabalho das equipas do FSAP tem por fim assegurar que as mais importantes
vulnerabilidades e necessidades de desenvolvimento dos sistemas financeiros são
detectadas, embora as restrições de recursos obriguem ao estabelecimento de prioridades
na selecção das áreas consideradas mais importantes para a estabilidade e
desenvolvimento do sector financeiro de cada país em particular.

O trabalho das equipas no terreno, no caso dos países industrializados, relativamente aos
quais o FMI tem responsabilidade exclusiva, dá origem a dois relatórios:

• Relatório do Financial Sector Assessment Program, dirigido às autoridades do
país;

• Relatório do Financial System Stability Assessment, dirigido ao Board do FMI.

O primeiro é um relatório mais geral, cobrindo todos os aspectos do FSAP, enquanto o
segundo, sendo específico para o Board do FMI, se centra em aspectos ligados à
estabilidade do sistema financeiro. Cada um destes relatórios é composto por três partes
fundamentais:

• Main Report, onde se apresenta uma avaliação global do sistema financeiro,
incluindo as suas vulnerabilidades e riscos a curto e médio prazo, e se apontam as
reformas ou medidas necessárias;

• Selected Issues Notes, abrangendo o material de suporte do main report, incluindo
os resultados dos stress tests e outra informação relevante sobre temas ou
aspectos seleccionados para serem objecto de análise específica no âmbito do
FSAP;

• ROSCs (Reports on the Observance of Standards and Codes), resultantes da
súmula dos Detailed Assessments of Observance of Financial Sector Standards and
Codes, que avaliam de forma detalhada o grau de cumprimento das normas,
critérios, códigos de actuação e boas práticas analisados.

Em jeito de conclusão, pode afirmar-se que o FSAP constitui uma oportunidade para as
autoridades nacionais obterem uma análise externa profunda e objectiva dos seus
sistemas financeiros, fornecendo um diagnóstico das suas principais forças, riscos,
vulnerabilidades e fraquezas.
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3. O FSAP no Sector Segurador Nacional

O exercício de avaliação da regulação e supervisão do sector segurador português foi levado
a cabo no período compreendido entre 30 de Janeiro e 10 de Fevereiro de 2006, tendo por
principal objectivo analisar a eficácia da legislação do sector (incluindo a regulamentação de
suporte) no contexto das melhores práticas de supervisão seguradora – os Insurance Core
Principles (ICP)3. Adicionalmente, examina a eficácia da autoridade de supervisão que, no
caso de Portugal, é o Instituto de Seguros de Portugal (ISP). 

Esta avaliação, como já foi referido, foi baseada nos ICP da International Association of
Insurance Supervisors (IAIS), de Outubro de 2003. Dado o grau de desenvolvimento do
mercado segurador nacional, esta avaliação faz referência quer aos critérios essenciais
quer aos critérios avançados subjacentes a cada princípio, embora apenas os critérios
essenciais sejam considerados na determinação do nível global de observância de cada
um dos princípios4. O exercício foi conduzido tendo em conta o template desenvolvido
pelo FMI (que tem por base a metodologia desenvolvida pela IAIS). 

É ainda importante salientar que, para o bom desenvolvimento dos trabalhos, contribuiu
de forma decisiva o extenso trabalho de auto-avaliação levado a cabo pelo ISP, iniciado
mais de 2 anos antes, assim como toda a informação complementar disponibilizada. Foi
igualmente referida como bastante positiva a disponibilidade e colaboração prestada
pelos representantes das entidades públicas e privadas consultadas.

3.1. Análise da Observância dos ICP da IAIS

Tal como já foi referido anteriormente, um elemento fundamental do FSAP no sector
segurador consiste na verificação da observância dos ICP, emitidos pela IAIS em 2003.

Para esta avaliação, a equipa de trabalho utilizou como fontes de informação principais
um conjunto de inquéritos enviados à autoridade de supervisão, assim como o extenso
trabalho preparatório de auto-avaliação desenvolvido pelo ISP. A análise foi depois
complementada pela realização de um conjunto de reuniões com as diferentes áreas de
supervisão do ISP e com diversas entidades externas, durante o período em que
decorreram os trabalhos no nosso país.

Neste ponto, proceder-se-á a uma análise das classificações obtidas para cada um core
principles analisados no âmbito do FSAP, assim como à apresentação de uma síntese dos
principais comentários efectuados pela equipa de trabalho. 15
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3 - Disponíveis para consulta em http://www.iaisweb.org (em inglês)

4 - Em linha com o anexo 2 dos ICP

ICP 1 – Condições para a supervisão eficiente da actividade seguradora

Descrição A supervisão da actividade seguradora baseia-se:

- numa política e num enquadramento legal e institucional para a
supervisão do sector financeiro;

- em infra-estruturas do mercado financeiro desenvolvidas e eficientes;

- em mercados financeiros eficientes.

Avaliação Observado

Comentários Existem boas condições para uma supervisão eficaz. Todos os recursos
necessários encontram-se disponíveis e são de elevada qualidade. A infra-
estrutura do mercado permite uma gestão eficiente do sector. Está disponível
um alargado leque de serviços operacionais para as empresas de seguros, o
que lhes permite focar a sua atenção nos aspectos técnicos do negócio. A
supervisão faz uma ampla utilização de serviços actuariais e permite a
supervisão baseada no risco.



16

O
 F

in
an

ci
al

 S
ec

to
r 

A
ss

es
sm

en
t 

Pr
og

ra
m

em
 P

or
tu

ga
l

ICP 2 – Objectivos da supervisão

Descrição Os objectivos principais da supervisão da actividade seguradora estão
claramente definidos.

Avaliação Observado

Comentários Os objectivos do ISP deveriam ser ajustados no sentido de permitir a libertação
de tarefas ligadas aos fundos de garantia e à correspondente gestão de
sinistros. Dada a actual estrutura organizacional, seria possível implementar
uma segregação de responsabilidades dos departamentos em causa sem
problemas significativos.

ICP 3 – Autoridade de supervisão

Descrição A autoridade de supervisão:

- detém poderes adequados, protecção legal e recursos financeiros para
exercer as suas funções e competências;

- é operacionalmente independente e responsável no exercício das suas
funções e competências;

- contrata, forma e mantém pessoal suficiente com elevados padrões
profissionais;

- trata adequadamente a informação confidencial.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários O ISP necessita de ver o seu orçamento aprovado pelo Ministro das Finanças.
Apesar de todas as despesas da autoridade de supervisão serem cobertas pelas
taxas cobradas às entidades supervisionadas, o ISP pode ser alvo de
interferências ao longo do ano que podem impedi-lo de atingir os seus
objectivos. Os estatutos do ISP deveriam ser alterados no sentido de introduzir
um maior grau de independência nesta matéria. Para além disso, o ISP deveria
estar protegido contra interferências desadequadas do poder executivo e
devia ser autorizado a utilizar os seus recursos financeiros por completo.
Adicionalmente, o ISP deve reavaliar os recursos humanos necessários para
uma completa implementação do projecto Solvência II.

ICP 4 – O processo de supervisão

Descrição A autoridade de supervisão exerce as suas funções de uma forma transparente
e responsável.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 5 – Cooperação entre entidades de supervisão e partilha de informação

Descrição A autoridade de supervisão coopera e partilha informação com outras
entidades de supervisão relevantes, salvaguardando a confidencialidade.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 6 – Autorizações

Descrição Uma empresa de seguros deve obter autorização antes de iniciar a actividade.
Os requisitos para a autorização são claros, objectivos e públicos.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.
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ICP 7 – Adequação das pessoas

Descrição Os detentores de participações qualificadas, os membros do órgão de
administração, os directores de topo, os auditores e os actuários são “fit and
proper” para exercerem as respectivas funções. O que requer que detenham
integridade apropriada, competência, experiência e qualificações.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários A lei não prevê com um grau de detalhe considerado suficiente quais os
requisitos necessários para que os directores de topo e outros responsáveis
sejam considerados “fit and proper”. Não existem requisitos específicos
relativamente aos auditores externos das empresas de seguros, e a autoridade
de supervisão não tem poder para rejeitar um auditor que não cumpra esses
requisitos. Para além disso, a autoridade de supervisão não pode exigir que os
detentores de participações qualificadas que já não respeitam os requisitos se
desfaçam das suas posições nas empresas de seguros.

O ISP, durante o ano de 2007, vai propor uma alteração à lei que estabelece
as condições de acesso e exercício da actividade seguradora, no sentido de
acautelar as deficiências observadas.

ICP 9 – Corporate Governance 

Descrição A estrutura de corporate governance reconhece e protege os direitos de todas
as partes interessadas. A autoridade de supervisão exige o cumprimento de
todos os princípios de corporate governance aplicáveis.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários Existe uma baixa percentagem de administradores não-executivos nos órgãos
de administração. A lei não aborda de forma expressa alguns pontos
relacionados com responsabilidades específicas dos órgãos de administração,
tais como:

i) o estabelecimento e monitorização da conformidade com os padrões de
conduta profissional e comportamento ético para administradores,
directores de topo e restantes colaboradores;

ii) o estabelecimento e revisão regular das políticas relacionadas com
conflitos de interesse, tratamento justo dos clientes e partilha de
informação com as restantes partes interessadas.

Existe um número significativo de empresas de seguros que não instituíram
comités de auditoria. Não é garantido ao actuário responsável o acesso directo
ao órgão de administração, nem está totalmente assegurada a sua
independência da empresa de seguros.

Em 2005, o ISP levou a cabo um inquérito tendo por objectivo a recolha de
informações relevantes sobre as estruturas de governo e outros mecanismos
(incluindo sistemas de controlo interno e gestão de riscos) das empresas de
seguros, com vista à alteração da lei que estabelece as condições de acesso e
exercício da actividade seguradora.

Os pontos fracos relacionados com a auditoria das empresas de seguros serão
corrigidos aquando da transposição para a ordem jurídica interna da Directiva
relevante.

ICP 8 – Alterações no controlo e transferências de carteira

Descrição A autoridade de supervisão aprova ou rejeita propostas para a aquisição de
participações sociais significativas em empresas de seguros, ou qualquer outra
posição de que resulte para o adquirente, directa ou indirectamente,
individualmente ou em associação, o controlo sobre a empresa de seguros. A
autoridade de supervisão autoriza transferências de carteira ou fusões na
actividade seguradora.

Avaliação Observado

Comentários Nos últimos 5 anos, ocorreram 59 transacções que envolveram fusões,
participações qualificadas e transferências de carteira. Nenhum desses casos
suscitou problemas graves ou implicou a recusa da operação.
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ICP 10 – Controlo interno

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros possuam
sistemas de controlo interno adequados à natureza e dimensão do seu
negócio. Os sistemas de  controlo e de informação permitem ao órgão de
administração e aos gestores monitorizar e controlar as operações.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários Com a nova regulamentação já aprovada e em fase de implementação, o ISP
apresentou garantias suficientes de que em 2007 todos os mecanismos de
controlo interno estarão implementados. A avaliação atribuída reflecte o
período de transição até à sua completa implementação.

ICP 11 – Análise de mercado

Descrição Utilizando todas as fontes de informação ao seu dispor, a autoridade de
supervisão monitoriza e analisa todos os factores que possam ter impacto nas
empresas de seguros e no mercado segurador. Tira conclusões e adopta as
medidas apropriadas.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 12 – Reporte e monitorização off-site

Descrição A autoridade de supervisão recebe a informação necessária para conduzir uma
eficaz monitorização off-site para avaliar a actividade de cada empresa de
seguros bem como do mercado segurador.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 13 – Inspecções in loco

Descrição A autoridade de supervisão executa acções de inspecção in loco para aferir da
actividade da empresa de seguros e do cumprimento da legislação e dos
requisitos de supervisão.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 14 – Medidas preventivas e correctivas

Descrição A autoridade de supervisão toma medidas preventivas e correctivas que são
atempadas, adequadas e necessárias por forma a atingir os objectivos da
supervisão das empresas de seguros.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 15 – Aplicação da lei e sanções

Descrição A autoridade de supervisão executa acções correctivas e, quando necessário,
aplica sanções, com base em critérios claros e objectivos que são revelados
publicamente.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.
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ICP 16 – Liquidação e saída do mercado

Descrição O quadro legal e regulamentar define várias opções para a saída das empresas
de seguros do mercado, de forma organizada. Este quadro legal e
regulamentar define insolvência e estabelece critérios e procedimentos para
lidar com casos de insolvência. Num processo de liquidação, o quadro legal dá
prioridade à protecção dos tomadores.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 17 – Supervisão complementar

Descrição A autoridade de supervisão supervisiona as empresas de seguros numa base
individual e de grupo.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 18 – Avaliação e gestão do risco

Descrição A autoridade de supervisão requer que as empresas de seguros reconheçam o
conjunto de riscos que enfrentam, os avaliem e os controlem eficazmente.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 19 – Actividade de seguros

Descrição Na medida em que os seguros correspondem a uma actividade de aceitação
de risco, a autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros
procedam à avaliação e gestão dos riscos que subscrevem, particularmente
através do resseguro, e que tenham ferramentas para estabelecer um nível
adequado de prémios.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 20 – Responsabilidades

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros cumpram as
regras para a constituição de provisões técnicas adequadas e de outras
responsabilidades, e tomem em consideração as verbas recuperáveis de
resseguradores. A autoridade de supervisão tem o poder e a capacidade para
avaliar a adequação das provisões técnicas e para exigir que essas provisões
sejam reforçadas, se necessário.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 21 – Investimentos

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros cumpram as
regras aplicáveis às actividades de investimento. Estes princípios incluem
requisitos sobre a política de investimento, composição da carteira, avaliação,
diversificação, adequação activo/passivo e gestão do risco.

Avaliação Observado

Comentários Uma parte significativa dos investimentos encontra-se detida em obrigações de
empresas para as quais não existem ratings disponíveis. Deveria ser investigado
porque é que as empresas evitam os ratings externos. Além disso, para o propósito
de medição das exposições, as empresas de seguros baseiam-se em ratings
provisórios fornecidos pelos bancos. Apesar do número de casos de
incumprimento conhecidos ser insignificante, a ausência de ratings é pouco usual.
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ICP 22 – Produtos derivados e compromissos similares

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros cumpram os
princípios relacionados com a utilização de produtos derivados e
compromissos similares. Estes princípios incluem restrições no uso destes
produtos e estabelecem requisitos de divulgação, assim como requisitos de
controlo interno e de monitorização das posições assumidas.

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

ICP 23 – Adequação de capital e solvência

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros cumpram com
o regime de solvência estabelecido. Este regime inclui requisitos de adequação
de capital e exige formas adequadas de capital que permitam que a empresa
de seguros absorva perdas inesperadas e significativas.

Avaliação Observado

Comentários A lei não estabelece requisitos específicos relativamente à adequação entre
activos e responsabilidades, e os requisitos de adequação do capital não são
suficientemente sensíveis aos riscos da actividade da seguradora. Em
antecipação ao projecto Solvência II, o ISP deveria introduzir de forma gradual
as metodologias previstas no novo regime de solvência (assente numa
abordagem baseada no risco).

ICP 24 – Mediadores

Descrição A autoridade de supervisão estabelece requisitos, directamente ou através da
supervisão das empresas de seguros, para a conduta dos mediadores de
seguros.

Avaliação Observado

Comentários Embora o elevado número de intermediários individuais represente uma carga
administrativa para o ISP, a implementação da nova Directiva irá resultar, em
contraste com outros países europeus, numa redução ligeira das
responsabilidades do ISP. Contudo, o número de candidatos de outros países
que pretendem actuar como intermediários em Portugal é considerável. O ISP
é fortemente aconselhado a analisar a possibilidade de cobrar uma taxa
administrativa a esses candidatos, de modo a garantir uma partilha adequada
da carga administrativa.

ICP 25 – Protecção do consumidor

Descrição A autoridade de supervisão, no âmbito da sua jurisdição, estabelece requisitos
mínimos aplicáveis à relação entre as empresas de seguros e mediadores, por
um lado, e os consumidores, por outro, incluindo as empresas de seguros
estrangeiras em operações transfronteiras. Os requisitos incluem o
fornecimento de informação oportuna, completa e relevante para os
consumidores desde a fase pré-contratual até ao momento em que todas as
obrigações decorrentes do contrato foram satisfeitas.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários Com a nova legislação da mediação de seguros, foram introduzidos
procedimentos adequados de forma a assegurar a implementação de um nível
de protecção dos consumidores apropriado. A classificação atribuída traduz o
período de transição até à total implementação da nova legislação.

O ISP pretende introduzir medidas destinadas a assegurar que (i) as empresas
de seguros tratam os consumidores adequadamente, (ii) os sistemas
apropriados estão em funcionamento, e (iii) é disponibilizada formação para
fortalecer o cumprimento dessas normas pelos colaboradores e outros
agentes comerciais.
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ICP 26 – Informação, divulgação e transparência para com o mercado

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas de seguros divulguem, com
regularidade, informação relevante, com o objectivo de fornecer aos
interessados uma perspectiva clara da sua actividade comercial e da sua
situação financeira, para efeitos de facilitar a compreensão dos riscos aos
quais estão expostas.

Avaliação Observado

Comentários O âmbito da informação divulgada poderia ser alargado e deveria ser revisto
no contexto dos resultados esperados para o Pilar III do projecto Solvência II.

ICP 27 – Fraude

Descrição A autoridade de supervisão exige que as empresas e os mediadores de seguros
tomem as medidas necessárias para prevenir, detectar e resolver os problemas
de fraude nos seguros.

Avaliação Em grande parte observado

Comentários A questão da fraude nos seguros não se encontra especificamente prevista na
legislação da actividade seguradora. Consequentemente, não é exigido às
empresas de seguros e aos intermediários que efectuem uma alocação de
recursos adequada e que implementem procedimentos e controlos efectivos
que dissuadam, detectem, registem e prontamente comuniquem as fraudes às
autoridades competentes. Às empresas de seguros e intermediários deveria
ser exigido o fornecimento de formação antifraude à direcção e restante
pessoal assim como a troca de informação com respeito a fraudes e àqueles
que as cometeram.

ICP 28 – Branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo 
(AML/CFT)

Descrição A autoridade de supervisão exige às empresas de seguros e aos mediadores,
no mínimo aos que comercializam produtos do ramo vida ou outros contratos
de seguros relacionados com investimentos, que tomem medidas eficazes
para impedir, detectar e comunicar às autoridades competentes o
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em acordo com
as recomendações da Financial Action Task Force on Money Laundering.
(FATF).

Avaliação Observado

Comentários Não foram tecidos quaisquer comentários.

Quadro 1 Sumário do grau de observância dos ICP da IAIS

Como é possível verificar pela análise efectuada, a regulação e o processo de supervisão
desenvolvidos pelo ISP no mercado segurador nacional apresentam um elevado grau de
cumprimento dos ICP da IAIS, tendo todos os princípios recebido uma classificação de
“Em grande parte observado” ou superior, conforme se pode verificar no quadro seguinte.

Grau de Avaliação Nº Princípios

Observado 22 1,2,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,26,28

Em grande parte observado 6 3,7,9,10,25,27

Parcialmente observado - -

Materialmente não observado - -

Não observado - -

Não aplicável - -



Estes resultados traduzem o reconhecimento pelo FMI do esforço desenvolvido pela
autoridade nacional de supervisão no sentido de promover e reforçar a transparência das
actividades e procedimentos de supervisão, em linha com as melhores práticas
internacionais. O ISP analisou cuidadosamente todas as recomendações do FSAP, e vai
continuar a desenvolver esforços no sentido da sua total implementação, quer através da
emissão de normas regulamentares, quer através de propostas de alteração da legislação
em vigor, quer ainda através do aprofundamento do processo de supervisão. 

3.2. Stress Tests ao Sector Segurador

No âmbito do Financial Sector Assessment Program promovido pelo FMI, o Instituto de
Seguros de Portugal efectuou um extenso exercício de stress testing ao sector segurador
nacional. Este exercício teve como principal objectivo efectuar uma análise idónea à
solidez e sustentabilidade do sistema segurador português através da avaliação do
impacto de diversos choques nos balanços das empresas de seguros e,
consequentemente, nos respectivos capitais e requisitos de solvência.

Para melhor quantificar a vulnerabilidade aos principais tipos de risco, foi utilizado um
leque diversificado de metodologias, e considerada uma grande variedade de factores de
risco e de choques, tendo os testes sido aplicados a um conjunto alargado de instituições.

Assim, foram desenvolvidos diversos testes bottom-up, no sentido de avaliar o impacto de
choques sobre os principais factores de risco inerentes ao sector segurador.
Adicionalmente, foi ainda desenvolvido um teste top-down tendo por objectivo analisar a
importância do risco catastrófico, ligado à possibilidade de ocorrência de um sismo de
grande magnitude.

No que diz respeito aos testes bottom-up, o seu desenvolvimento foi coordenado pelo
ISP, tirando partido das experiências acumuladas no desenvolvimento do Preparatory Field
Study (PFS) e do primeiro Quantitative Impact Study (QIS) no âmbito do Committee of
European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). Os testes foram
aplicados a uma amostra significativa de empresas dos ramos Vida, Não Vida e Mistas,
encontrando-se representadas as maiores empresas de cada um dos ramos. Em termos
globais, e considerando a divisão do volume de negócios das empresas mistas nas suas
componentes Vida e Não Vida, encontravam-se representados 78% e 64% dos ramos
Vida e Não Vida, respectivamente, medidos pelos prémios de seguro directo emitidos em
2005.

O exercício consistiu em duas partes. Numa primeira fase, foram determinados os valores
de mercado dos activos e responsabilidades, sendo que do lado do activo a larga maioria
dos elementos que o constituem já se encontra valorizada segundo esta regra. No que diz
respeito às responsabilidades, estas foram valorizadas tendo por base o cálculo da melhor
estimativa acrescida de uma margem de risco determinada pelo quartil 75. Numa
segunda fase, foram desenvolvidos testes de sensibilidade sobre os balanços
anteriormente construídos, retirando-se conclusões acerca do impacto sobre os requisitos
de capital da empresa de seguros. Os factores de risco considerados incluem riscos
financeiros (riscos de mercado e risco de crédito) e riscos específicos da actividade
seguradora. Os choques foram calibrados tomando como ponto de referência os
trabalhos anteriormente referidos no âmbito do CEIOPS, isto é, reflectindo uma
probabilidade máxima de insolvência de 0,5% no prazo de um ano, tal como é defendido
pelo CEIOPS e outros organismos internacionais. Na determinação do impacto destes
choques não foram consideradas as responsabilidades decorrentes de contratos
unit-linked, em que o tomador assume os riscos do investimento.
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O impacto da reavaliação dos activos e responsabilidades traduziu-se, em termos
agregados, num aumento dos activos em 0,6% (180 milhões de euros) e numa redução
das responsabilidades em 0,7% (221 milhões de euros), podendo esta redução ser
atribuída ao desconto das responsabilidades dos ramos Não Vida. O efeito combinado
destas variações originou um aumento no capital de 17,5% (401 milhões de euros),
verificando-se uma melhoria na posição financeira da generalidade das empresas de
seguros consideradas.

Os resultados dos testes efectuados demonstram que os impactos são bastante
diferenciados entre as diversas empresas de seguros, sendo no entanto claro que todas
conseguem suportar os choques considerados. O choque na taxa de juro produziria o seu
efeito mais significativo numa empresa mista, implicando uma redução de capital de
30,6%. Uma empresa do ramo Vida, particularmente exposta ao risco accionista, poderia
verificar uma quebra de cerca de 72,8% no seu capital em resultado de um crash do
mercado accionista. O risco de crédito apenas resultou num impacto significativo para
duas empresas do ramo Vida (reduções de capital de 47% e 25%). Ainda no ramo Vida,
o risco de descontinuidade revelou-se importante apenas para uma empresa, com uma
redução de capital de 17,6%. 

Estes testes mostraram que as empresas dos ramos Vida e Não Vida apresentam reacções
diferenciadas, sendo os ramos Não Vida aparentemente mais sensíveis, em termos
agregados, embora esta conclusão possa derivar do facto de estas empresas terem sido
sujeitas a um conjunto mais severo de choques. Uma outra conclusão relevante é o facto
de, apesar de o capital sofrer quebras significativas em resultado dos choques
considerados, este conseguir absorver o impacto de todos os choques, quando
considerados individualmente. Mais relevante ainda é o facto de o capital resistir, excepto
no caso de uma empresa, à ocorrência em simultâneo de choques sobre todos os factores
de risco, admitindo uma matriz de correlação entre os riscos de natureza conservadora.

Os factores de risco mais relevantes para o sector segurador, considerado como um todo,
parecem ser, por ordem decrescente de importância: risco accionista, risco de taxa de
juro, risco de prémios e risco de provisões para os ramos Não Vida e o risco de crédito.

Como complemento aos testes bottom-up, e tal como já havia sido anteriormente
referido, foi igualmente levado a cabo um teste top-down, cujo objectivo principal
consistiu na avaliação da sensibilidade dos ramos Não Vida ao risco catastrófico. Este
exercício foi igualmente conduzido tomando como referência as técnicas adoptadas no
segundo QIS no âmbito do CEIOPS para avaliação do risco catastrófico.

A selecção do evento a considerar tomou em consideração as características do nosso
país, no que diz respeito a desastres naturais, tendo sido seleccionada a ocorrência de um
sismo de grandes proporções. 

Por simplificação, foram apenas considerados os seguros de danos materiais para a
determinação da perda estimada máxima em resultado da catástrofe. Essa perda total é
depois imputada às empresas de seguros, tomando como critério de exposição a sua
quota de mercado em termos de valores seguros, líquidos de resseguro. A perda máxima
estimada para o mercado foi fixada em 1,11% do valor total seguro, valor que
corresponde aproximadamente à estimativa fornecida por uma empresa de resseguro
internacional para a eventualidade de ocorrência de um tremor de terra com uma
intensidade igual ou superior a 8,5 na escala de Richter.

Os resultados deste teste mostram que o capital das empresas de seguros consideradas é
suficiente para absorver as perdas resultantes da catástrofe, admitindo que não há
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incumprimento por parte das empresas de resseguro, embora os resultados variem
bastante entre as diversas empresas. As principais causas por detrás do impacto limitado
deste cenário são, fundamentalmente, as seguintes: (i) os valores seguros são
relativamente reduzidos, dados os custos associados à cobertura deste risco, e (ii) as
empresas de seguros colocaram uma parcela significativa dos seus riscos em empresas de
resseguro. Assim sendo, o impacto mais significativo entre as várias instituições traduz-se
numa quebra de capital de 16,6%, sendo que a empresa menos afectada não sofreria
praticamente nenhum impacto em virtude deste choque.

Por último, procurou estimar-se o impacto sobre a posição financeira das empresas
resultante da verificação simultânea de todos os factores de risco considerados
anteriormente. Para a determinação dos requisitos de capital, foi assumida uma
metodologia semelhante à adoptada pelo CEIOPS no âmbito do QIS 2. Assim, foi
igualmente considerado o ajustamento pelo impacto de absorção de risco das
participações nos resultados futuras, isto é, admitindo que as empresas de seguros podem
reduzir estas responsabilidades (de carácter discricionário) caso as condições para o
negócio se mostrem adversas.

Os cálculos efectuados permitem concluir que, em média, este cenário conjunto implicaria
uma redução no capital de 57,5%. Apenas uma empresa obteve resultados que a
colocam, embora por uma margem mínima, abaixo dos requisitos de solvência, embora
seja importante referir que não foram considerados os efeitos positivos dos resultados
esperados dos ramos Não Vida, o que poderia alterar significativamente os resultados
obtidos (nomeadamente no caso da empresa que não conseguiria cumprir os requisitos
de capital).

Os exercícios de stress testing no âmbito do FSAP, tal como foi possível verificar ao longo
desta análise, permitiram a realização de uma avaliação do impacto de diversos choques
nos capitais e requisitos de solvência das empresas de seguros nacionais. Esta análise
permitiu concluir acerca da solidez e sustentabilidade do sistema segurador português,
uma vez que os resultados foram bastante positivos para a generalidade dos cenários
considerados, quer isoladamente, quer em conjunto. Um outro contributo importante dos
testes realizados poderá ser uma maior consciencialização das empresas de seguros para
os principais factores de risco a que se encontram sujeitas e os impactos potenciais sobre
a sua estrutura financeira, promovendo uma melhor gestão dos riscos no sector
segurador.

4. Comparação com Outros Países

Neste capítulo, procurar-se-á contextualizar a realidade observada no sector segurador
nacional com os resultados dos FSAP realizados em outros mercados desenvolvidos.

Efectivamente, a comparação com as práticas de outros países e a identificação das
melhores práticas a nível internacional deverá sempre constituir uma preocupação
importante no âmbito da actividade de qualquer autoridade de supervisão. Por ser o
elemento mais facilmente comparável, limitar-se-á este trabalho à análise do grau de
observância atribuído a cada país para cada um dos ICP da IAIS.

Para atingir este objectivo, recorrer-se-á à informação disponibilizada pelo FMI5 relativa
aos FSAP realizados nos últimos 3 anos em mercados considerados desenvolvidos, tendo
por objectivo avaliar a posição do nosso país no contexto internacional em que, cada vez
mais, a actividade de supervisão tem vindo a ser desenvolvida.
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5 - Informação disponível em http://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.asp 



Importa aqui salientar que a concretização deste trabalho implica a disponibilidade do
relatório Financial Sector Assessment Program-Detailed Assessment of Observance of the
IAIS Insurance Core Principles, onde é efectuada a avaliação do FMI para cada um dos
princípios, o que na maioria dos países não acontece, apenas sendo disponibilizado um
quadro-resumo com as principais recomendações.

No entanto, em função da extensão e profundidade das recomendações apresentadas
pelo FMI na generalidade desses relatórios, afigura-se como razoável considerar que
nesses países terá sido identificado um número significativo de situações de não completa
observância dos ICP da IAIS.

O sumário da informação recolhida pode ser observado na tabela que se segue.

Quadro 2 Comparação Internacional

Quadro Resumo

Legenda: 
O - Observado; LO – Em grande parte observado; PO – Parcialmente observado; MNO – Materialmente não observado; NO – Não
observado; NA – Não aplicável
(a) - A primeira classificação respeita ao ramo Vida e a segunda aos ramos Não Vida
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Austrália Espanha França Holanda Itália Portugal
2006 2006 2005 2004 2006 2007

ICP 1 O O O O LO O

ICP 2 O O O LO LO O

ICP 3 LO PO PO O PO LO

ICP 4 O O O LO LO O

ICP 5 O O O PO PO O

ICP 6 O/PO(a) LO O PO O O

ICP 7 O LO O O LO LO

ICP 8 O O O O LO O

ICP 9 O PO LO LO PO LO

ICP 10 LO LO LO LO LO LO

ICP 11 O PO O PO O O

ICP 12 O O O O O O

ICP 13 O O O O PO O

ICP 14 O/LO(a) O O O O O

ICP 15 O/PO(a) O O O LO O

ICP 16 O/PO(a) O O O O O

ICP 17 LO PO LO PO LO O

ICP 18 LO/O(a) PO LO O PO O

ICP 19 O O O LO LO O

ICP 20 O O O PO O O

ICP 21 LO/O(a) LO O LO PO O

ICP 22 O LO O O O O

ICP 23 O O O LO LO O

ICP 24 O O PO NO PO O

ICP 25 O O O PO LO LO

ICP 26 O O O LO PO O

ICP 27 O O O O LO LO

ICP 28 PO LO PO LO LO O

O 22/20(a) 17 21 12 7 22

LO 5/4(a) 6 4 9 13 6

PO 1/4(a) 5 3 6 8 -

MNO - - - - - -

NO - - - 1 - -

NA - - - - - -

Total 28/28(a) 28 28 28 28 28



Como se pode verificar, existe um grau de cumprimento dos core principles bastante
diferenciado entre os vários países analisados, situação que se torna mais evidente ao
efectuar uma análise gráfica dos dados.

Gráfico 1 Análise gráfica dos resultados por país 
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Efectuando uma decomposição por cada um dos princípios, verifica-se que aquele em que
o grau de observância é mais elevado é o princípio 12 (Reporte e monitorização off-site),
observado em todos os países considerados, seguindo-se os princípios 1, 8, 14, 15, 17, 20
e 22 (Condições para a supervisão eficiente da actividade seguradora; Alterações no
controlo e transferências de carteira; Medidas preventivas e correctivas; Aplicação da lei e
sanções; Supervisão complementar; Responsabilidades; e Produtos derivados e
compromissos similares, respectivamente), observados por 5 dos 6 países em análise. No
extremo oposto, encontra-se o princípio 10 (Controlo interno), que não é totalmente
observado em nenhum dos países considerados, seguindo-se os princípios 3, 9, 17 e 28
(Autoridade de supervisão; Corporate governance; Supervisão complementar; e
Branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT),
respectivamente), observados apenas em um dos países.

Uma análise por país revela-nos que os países que apresentam maior grau de
cumprimento dos princípios da IAIS são, respectivamente, Portugal e a Austrália6, que
obtiveram uma classificação de “Observado” em 22 dos 28 princípios. O caso de Portugal
destaca-se ainda mais, pelo facto de não ter sido atribuída nenhuma classificação inferior
a “Em grande parte observado”7. Relativamente aos países que apresentam menor grau
de cumprimento, refiram-se a Itália, que apenas obteve a classificação de “Observado”
em 25% dos princípios, e a Holanda, que obteve a classificação de “Não Observado”
relativamente ao princípio 24 (Mediadores).

Esta abordagem comparativa permite concluir que o nosso país apresenta um excelente
comportamento no que toca à adequação da sua regulação e do seu processo de
supervisão da actividade seguradora aos princípios da IAIS, posicionando-se como uma
referência a nível internacional. Apesar deste excelente resultado, novas medidas
continuam a ser desenvolvidas e implementadas, no sentido de corrigir os problemas
identificados e promover uma melhoria contínua na regulação e no processo de
supervisão.

5. Conclusões

Neste trabalho, foram apresentadas as principais conclusões do FSAP realizado ao sector
segurador nacional. Este exercício procurou, por um lado, avaliar o grau de aderência da
regulação e do processo de supervisão desenvolvidos pelo ISP aos princípios da IAIS e, por
outro, realizar um conjunto de testes à solidez e sustentabilidade do sistema segurador
português.

Em ambos os casos, os resultados foram plenamente satisfatórios, demonstrando uma
vez mais o elevado grau de desenvolvimento atingido pelo sector segurador nacional e
pela sua regulação e supervisão. 

Efectivamente, o nosso país obteve excelentes resultados, no que respeita ao grau de
adequação da regulação e do processo de supervisão às normas da IAIS, obtendo uma
classificação de “Observado” em cerca de 80% dos princípios, e sem nenhuma
classificação inferior a “Em grande parte observado”. As conclusões do FMI apontam na
mesma direcção, apresentando algumas sugestões no sentido de corrigir as lacunas
detectadas, que o ISP se propôs analisar cuidadosamente e desenvolver todos os esforços
para a sua total implementação. 
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6 - Relativamente ao ramo Vida
7 - Sendo que, como se viu anteriormente, muitas destas classificações resultaram do facto de o país se encontrar num período de
transição, entre a aprovação da legislação necessária à total observância dos princípios e a sua efectiva produção de efeitos em termos
práticos.



Relativamente aos stress tests efectuados sobre uma amostra representativa de empresas
do sector, distribuídas pelos ramos Vida e Não Vida, os resultados foram igualmente
satisfatórios, na medida em que os capitais das empresas de seguros se mostraram
adequados para absorver as perdas decorrentes da generalidade dos choques
considerados.

Por último, foi levada a cabo uma comparação entre os resultados obtidos para o nosso
país e outros países nos quais foram realizados exercícios semelhantes. Esta comparação
limitou-se à classificação atribuída ao nível de observância dos vários princípios da IAIS, e
apenas para os países desenvolvidos relativamente aos quais existe informação
publicamente disponível para os últimos 3 anos. A análise efectuada coloca o nosso país
ao nível dos melhores, com um elevado grau de observância na generalidade dos
princípios. Estes resultados permitem concluir que a regulação e o processo de supervisão
da actividade seguradora desenvolvidos pelo ISP em Portugal se encontram ao nível das
melhores práticas internacionais nesta matéria.

Os resultados obtidos não devem, no entanto, dar origem a um relaxamento nos esforços
de desenvolvimento e melhoria contínua que têm vindo a ser executados pelo ISP. Pelo
contrário, devem ser encarados como um reconhecimento internacional do trabalho
realizado, e traduzir-se num estímulo para a sua continuidade e aprofundamento,
fundamentais para a manutenção de um sistema de regulação e supervisão eficazes num
sector em permanente evolução, quer a nível nacional, quer internacional.
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Requisitos de adequação 
de capital para o ramo Vida

Risco de Mortalidade
Dora Leal 1

1 -Técnica do Departamento de Supervisão de Empresas de Seguros do ISP





1. Introdução

O presente artigo enquadra-se no âmbito do novo regime de solvência da União Europeia
designado por “Solvência II”, que deverá ser definido por Directiva Comunitária e
regulamentação a publicar entre finais de 2007 e finais de 2008, entrando em vigor em
torno do ano de 2010 e que, no tocante ao ramo Vida, tem como objectivo principal
determinar requisitos de capital e provisões matemáticas adequados, relativamente aos
riscos financeiros e de mortalidade.

Este trabalho teve início em Setembro de 2005, quando o “Solvência II” era ainda um
projecto que se encontrava relativamente em aberto, no qual não havia total consenso
quanto à forma de determinar os requisitos de capital a exigir às empresas de seguros.
Com efeito, deverá ter-se presente que foi realizado com a informação disponível na
altura, estando, no entanto, ainda actualmente adaptáveis as metodologias e ideias
utilizadas.

Este estudo visa determinar os requisitos de capital necessários para as empresas de
seguros portuguesas através de medidas sensíveis ao risco de mortalidade, tendo em
conta o valor adequado para as provisões técnicas.

Os requisitos de capital que poderão vir a ser exigidos às empresas de seguros, no âmbito
do projecto “Solvência II”, são o Requisito Mínimo de Capital, Minimum Capital
Requirement (MCR) e o Requisito de Capital para o nível de Solvência Integral, Solvency
Capital Requirement (SCR). O MCR corresponde ao limite mínimo de capital abaixo do
qual as empresas de seguros apresentam um risco excessivo de perda de direitos e
benefícios para os segurados e beneficiários, enquanto o SCR diz respeito ao nível de
capital que permite a absorção de um montante significativo de perdas inesperadas, com
um elevado grau de confiança, num determinado horizonte temporal1.

O perfil da mortalidade da população portuguesa coberta pelos seguros de vida e fundos
de pensões tem sido estudado pelo ISP2. Alguns resultados desse estudo foram úteis na
prossecução deste trabalho, pelo que o ponto 3 apresentará o tratamento efectuado ao
risco de mortalidade presente na população segura portuguesa.

Com base nos dados de mortalidade existentes e da informação recolhida de todas as
empresas de seguros do ramo Vida portuguesas, realizou-se um estudo de aplicação dos
requisitos mínimos de capital necessários para a solvência do mercado segurador
português. A aplicação prática de algumas metodologias internacionais estudadas e
adaptáveis aos nossos dados será desenvolvida nos pontos 4, 5, 6 e 7, apresentando um
modelo standard de solvência. O requisito de adequação de capital para as empresas de
seguros foi determinado segundo quatro formas de abordagem distintas, sendo cada
uma destas desenvolvida nos quatro pontos referidos anteriormente.

A primeira abordagem consistiu em determinar a necessidade de capital adicional até ao
run-off das responsabilidades, para fazer face ao risco de mortalidade, considerando
sempre a situação mais gravosa do ponto de vista das empresas de seguros – constitui
uma abordagem factor-based numa perspectiva do prazo de maturidade dos contratos de
seguros. É de assinalar que os contratos de seguros analisados foram os contratos de
seguros de rendas vitalícias (para os seguros em caso de vida) e os contratos de seguros
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1 -  O MCR e o SCR estavam ainda em estudo na altura, não se tendo obtido uma definição concreta para cada um destes requisitos
de capital. Ambos os requisitos abordam todos os tipos de risco quantificáveis existentes e as correlações existentes entre esses riscos,
no entanto foi considerado como requisito de capital para este trabalho o SCR, uma vez que tem em conta o nível de confiança a
99,5%. Será analisado o impacto de dois riscos apenas, “ceteris paribus”, os riscos de mortalidade e de longevidade.

2 - Este estudo vem descrito no Relatório do Sector Segurador e Fundos de Pensões de 2002.



temporários (para os seguros em caso de morte), pelo que numa abordagem deste tipo
cada tipo de seguro foi analisado isoladamente, já que uma variação no risco de
mortalidade origina efeitos de “stress” de solvência contrários em cada um destes tipos
de seguros.

Conforme a aplicação desenvolvida no ponto 4, os requisitos de capital foram
determinados em função do valor das provisões técnicas, quer para as rendas vitalícias
quer para os seguros temporários, em função de um dado nível de confiança. Tais
provisões são denominadas provisões técnicas de benchmark. No entanto, foi ainda
realizada uma abordagem diferente para o caso dos seguros temporários, que consistiu
em determinar requisitos de adequação de capital em função dos capitais seguros.

De acordo com a informação disponível, a última metodologia acima referida constitui
uma forma de abordagem inovadora, na medida em que não se conhecem referenciais
sobre a mesma.

No ponto 5 será desenvolvida a segunda forma de abordagem, que decorre da primeira,
mas que visa determinar a necessidade de capital adicional durante o horizonte temporal
de um ano – constituindo uma abordagem factor-based numa perspectiva anual.

A terceira forma de abordagem, que assenta na lógica dos stress tests, será descrita no
ponto 6 e visa simular choques na mortalidade e analisar o impacto dos mesmos sobre a
solvência das seguradoras. Por fim, foram analisados alguns cenários, nomeadamente
catastróficos, bem como o impacto da agregação dos mesmos nos requisitos de
adequação de capital. Esta questão será desenvolvida no ponto 7. Nestas duas últimas
abordagens, os seguros de rendas vitalícias e os seguros temporários analisaram-se de
forma agregada, considerando como requisito de capital a maior perda esperada face a
variações na mortalidade.

É de salientar o facto da determinação dos requisitos de adequação de capital, por
qualquer uma das abordagens consideradas para esse efeito, assentar numa lógica de
determinação de intervalos de confiança. Pretendeu-se, assim, obter margens de risco
para ocorrência de situações adversas que poderão tornar insolventes as empresas de
seguros.

2. “Solvência II” e requisitos de capital

O sistema “Solvência II” consiste na determinação da adequação de capital baseada nos
riscos actuais, quer riscos de seguros quer riscos financeiros, que estão inerentes à
actividade das empresas de seguros. Através da análise dos mesmos e da aplicação de
modelos standard de solvência pretendeu-se obter o requisito adicional de capital
necessário para fazer face a perdas inesperadas, que poderão pôr em risco a solvência das
empresas de seguros.

O projecto de solvência em questão visa proteger os tomadores de seguro, os segurados
e os beneficiários, e divide-se em três grandes princípios: o pilar I, no qual são
quantificados os requisitos de capital, tendo em conta os riscos quantificáveis das
empresas de seguros; o pilar II, que é complementar ao pilar I e consiste em actividades de
supervisão; e o pilar III, que aborda a questão do reporte à supervisão e disclosure público.

Este estudo enquadrou-se no pilar I, tentando encontrar um modelo standard de
solvência baseado no risco de mortalidade, para as empresas de seguros portuguesas.
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Em cada ano, as provisões deverão ser adequadas quer para circunstâncias correntes quer
para situações imprevisíveis. As provisões técnicas dividem-se, assim, em duas
componentes: a best estimate, que corresponde à média da distribuição de
probabilidades das variáveis a partir das quais se determinam os resultados das empresas
de seguros e a margem de risco, que consiste numa carga a adicionar à best estimate de
modo a garantir a suficiência das provisões técnicas a um dado nível de confiança, o qual
se encontrava ainda em discussão, sendo previsto um nível de confiança a 75%3. A best
estimate foi determinada com um nível de confiança a 50%4.

No que respeita ao SCR, este deve permitir assegurar, à data final do horizonte temporal
(de 1 ano), a possibilidade de transferência das responsabilidades para uma terceira
entidade ou a garantia de cumprimento dos compromissos para com os segurados, com
um elevado nível de confiança (99,5%).

As metodologias estudadas no presente estudo tentaram determinar, face a um
determinado nível de provisões técnicas, o capital adicional que as empresas de seguros
deverão obter para não se tornarem insolventes perante a ocorrência de acontecimentos
imprevistos.

O quadro que se segue apresenta, de uma forma esquemática, a definição das provisões
técnicas e do SCR.

Quadro 1: Definição do valor para as provisões técnicas e para o SCR das empresas de
seguros5

Os tipos de risco quantificáveis que estão inerentes às empresas de seguros são o risco
específico de seguros, o risco de mercado, o risco de crédito e o risco operacional. O
método de avaliação da solvência deverá considerar o impacto de todas as dependências
associadas a estes tipos de risco. Como tal, um modelo de adequação de capital baseado
nos riscos poderá tratar cada fonte de risco isoladamente, determinando o montante de
capital adicional necessário para cada tipo de risco.

O SCR deverá ter em linha de conta todos os requisitos calculados em separado bem
como as eventuais relações existentes entre os diversos tipos de risco.
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3 -  Está em estudo uma abordagem alternativa ao modo de determinação da margem de risco, a qual consiste numa abordagem do
custo de capital (em vez de considerar o intervalo de confiança a 75%). De qualquer modo, julga-se que os resultados não irão diferir
muito dos apresentados neste trabalho.

4 - Neste caso a mediana é igual à média, ou seja, assumiu-se que a distribuição era simétrica.

5 - É de referir que a estrutura do SCR foi alterada no que respeita aos riscos de crédito e operacional.



Tal como já foi referido anteriormente, de entre os riscos a que as empresas de seguros
estão expostas, o risco específico de seguros foi objecto de estudo neste trabalho, uma
vez que é neste tipo de risco que se inserem os riscos de mortalidade e de longevidade6.
De facto, a sobrevivência ou mortalidade dos indivíduos que fazem contratos de seguros
de vida é um factor determinante para a solvência das empresas de seguros, pelo que se
tornou de enorme relevância uma análise aprofundada do risco de mortalidade bem
como do seu impacto nos resultados das empresas de seguros.

Com efeito, deverá ser tomado em consideração o facto de a questão da mortalidade ser
apenas uma componente a incluir no requisito de solvência total.

3. Análise do risco de mortalidade – best estimate e
margem de risco

O risco de mortalidade é de enorme relevância na determinação da adequação de capital,
principalmente para as empresas de seguros que exploram o ramo Vida, uma vez que
uma alteração inesperada no perfil de mortalidade poderá afectar significativamente os
resultados das empresas, tornando inadequado o montante de provisões existente.

As projecções da mortalidade futura usadas no cálculo do valor actual das
responsabilidades devem ser realizadas de forma prudente e controladas pela entidade de
supervisão, atendendo ao tipo de risco de mortalidade que está coberto num
determinado contrato de seguro.

Na perspectiva do provisionamento, as empresas de seguros portuguesas deverão
determinar as suas provisões técnicas de acordo com a soma da best estimate para a
mortalidade com uma margem de risco a um nível de confiança de 75%. 

A partir das taxas de mortalidade que têm traduzido o perfil da mortalidade da população
segura portuguesa nos últimos anos (best estimate para as taxas de mortalidade) foi
possível determinar intervalos de confiança (IC) para as taxas de mortalidade aos níveis de
confiança que melhor se ajustaram aos objectivos definidos pelas entidades de
supervisão, dependendo do tipo de contrato de seguro (seguros em caso de vida ou em
caso de morte).

Atendendo ao facto de a sobrevivência de uma dada pessoa segura seguir uma
distribuição de Bernoulli e, consequentemente, a sobrevivência de N pessoas seguras
seguir uma distribuição binomial, então foi possível determinar o intervalo de confiança
para as taxas de mortalidade a vários níveis de confiança recorrendo à aproximação da
distribuição binomial à distribuição normal7. Para contratos de seguros em caso de vida, o
intervalo de confiança para as taxas de mortalidade será dado por:
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6 - Daqui em diante serão frequentemente referidos apenas por risco de mortalidade.

7 - No caso presente N atinge, em geral, vários milhares.



A utilização desta aproximação para efeitos de determinação dos requisitos de capital
deveu-se não só à maior utilidade prática mas também ao facto de o projecto do
“Solvência II” assentar numa base prudencial, tentando salvaguardar a pior situação
possível para as empresas de seguros.

A aproximação à distribuição normal permite assim determinar intervalos de confiança
para as taxas de mortalidade a qualquer nível de confiança. A distribuição das anuidades
vitalícias (para os seguros em caso de vida) e a distribuição dos custos (para os seguros em
caso de morte) foram determinadas a partir das taxas de mortalidade, para os níveis de
confiança a 75% e a 99,5%.

4. Factor-based: perspectiva do prazo de maturidade
dos contratos

4.1. Análise dos dados existentes sobre as empresas de
seguros

As empresas de seguros enviam anualmente mapas com todos os dados que possuem,
nomeadamente, acerca dos montantes das provisões matemáticas, dos capitais seguros,
das rendas anuais seguras, do número de pessoas expostas ao risco e da mortalidade,
discriminados por algumas variáveis importantes, tais como a idade, o sexo e o tipo de
produto seguro. É de realçar que apenas foram considerados na análise os produtos nos
quais o risco de mortalidade é significativo.

Foram analisadas 20 empresas de seguros do ramo Vida sujeitas a supervisão pelo ISP. Os
dados disponíveis pelas empresas de seguros de vida analisadas foram referentes ao ano
de 2004.

Após uma análise destes dados, concluiu-se que, dada a dimensão existente de pessoas
seguras por produto em cada seguradora, apenas seria possível analisar
convenientemente as rendas vitalícias imediatas para os seguros em caso de vida e os
seguros temporários para os seguros em caso de morte. De facto, estes dois tipos de
produtos constituíam a grande massa de pessoas seguras, representando cerca de 64,6%
do número total de pessoas seguras existente no ramo Vida.

Considerando apenas os produtos com risco de mortalidade significativo, verificou-se que
84,1% do total de pessoas expostas ao risco nos seguros em caso de vida correspondiam
a rendas vitalícias imediatas e 95,5% dos seguros em caso de morte correspondiam a
seguros temporários.

A abordagem do tipo factor-based pode ser usada para aproximar o impacto de uma
mudança num determinado factor de risco na valorização do capital, pelo que permitiu
estudar o impacto do risco de mortalidade na valorização dos capitais, quer nos seguros
em caso de vida (rendas vitalícias) quer nos seguros em caso de morte (seguros
temporários), até ao final do prazo de maturidade dos contratos. Para cada um dos
seguros de Vida apresentados foi analisado o impacto do cenário que lhe é mais gravoso,
o que corresponde a um inesperado aumento ou diminuição da mortalidade, consoante
o tipo de seguro.
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4.2. Rendas vitalícias

Após uma análise das rendas vitalícias, provenientes de fundos de pensões, constatou-se
que o número de pessoas expostas ao risco nestas rendas, discriminado por empresa de
seguros, por sexo e por idade, seguia uma distribuição que se assemelhava a uma
distribuição normal, para algumas seguradoras. Para as seguradoras que não
evidenciaram qualquer tipo de comportamento, devido ao facto de haver um reduzido
número de pessoas expostas, agregaram-se através da soma de todos os valores
existentes para cada idade. Tal agregação pode ser feita, uma vez que é de esperar que o
risco de mortalidade presente nas seguradoras siga distribuições independentes entre si.

4.2.1. Exposição ao risco das empresas de seguros

O número de pessoas expostas ao risco do total de rendas vitalícias, provenientes de
fundos de pensões, seguia um tipo de comportamento que se assemelhava ao de uma
distribuição normal8, com valores bastante concentrados junto das idades próximas da
idade normal de reforma (65 anos).

Assim sendo, assumiu-se que o número de pessoas expostas ao risco do total de rendas
vitalícias existentes também seguia uma distribuição normal, com os seguintes
parâmetros:

É de salientar que o maior peso de pessoas seguras presente nas rendas vitalícias,
provenientes de fundos de pensões, correspondeu à população segura do sexo
masculino, a qual representa cerca de 80% do total.

4.2.2. Valor das responsabilidades das empresas de seguros

4.2.2.1. Cash flows

Para efeitos de determinação do valor dos cash flows foram realizados diferentes cenários
possíveis no que diz respeito à utilização das taxas técnicas de juro, uma vez que tendo
em conta as maturidades dos contratos e o facto de se pretender analisar o risco de
mortalidade, constatou-se que para idades entre os 40 e os 80 anos as taxas de juro
apresentavam diferenças marginais, variando entre os 4,5% e os 3,5%, respectivamente,
pelas idades anteriores.

Assim sendo, consideraram-se as taxas de desconto de 4% para um cenário referencial e
as taxas de desconto de 3,5% a 4,5% para cenários de maior ou menor prudência face
ao cenário considerado como referencial9.

A escolha da taxa de desconto a 4% para um cenário considerado como o referencial
resultou do facto de a taxa média do mercado de rendas vitalícias ser de 3,9%, aliado ao
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8 - A utilização da distribuição normal baseou-se no facto de o coeficiente de assimetria das distribuições ter dado muito próximo de
zero.

9 - A estrutura temporal das taxas de juro a 31 de Dezembro de 2004 permite verificar que durações compreendidas entre os 7 e os
27 anos correspondiam a taxas de juro de 3,5% a 4,5%, respectivamente. A utilização desta estrutura de taxas de juro deveu-se ao
facto de a informação de base respeitar ao ano de 2004.



facto de a maioria dos contratos existentes para rendas vitalícias terem por base
tomadores de seguro de idades muito avançadas, facto este que implica durações de
contratos relativamente baixas.

Após a afectação do número de pessoas expostas ao risco em cada produto de cada
empresa de seguros, através da distribuição normal, determinou-se o número de anos
que deveriam ser considerados para efeitos de determinação dos cash flows, isto é,
concentraram-se os valores totais das rendas seguras e das provisões pelas idades onde
existia um maior número de indivíduos expostos ao risco, com um nível de confiança de
95%. Os restantes indivíduos expostos foram afectos neste intervalo, no qual foi
efectuada a projecção dos cash flows.

4.2.2.2. Valorização das provisões técnicas de benchmark e
requisito de capital de solvência (SCR)

Numa abordagem do tipo factor-based, os cash flows para as responsabilidades deverão
ser determinados para as situações que poderão ser mais gravosas para as empresas de
seguros.

Assim sendo, e uma vez que se está perante rendas vitalícias (seguro em caso de vida), a
situação que poderá pôr em risco a solvência das seguradoras será uma diminuição
inesperada das taxas de mortalidade, ou seja, será a possibilidade de um aumento do risco
de longevidade.

Como tal, o montante de provisões técnicas foi determinado com base no limite inferior
do intervalo de confiança a 75% para as taxas de mortalidade, isto é, foi considerado o
nível de confiança a 25%.

Portanto, o valor actual esperado de um cash flow para as responsabilidades a um nível
de confiança a 25%, calculado para o risco de mortalidade, para um indivíduo de idade x
será dado, simplesmente, por:

A distribuição dos cash flows do total de pessoas seguras em rendas vitalícias foi
ponderada pelo número de pessoas seguras de cada sexo existentes e o valor actual
esperado dos cash flows é dado pela soma dos valores actuais esperados dos cash flows
para cada idade, ou seja,

Para além das provisões técnicas de benchmark considerou-se ainda o SCR que
correspondeu ao valor de cash flows que as companhias de seguros deveriam ter para
fazer face a eventuais desvios adversos na mortalidade.

Tal como já foi referido anteriormente, o SCR deverá ser calculado ao nível de confiança
a 99,5%, sendo o cálculo dos cash flows efectuado do mesmo modo que no caso do
quantil de 75%10.
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10 - Do mesmo modo, foi considerado o limite inferior do intervalo de confiança a 99,5% para as taxas de mortalidade, isto é,
considerou-se o nível de confiança a 0,5% dado que este corresponde à situação mais gravosa para produtos de seguros em caso de
vida, como é o caso das rendas vitalícias.



O nível de provisões técnicas de benchmark deverá ser um objectivo alcançado por todas
as empresas de seguros. Além disso, as seguradoras deverão tentar alcançar um nível de
capital superior de tal forma que as consiga proteger da ocorrência de eventuais cenários
adversos, como, por exemplo, atendendo ao risco de mortalidade, a possibilidade remota
de ocorrer um número de mortes muito superior ao que seria esperado, pondo em causa
o possível incumprimento das responsabilidades para com os seguros em caso de morte. 

É de assinalar que não foi considerado o impacto da volatilidade das taxas de juro de
longo prazo para o referido nível de confiança a 99,5%, uma vez que o presente estudo
tencionou isolar apenas o risco de mortalidade.

O requisito de capital adicional corresponde à diferença dos valores actuais esperados dos
cash flows aos diferentes níveis de confiança, ou seja,

Do mesmo modo, dadas as provisões técnicas de benchmark, foi possível determinar o
valor adicional de provisões necessário ( ) para alcançar o montante de
provisões técnicas de benchmark, face às provisões actuais (PA):

4.2.2.3. Requisitos de capital para o mercado de rendas vitalícias

Atendendo ao trade-off existente entre os objectivos de supervisão prudencial e o reforço
de capital por parte dos accionistas, apresentam-se de seguida os resultados dos vários
cenários para as taxas de desconto das responsabilidades de modo a ir ao encontro dos
interesses de ambos. Assim sendo, o melhor cenário será aquele que procura conciliar não
só os objectivos e possibilidades dos accionistas bem como as necessidades e objectivos
das empresas de seguros, que pretendem ter um capital tal que assegure a cobertura de
todas as suas responsabilidades face aos riscos existentes.

O gráfico 1 mostra a decomposição do montante SCR, segundo a taxa de desconto das
responsabilidades a 4%, constatando-se que cerca de 86% do capital de solvência
corresponde à best estimate determinada com um nível de confiança a 50%, 3% à
margem de risco determinada ao nível de confiança a 25% e 11% ao SCR determinado
com um nível de confiança a 0,5%.
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Gráfico 1: Decomposição do montante de capital de solvência (benchmark adicionado
do SCR) nas componentes da best estimate, margem de risco e SCR,
considerando uma taxa de desconto de 4%

Da análise dos diversos cenários para as taxas de desconto das responsabilidades
concluiu-se que o cenário com uma taxa de desconto a 4% foi o que apresentou valores
de requisitos de capital mais próximos dos que se esperariam obter com a implementação
do “Solvência II”. Verificou-se assim que as empresas de seguros necessitavam de um
montante de provisões técnicas de benchmark correspondente a 103,5% das suas
provisões matemáticas e de um requisito adicional de capital de 11,6% face ao
benchmark.

Considerando um cenário com uma taxa de desconto a 3,5%, verificou-se que as
empresas de seguros deveriam obter um montante de provisões técnicas correspondente
a 108,4% do valor das suas provisões actuais. Para além do cumprimento deste nível, as
seguradoras deveriam ainda tentar alcançar o nível de capital adicional para fazer face a
eventuais desvios adversos, correspondente a 12% do valor das provisões técnicas de
benchmark.

O cenário mais prudente, face ao referencial, é o que exige maiores requisitos de capital
por parte das empresas de seguros. No entanto, embora o risco de insuficiência associado
a este cenário seja inferior – na medida em que requisitos de capital superiores garantem
uma maior possibilidade de cobertura de eventuais prejuízos decorrentes de
acontecimentos inesperados – há de ter em atenção o facto de os accionistas não estarem
tão dispostos a pagar elevados montantes adicionais de capital.

Considerando uma taxa de desconto de responsabilidades de 4,5%, as seguradoras
teriam uma necessidade de capital adicional correspondente a 11,2% do montante das
provisões técnicas de benchmark.

Considerando os vários cenários para as taxas de desconto das responsabilidades
verificou-se, assim, que o requisito de capital de solvência (SCR) diminuiu cerca de 4,8%,
e aumentou cerca de 4,4%, face ao SCR determinado com base numa taxa de desconto
a 4%, quando consideradas as taxas de desconto a 3,5% e 4,5%, respectivamente.

É de salientar que, comparando as provisões matemáticas actuais das empresas de
seguros com as provisões técnicas que estas deveriam ter como benchmark, verificou-se
assim que 51,9% do mercado segurador de rendas vitalícias se encontrava acima de
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benchmark, quando considerada uma taxa de desconto a 3,5%. Para as taxas de
desconto de 4% e 4,5%, o montante de provisões matemáticas do mercado segurador
situava-se acima do benchmark em cerca de 63,7% e 70,3%, respectivamente.

No entanto, embora a maioria das empresas de seguros estivesse acima do montante de
provisões técnicas de benchmark, o facto é que o mercado segurador de rendas está
ainda aquém de atingir o requisito de adequação de capital que poderá vir a ser
estipulado pelo novo regime de solvência.

4.3. Seguros temporários

O seguro temporário representava a grande maioria dos diversos tipos de seguros em
caso de morte existentes e assumiu diferentes formas de contrato seguro, consoante o
prazo de duração contratual. Assim sendo, foi possível analisar quatro tipos de contratos
distintos para as empresas de seguros analisadas:

• Contrato (1): prazo ≤ 1 ano

• Contrato (2): 1 ano < prazo ≤ 3 anos

• Contrato (3): 3 anos < prazo ≤ 5 anos

• Contrato (4): prazo > 5 anos

Partindo da mesma lógica utilizada no caso das rendas vitalícias, analisou-se o número de
pessoas expostas ao risco no total de seguros em caso de morte de modo a retirar
algumas ilações para os seguros temporários. Constatou-se que o número de indivíduos
expostos ao risco nos seguros em caso de morte de 75% das empresas de seguros,
discriminadas por sexo e por idade, seguia uma distribuição que se assemelhava a uma
distribuição lognormal11.

Para as empresas de seguros que não evidenciaram qualquer tipo de comportamento,
devido ao reduzido número de pessoas expostas, agregaram-se através da soma de todos
os valores existentes em cada idade.

4.3.1. Exposição ao risco das empresas de seguros

Considerando a totalidade de empresas de seguros, verificou-se um comportamento de
tipo lognormal para a exposição ao risco do total de seguros em caso de morte. Tal como
nas rendas vitalícias, o peso da população segura do sexo masculino revelou-se bastante
superior ao da população segura do sexo feminino, representando cerca de 63,6% e
36,4%, respectivamente.

As idades médias por cada tipo de seguro temporário situavam-se entre os 30 e os 50
anos, sensivelmente, o que foi devido ao facto de a maioria dos contratos de seguros
temporários resultarem da aquisição do crédito para habitação, o qual é feito,
normalmente, nas idades mais jovens.
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11 - A utilização da distribuição lognormal deveu-se ao facto de o coeficiente de assimetria ter dado positivo e diferente de zero, o que
evidencia uma distribuição enviesada à direita como é o caso da lognormal.



A exposição ao risco do total de seguros temporários existentes seguiu, então, uma
distribuição lognormal com os seguintes parâmetros:

4.3.2. Valor das responsabilidades das empresas de seguros

4.3.2.1. Cash flows

Para efeitos de determinação do valor dos cash flows foram realizados diferentes cenários
possíveis no que diz respeito à utilização das taxas técnicas de juro. Tendo em conta a
evolução da estrutura temporal das taxas de juro referente a 31 de Dezembro de 2004
bem como o prazo de maturidade dos contratos de seguro, fez-se uma abordagem dos
vários cenários – referencial, mais prudente e menos prudente (face ao referencial) –
dentro de cada tipo de contrato. Para os contratos vigentes no final de 2004, a taxa média
do mercado para os seguros temporários foi de 3,9%, tal como nas rendas vitalícias.

Deste modo, para determinar os cash flows para as responsabilidades analisou-se o
impacto das taxas de desconto a 4%, a 3,5% e a 4,5%.

Para efeitos de determinação de valor actual dos cash flows para as responsabilidades
foram considerados os seguintes anos para a sua projecção:

• 1 ano, prazo ≤ 1 ano

• 3 anos, 1 ano < prazo ≤ 3 anos

• 5 anos, 3 anos < prazo ≤ 5 anos

• 10 anos, prazo > 5 anos

O número de pessoas seguras existente em cada produto de cada empresa de seguros foi
afectado pelos anos de projecção acima referidos para a determinação dos cash flows,
sendo ponderados pelo número efectivo de pessoas seguras existente nesses anos. Para
cada tipo de contrato de seguro temporário considerou-se a idade média de cada
produto, determinando os cash flows pelos anos existentes em torno dessa idade.

4.3.2.2. Valorização das provisões técnicas de benchmark e
requisito de capital de solvência (SCR)

Do ponto de vista das empresas de seguros, na medida em que se trata de seguros
temporários, a situação mais gravosa surge quando se dá um aumento inesperado da
mortalidade. De facto, se a mortalidade aumentar é de esperar que o montante de
benefícios pagos por morte antes da cessação de cada tipo de contrato seja bastante
superior, pelo que deverão ser exigidos requisitos adicionais de capital, pelas empresas de
seguros, de modo a precaver tais situações. Com efeito, as provisões técnicas de
benchmark para as responsabilidades das seguradoras foram determinadas um nível de
confiança a 75% e o SCR com um nível de confiança a 99,5%.
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Assim sendo, o valor actual esperado de um cash flow para as responsabilidades a um
nível de confiança a 75%, para um indivíduo de idade x será dado, simplesmente, por:

A partir do intervalo de confiança para as taxas de mortalidade12, com um nível de
confiança a 75% ou a 99,5%, facilmente se determinou um intervalo de confiança para
os valores dos cash flows esperados para os seguros temporários. O requisito de capital
de solvência (SCR) corresponde à diferença dos valores actuais esperados dos cash flows
aos níveis de confiança a 99,5% e 75%. 

Atendendo ainda ao facto de que o objectivo principal do trabalho é obter um standard
de solvência para o mercado, tornou-se assim indispensável a análise da situação global
do mesmo para o total dos seguros temporários existentes.

4.3.2.3. Requisito de capital para o mercado de seguros
temporários, em função das provisões técnicas

Os requisitos de capital foram determinados segundo vários cenários possíveis para as
taxas de juro a aplicar. O gráfico 2 mostra a decomposição do montante de capital de
solvência nas componentes da best estimate, margem de risco e SCR, constatando-se que
cerca de 78,5% do capital de solvência correspondeu à best estimate determinada ao
nível de confiança a 50%, 5,6% à margem de risco determinada ao nível de confiança a
75% e 15,9% ao SCR determinado com um nível de confiança a 99,5%.

Gráfico 2: Decomposição do montante de capital de solvência (benchmark adicionado
do SCR) nas componentes da best estimate, margem de risco e SCR,
considerando uma taxa de desconto a 4%

As diferenças obtidas nos requisitos de capital para os seguros temporários, resultantes da
utilização das diferentes taxas de desconto de responsabilidades, revelaram-se marginais,
razão pela qual a decomposição do montante de capital de solvência nas suas diversas
componentes foi muito próxima para os diferentes cenários de taxas de juro.
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12 - Foram utilizadas as taxas de mortalidade dadas pela tábua teórica TD 88/90, dado ser a tábua que melhor se ajustou à população
exposta ao risco nos seguros em caso de morte.



Considerando o mercado de seguros temporários, as empresas de seguros deveriam
tentar alcançar o nível de capital de solvência correspondente a 18,8% do montante de
provisões técnicas de benchmark, considerando uma taxa de desconto de
responsabilidades a 4%.

Considerando a taxa de desconto de responsabilidades a 3,5% e a 4,5%, o requisito de
capital aumentou e diminuiu, respectivamente, em cerca de 1,1%, face ao requisito de
capital determinado com uma taxa de desconto a 4%.

Concluiu-se, assim, que o mercado segurador de seguros temporários necessitava de um
requisito adicional de capital correspondente a cerca de 18,8% do montante de provisões
técnicas de benchmark, de modo a atingir o montante de capital de solvência (SCR
adicionado do nível de benchmark).

4.3.3. Requisitos de capital para o mercado de seguros
temporários, em função dos capitais seguros, segundo
três dimensões

Os requisitos de capital necessários, face às responsabilidades para com os seguros
temporários, foram ainda determinados segundo uma nova abordagem, a qual
considerou os capitais seguros como base de referência em vez das provisões técnicas.
Foi, de facto, uma forma de abordagem inovadora, na medida em que não se conheciam
opiniões nem estudos realizados nesta matéria por outras entidades de supervisão até
então.

Neste contexto, as provisões técnicas de benchmark bem como o requisito de capital
adicional de solvência foram determinados em função dos capitais seguros através das
seguintes fórmulas:

Aplicando este método aos dados existentes no mercado de seguros temporários obteve-se
um requisito de capital médio de 0,4% para o montante de provisões técnicas de
benchmark e de 0,5% para o SCR, considerando uma taxa de desconto a 4%13.

No intuito de analisar a evolução dos requisitos de capital, foi avaliado o impacto dos
mesmos face a três dimensões: A) os próprios capitais seguros, B) a dimensão da
população segura, e C) a idade das pessoas seguras, quer do ponto de vista individual
quer do ponto de vista agregado.

Numa perspectiva individual foi possível constatar que o requisito de capital diminuiu quer
com o aumento dos capitais seguros quer com o aumento da dimensão da população
segura e aumentou com o aumento das idades.

Do ponto de vista agregado, esta evolução do requisito de capital manteve-se,
verificando-se em simultâneo uma diminuição do requisito com o aumento da dimensão
da população segura e um aumento com o aumento das idades.
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13 - É de assinalar que não serão apresentados os resultados obtidos para os requisitos de capital necessários para os seguros
temporários atendendo às taxas de desconto a 3,5% e a 4,5% visto que as diferenças não foram significativas.



O resultado anterior decorreu da análise das distribuições real e esperada dos requisitos
de capital determinados em função dos capitais seguros, as quais se apresentam de
seguida.

A) Requisitos de capital reais em função do total de capitais seguros

Considerando o total de capitais seguros dos seguros temporários foi possível estabelecer
uma relação entre a dimensão de pessoas expostas ao risco e as suas idades, em função
dos requisitos de capital determinados sobre os capitais seguros.

Verificou-se que, de um modo geral, os requisitos de capital aumentaram com o avançar
das idades das pessoas seguras e diminuíram à medida que a dimensão dessas pessoas
aumentava. 

O gráfico que se segue apresenta a distribuição empírica dos requisitos de capital
determinados com base nos cash flows para responsabilidades (com um nível de
confiança a 75%)14 e nos capitais seguros, a qual estabeleceu uma relação entre a
dimensão da população segura e a sua idade, admitindo uma taxa de desconto a 4%.

Gráfico 3: Requisitos de capital reais em função do total de capitais seguros

Note-se que, para uma dimensão da população segura inferior a 1.000 pessoas os
requisitos de capital aumentaram de 1,4% para os 3,1% quando se passa de pessoas
seguras com idade média inferior a 35 anos para uma idade média superior a 45 anos. Por
sua vez, considerando uma população segura compreendida entre os 10.000 e os 20.000
indivíduos, os requisitos diminuiram significativamente, variando entre os 0,19% e os
0,92%, consoante o aumento das idades médias inferiores a 35 anos para idades
superiores a 45 anos. A partir desta classe, referente à dimensão da população segura,
quer a diminuição dos requisitos de capital dada a dimensão da população segura quer o
aumento dos mesmos dada as diversas idades médias, surgiram de forma bastante
gradual.

De facto, para pequenas dimensões de pessoas seguras a relação existente entre estas e
as suas idades apresentou um comportamento pouco regular face ao que seria esperado.
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14 - Para o nível de confiança a 99,5% a lógica de cálculo seria a mesma pelo que não será apresentada.



No entanto, tal enviesamento deveu-se, essencialmente, à reduzida percentagem de
capitais seguros existente nestas classes, representando apenas 13,5% do total de
capitais seguros existentes.

B) Requisitos de capital esperados em função do total de capitais
seguros

Considerem-se:

Assim sendo, se o mercado exigir como requisito de capital uma percentagem do capital
em risco igual a , então conseguirá cumprir com os seus objectivos,
nomeadamente no que diz respeito à cobertura de custos de exploração de actividade,
em das situações possíveis.

Considerando, ainda, uma carteira de N pessoas seguras, então o número anual de
mortes esperadas da carteira será de 

e o seu desvio padrão anual será dado por .

Portanto, o montante de requisito de capital, por pessoa segura, para fazer face ao risco
anual será determinado da seguinte forma:
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Aplicando a abordagem descrita anteriormente aos dados reais de 2004 do mercado
segurador português, nomeadamente, valores de capitais seguros e perfil de mortalidade
existente, constatou-se a seguinte distribuição para os requisitos de capital determinados
como uma percentagem dos capitais seguros:

Gráfico 4: Requisitos de capital esperados em função do total de capitais seguros

Claramente que, para uma dimensão muito pequena de pessoas seguras e de idades mais
avançadas (superiores a 45 anos), o requisito de capital esperado foi bastante elevado,
uma vez que a informação existente nestas classes era muito reduzida. Para as restantes
classes, a distribuição comportou-se bastante bem, permitindo, assim, comparar a
evolução esperada dos requisitos de capital com a sua evolução real.

Procedendo a uma análise comparativa das duas distribuições obtidas, constatou-se que
a distribuição real segue a esperada se considerarmos as últimas três classes relativamente
à dimensão da população segura. De facto, estas classes representaram cerca de 86,5%
do total de capitais seguros.

Gráfico 5: Distribuições real e esperada para os requisitos de capital em função do total
de capitais seguros
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Através do gráfico anterior verificou-se que os requisitos de capital médios reais e
esperados aproximaram-se bastante nas últimas três classes consideradas para a
dimensão da população segura, nas quais os requisitos de capital real e esperado foram
de 0,29% e de 0,32%, respectivamente.

5. Factor-based: perspectiva anual

5.1. Coeficientes usados

No âmbito do novo regime de solvência, foi recomendado um modelo standard para o
requisito anual de solvência de capital (SCR) tendo em conta todos os riscos inerentes às
seguradoras, nomeadamente, os riscos de mercado, de crédito, de seguros e
operacionais. O risco específico de seguro inclui vários tipos de riscos exclusivos da
actividade seguradora, nomeadamente o risco de mortalidade.

Deste modo, e considerando ainda a abordagem do tipo factor-based, determinaram-se
os coeficientes para os requisitos de capital necessários face a eventuais desvios adversos
na mortalidade que possam ocorrer durante o horizonte temporal de um ano. Note-se
que este é o horizonte temporal de referência para o algoritmo de cálculo da margem de
solvência das empresas de seguros.

Posto isto, as empresas de seguros deverão obter como requisito anual de adequação de
capital, face ao risco de mortalidade, o valor que resulta da seguinte fórmula standard de
solvência:

Considerando o mercador segurador em estudo, esta abordagem consistiu em
determinar os requisitos de capital em função das provisões técnicas de benchmark para
o caso das rendas vitalícias e em função dos capitais seguros para o caso dos seguros
temporários, obtendo-se os valores para os coeficientes β e γ, respectivamente, do
seguinte modo:
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A taxa de desconto de responsabilidades utilizada foi a taxa de 4%, uma vez que a taxa
de 3,9% era, em 2004, a taxa média do mercado tanto para as rendas vitalícias como
para os seguros temporários.

Com base nestes coeficientes, as empresas de seguros deverão obter o maior valor de
requisito de capital resultante da multiplicação dos coeficientes, anteriormente definidos,
pelos respectivos factores (provisões técnicas ou capitais seguros).

5.2. Mercado Segurador de Rendas Vitalícias

O coeficiente de requisito de capital necessário para o mercado de rendas vitalícias foi de
1,3%, aproximadamente.

Assim sendo, as empresas de seguros deverão obter como requisito de capital o valor
correspondente a 1,3% do montante de provisões técnicas de benchmark.

Nos termos do primeiro resultado do artigo 28.º da Directiva 2002/83/CE, é exigido 4%
do valor das provisões matemáticas para a margem de solvência. Como tal, um requisito
de capital de 1,3% do valor das provisões técnicas surge manifestamente superior ao
exigido actualmente, uma vez que este requisito respeita apenas à componente da
mortalidade, sendo necessário considerar também o risco financeiro.

5.3. Mercado segurador dos seguros temporários

O coeficiente de requisito anual de capital para o mercado dos seguros temporários foi
determinado da seguinte forma:

Assim sendo, as empresas de seguros deverão obter como requisito de capital cerca de
0,07% do valor dos capitais seguros para fazer face ao risco de mortalidade presente nos
seguros temporários. Este valor representa 1/5 do montante de capitais seguros exigidos
na altura, segundo o mesmo artigo enunciado anteriormente, o qual é de 0,3%.

No entanto, a directiva diz ainda que este requisito poderá baixar para 0,1% no caso de
seguros temporários em caso de morte, com uma duração máxima de três anos. Para uma
duração superior a três mas inferior a cinco anos o requisito de capital sobre os capitais
seguros poderá passar para 0,15%.

Embora se tenha verificado um ligeiro aumento dos requisitos de capital em função dos
capitais seguros dos contratos com uma duração máxima de três anos para os contratos
de duração superior a três mas inferior a cinco anos, o facto é que, de acordo com a
directiva, estavam a ser exigidos requisitos de capital sobre os capitais seguros em mais do
dobro do que seria necessário.
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5.4. Requisito de adequação de capital a diferentes níveis de
confiança

Como foi referido inicialmente neste trabalho, a fórmula de cálculo para a
determinação do requisito de capital para o nível de solvência integral (SCR)
encontrava-se ainda em discussão pelas diversas entidades de supervisão, devendo
corresponder a um nível de capital que permitisse a absorção de um montante
significativo de perdas inesperadas, com elevado grau de confiança. O nível de
confiança previsto foi o nível de confiança a 99,5% a um ano. Apesar deste nível de
confiança ter sido já actualmente definido a 99,5%, na altura em que se realizou o
presente trabalho considerou-se a possibilidade de vir a ser definido um nível de
confiança mais baixo, designadamente a 90% ou a 95%.

Neste sentido, considerou-se a seguinte regra prática, de modo a obter uma boa
aproximação para o requisito de capital determinado a um nível de confiança mais baixo
que o nível de 99,5%.

Regra prática:

Dados o nível de provisões técnicas de benchmark, determinado ao nível de confiança a
75% e o nível de capital de solvência (benchmark adicionado do SCR), determinado ao
nível de confiança a 99,5%, é possível obter uma aproximação para o requisito de capital
a um nível de confiança mais baixo, fazendo uma interpolação linear entre os dois níveis
de confiança:

A aplicação da regra prática anterior permitiu obter uma boa aproximação para os
requisitos de capital necessários no mercado segurador de rendas vitalícias e de seguros
temporários para as duas formas de abordagem de factor-based vistos anteriormente
(perspectiva do prazo de maturidade dos contratos e perspectiva anual). De facto,
comparando os resultados obtidos pela aplicação da regra com os resultados que
efectivamente se obteriam com os dados de origem, as diferenças andam na ordem dos
0,01%.

Assim sendo, utilizando um nível de confiança a 95% para a determinação do requisito
de capital adicional necessário para fazer face a desvios adversos, verificou-se que o valor
actual dos cash flows determinados a um nível de confiança a 99,5%, para as duas
abordagens de factor-based, diminuíram cerca de 6% nos contratos de seguros de rendas
vitalícias e cerca de 8% nos contratos de seguros temporários (correspondendo a uma
redução do requisito de capital para cerca de metade).
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6. Stress tests: simulação de choques na mortalidade

6.1. Simulação de choques na mortalidade

Os requisitos de capital necessários para as empresas de seguros fazerem face ao risco de
mortalidade foram analisados nesta secção segundo uma abordagem distinta dos dois
tipos de abordagem de factor-based vistos anteriormente, a qual seguiu uma lógica de
stress tests, ou seja, simulação de choques na mortalidade e consequente impacto na
solvência das seguradoras.

A forma de abordagem de stress tests considerou simultaneamente os mercados
seguradores de rendas vitalícias e de seguros temporários, não procedendo, assim, a uma
análise individual destes mercados (como foi feito na abordagem de factor-based), mas a
uma análise do ponto de vista da situação líquida das seguradoras. Esta resultou da soma
dos ganhos e perdas obtidos para com os contratos de rendas vitalícias e de seguros
temporários, dada a independência dos acontecimentos seguros15.

A simulação feita para a mortalidade consistiu em testar dois cenários possíveis: uma
diminuição e um aumento inesperados das taxas de mortalidade. A escolha destes
cenários deveu-se ao facto dos resultados de exploração dos seguros de rendas vitalícias
e seguros temporários dependerem do risco de mortalidade em sentido inverso, isto é, um
aumento inesperado da mortalidade origina uma perda para os seguros temporários e um
ganho para os seguros de rendas vitalícias, enquanto que uma diminuição não esperada
da mortalidade provoca o efeito contrário.

Assim sendo, admitindo que a mortalidade aumentou ou diminuiu em 25%, analisou-se
o impacto desta variação quer nas rendas vitalícias quer nos seguros temporários e
determinou-se qual o máximo de perda esperada para cada cenário considerado. A perda
máxima será o requisito adicional de capital a considerar para as necessidades de capital
das empresas de seguros. Dada a volatilidade das variáveis de índole financeira, foram
analisadas taxas de desconto de responsabilidades a 3,5%, 4% e 4,5%.

Posto isto, apresenta-se de seguida um quadro-resumo com os requisitos de capital
necessários face aos vários cenários existentes quer para a mortalidade quer para as taxas
de juro.

Quadro 2: Requisitos de capital resultantes de uma variação inesperada da mortalidade,
considerando os vários cenários para as taxas de desconto das
responsabilidades
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15 - O factor-based considera a pior situação possível de cada acontecimento pois não considera a independência existente entre os
seguros de rendas vitalícias e os seguros temporários, considerando sempre a situação mais gravosa.

SCRTaxa de desconto

Diminuição 3,5% 8,2%

da mortalidade 4,0% 7,8%

em 25% 4,5% 7,4%

Aumento 3,5% 0,9%

da mortalidade 4,0% 1,1%

em 25% 4,5% 1,5%



Através do quadro anterior podemos constatar que, para um cenário de aumentos de
mortalidade, considerando uma taxa de desconto a 4%, as empresas de seguros
portuguesas deveriam obter como requisito de capital cerca de 1,1% do valor de
benchmark. Se, por outro lado, as taxas de mortalidade diminuírem em cerca de 25%, as
empresas de seguros teriam uma necessidade de capital correspondente a 7,8% do valor
das provisões técnicas de benchmark, aproximadamente.

A maior perda esperada para as empresas de seguros surge no caso de existir um elevado
risco de longevidade da população segura, devido ao facto de o efeito da mortalidade ter
um maior impacto nas rendas vitalícias. Assim sendo, 7,8% das provisões técnicas de
benchmark deveria ser o requisito de capital necessário para fazer face ao risco de
mortalidade, se as seguradoras considerassem um cenário cuja taxa de desconto é de 4%.

6.2. Análise comparativa com a abordagem de factor-based

Na abordagem de factor-based numa perspectiva do prazo de maturidade dos contratos
foi analisada a situação mais gravosa para as rendas vitalícias e para os seguros
temporários. A análise baseou-se numa lógica de intervalos de confiança para a
determinação de margens de risco relativamente ao risco de mortalidade,
correspondendo assim à passagem do intervalo de confiança a 75% para o intervalo de
confiança a 99,5%.

É de realçar o facto deste tipo de abordagem ser a mais prudente, na medida em que não
considera a independência dos acontecimentos seguros.

Para comparar a abordagem de factor-based acima referida com a abordagem de stress
tests determinou-se o intervalo de confiança a que correspondem os requisitos de capital
obtidos para esta última abordagem. Concluiu-se assim que, do ponto de vista líquido das
empresas de seguros, o requisito para fazer face a desvios adversos na mortalidade não
necessita de ser calculado com base num nível de confiança a 99,5%, mas a um nível de
confiança bastante inferior, sendo aproximadamente de 76,7%.

Assim sendo, as empresas de seguros deveriam obter cerca de 7,8% do valor das
provisões técnicas de benchmark para não incorrerem em perdas substanciais quer para
com os contratos de seguros em caso de vida quer para com os contratos de seguro em
caso de morte.

7. Abordagem agregada de cenários de agravamento
da mortalidade

A abordagem agregada de cenários consiste em considerar alguns cenários possíveis para
o risco de mortalidade, nomeadamente catastróficos, e analisar o impacto da agregação
dos mesmos na determinação dos requisitos de adequação de capital.

Deste modo, foram simulados dois cenários distintos: um cenário que admitiu um
aumento da mortalidade em cerca de 25% e um outro cenário, sendo este catastrófico,
em que se assumiu que, num ano, a mortalidade poderia duplicar. Por fim, foi feita uma
agregação destes dois cenários, utilizando como base referencial o cenário que respeita
ao benchmark.
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7.1. Análise individual de cenários de agravamento da
mortalidade

Os requisitos de capital resultantes de um aumento da mortalidade em 25% e de uma
duplicação da mortalidade foram os que decorrem do quadro seguinte:

Quadro 3: Requisitos de capital resultantes de um aumento inesperado de 25% nas
taxas de mortalidade, considerando os vários cenários existentes para as
taxas de juro

Tal como foi visto na lógica do stress test, se a mortalidade aumentar cerca de 25% e se
for considerada uma taxa de juro de 3,5%, então as seguradoras deveriam obter como
requisito de capital 0,9% do nível de provisões técnicas de benchmark.

Este requisito de capital corresponde a uma margem de risco de mortalidade determinada
ao nível de confiança a 75,3%, ou seja, do ponto de vista líquido das seguradoras, os
requisitos de capital necessários face ao risco de mortalidade deixariam de corresponder
à passagem do intervalo de confiança de 75% para 99,5%, sendo apenas necessário
determinar margens de risco correspondentes à passagem dos intervalos de confiança de
75% para 75,3%.

A reduzida necessidade de capital num cenário deste tipo deve-se essencialmente ao
facto de o efeito do risco de mortalidade ter um maior impacto nos seguros em caso de
vida do que em caso de morte, como já foi referido anteriormente. De facto, se as taxas
de mortalidade aumentarem significativamente, os ganhos obtidos com os seguros em
caso de vida permitem a cobertura de grande parte das perdas resultantes dos seguros em
caso de morte.

Considerando as taxas de juro de 4% e de 4,5%, os requisitos de capital adicionais
corresponderiam a 1,1% e 1,5%, respectivamente, do valor das provisões técnicas de
benchmark. Do mesmo modo, o intervalo de confiança a 99,5% analisado no factor-based
reduziu para 75,3% e para 75,4%, pela mesma ordem.

No cenário de duplicação da mortalidade, em qualquer das taxas de desconto
consideradas, os ganhos obtidos com as rendas vitalícias foram suficientes para cobrir as
perdas decorrentes dos seguros temporários em cerca de 4% do valor das provisões
técnicas de benchmark.

No que diz respeito aos intervalos de confiança correspondentes a esta situação, verificou-se
um ligeiro aumento do intervalo de confiança face ao cenário de agravamento de
mortalidade anterior (o qual passa de 75,3% para 77,1%), facto que se justifica pelo
maior impacto do efeito da mortalidade para com os seguros em caso de morte.

54

Re
qu

is
ito

s 
de

 a
de

qu
aç

ão
 

de
 c

ap
ita

l p
ar

a 
o 

ra
m

o 
V

id
a

SCRTaxa

Aumento 3,5% 0,9%

mortalidade 4,0% 1,1%

(25%) 4,5% 1,5%

Duplicação da 3,5% -5,2%

mortalidade 4,0% -4,1%

4,5% -2,9%



7.2. Agregação de cenários de agravamento de mortalidade

Sejam:

Note-se que a agregação dos vários cenários fizeram com que o intervalo de confiança a
99,5% reduzisse para cerca de 75,2%, aproximadamente, o que significa que, para fazer
face ao risco de mortalidade, as empresas de seguros deveriam obter um requisito de
adequação de capital correspondente à passagem do intervalo de confiança a 75% para
75,2%, quando considerada a situação líquida das mesmas.

Concluiu-se, assim, que o risco de mortalidade não é tão gravoso para as empresas de
seguros portuguesas quanto o risco de longevidade.

De facto, um aumento das taxas de mortalidade resultante de uma catástrofe é traduzida
num maior ganho nos seguros em caso de vida face à eventual perda nos seguros em caso
de morte, o que dá origem a necessidades de capital relativamente baixas.

8. Conclusões

No âmbito do projecto “Solvência II”, a determinação dos coeficientes da ponderação de
risco para obter os requisitos de adequação de capital face ao risco de mortalidade das
empresas de seguros portuguesas – analisado com base em níveis de confiança – baseou-se
em quatro tipos de abordagem distintos: (A) factor-based, na perspectiva do prazo de
maturidade dos contratos, (B) factor-based, na perspectiva da volatilidade ao longo do
horizonte temporal de um ano, (C) stress tests e (D) agregação de cenários,
nomeadamente catastróficos.

De acordo com os resultados obtidos foi possível concluir que a abordagem do tipo
factor-based na perspectiva do prazo de maturidade dos contratos – na qual se considera
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a maior perda potencial para as empresas de seguros em cada linha de negócio,
dependendo do tipo de contrato de seguro (rendas vitalícias e seguros temporários) – é a
abordagem mais prudente, ou seja, a que exige maiores requisitos de capital para fazer
face ao risco de mortalidade.

Os montantes de provisões técnicas e de importâncias seguras serviram de base à
determinação dos requisitos de solvência. As provisões técnicas de benchmark
correspondem à soma da best estimate, determinada ao nível de confiança a 50%, com
uma margem de risco, determinada com base num intervalo de confiança a 75%. Face ao
benchmark, foi ainda determinado o requisito de capital adicional (SCR), necessário para
grandes desvios adversos na mortalidade, baseado num nível de confiança a 99,5%, com
a ressalva do facto de não se ter considerado o impacto da volatilidade das taxas de juro
de longo prazo para o referido nível de confiança a 99,5%, conforme se encontra
actualmente previsto no conceito de SCR. A razão de ser desta decisão deve-se à intenção
de isolar os elementos mais estáveis do processo de cálculo do SCR, uma vez que a
volatilidade anualizada do risco da taxa de juro muda constantemente.

É de salientar que a situação mais gravosa para os seguros em caso de vida é o risco de
longevidade, isto é, o risco da esperança de vida aumentar consideravelmente em relação
à estimativa de base, o que implica uma diminuição significativa das taxas de mortalidade.
Assim sendo, o nível de provisões técnicas prevista para este caso é alcançado ao nível de
confiança a 25% e o SCR ao nível de confiança a 0,5%. Do mesmo modo, a situação mais
gravosa para os seguros em caso de morte surge quando a mortalidade aumenta
significativamente em relação à tendência estimada, o que implica uma variação positiva
nas taxas de mortalidade. Como tal, os níveis de confiança previstos para precaver tais
situações foram os níveis de 75% e de 99,5%, respectivamente, para as provisões
técnicas e para o SCR.

(A) Factor-based, na perspectiva do prazo de maturidade dos contratos

Utilizando uma taxa de desconto a 4% – cenário actualmente considerado como sendo a
base tendencial mais realista, dado o facto de a taxa média, quer do mercado de rendas
vitalícias quer do mercado de seguros temporários que se encontravam em
comercialização, ser de 3,9% – constatou-se que o requisito de capital médio necessário
(SCR) para o risco de mortalidade nos seguros de rendas vitalícias é de cerca de 11,6% do
valor das provisões técnicas de benchmark, e de 18,8% para os seguros temporários.

Para o caso dos seguros temporários foram ainda determinados requisitos adicionais de
capital em função do montante dos capitais seguros, obtendo-se, assim, um requisito
médio de mercado correspondente a 0,5% do montante de capitais seguros. Esta
abordagem permitiu ainda concluir que o valor dos requisitos de capital em função dos
capitais seguros tem tendência a diminuir, no longo prazo, à medida que a dimensão da
população segura aumenta e a aumentar à medida que as idades das pessoas seguras
aumentam.

(B) Factor-based, na perspectiva do horizonte temporal de um ano

Segundo as recomendações do CEIOPS, determinaram-se requisitos de capital baseados
na volatilidade anual da mortalidade, para as rendas vitalícias e seguros temporários
através de uma abordagem do tipo factor-based, mas numa perspectiva anual. A principal
conclusão que se pôde retirar desta análise foi o facto de estarem a ser exigidos
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actualmente requisitos de capital em função das provisões técnicas de benchmark
inferiores ao que seria necessário para atingir o valor do SCR, no caso das rendas vitalícias
(quando considerado o impacto do risco financeiro) e requisitos de capital em função do
montante dos capitais seguros bastante superiores no caso dos seguros temporários, sem
inclusão do risco da volatilidade para as taxas de juro de longo prazo. De facto, o requisito
de capital necessário para as rendas vitalícias, incluindo apenas a componente da
mortalidade, é de 1,3% do valor das provisões técnicas de benchmark, sendo
actualmente exigida uma percentagem de 4%, e o requisito necessário para os seguros
temporários é de 0,07% do valor dos capitais seguros, sendo actualmente exigido 0,3%,
o qual poderá baixar para 0,1% no caso de seguros temporários com uma duração
máxima de 3 anos e para 0,15% no caso de seguros temporários com uma duração
superior a 3 mas inferior a 5 anos. 

(C) Stress tests

Dentro da lógica dos stress tests analisou-se o impacto de eventuais choques na
mortalidade nas empresas de seguros do ponto de vista do saldo líquido, ou seja,
considerou-se a independência dos acontecimentos seguros ligados aos riscos de
mortalidade e de longevidade e analisou-se a situação líquida da empresa, decorrente da
soma dos ganhos (perdas) resultantes das rendas vitalícias com as perdas (ganhos) obtidas
com seguros temporários. Esta abordagem permitiu concluir que a situação mais gravosa
para as empresas de seguros resulta de uma diminuição significativa das taxas de
mortalidade, uma vez que as perdas para com os seguros em caso de vida são
substanciais, dado o maior impacto do efeito da mortalidade existente neste tipo de
seguros. O requisito de capital adicional necessário para fazer face ao risco de mortalidade
é de cerca de 7,8% do benchmark, o que corresponde a uma margem de variação futura
da esperança de vida a um nível de confiança inferior a 99,5% (nível de confiança
analisado na abordagem de factor-based), mais concretamente, 76,7%.

(D) Agregação de cenários

Por último, a abordagem que resultou em requisitos de capital mais baixos foi a que se
baseou numa agregação de cenários, nomeadamente catastróficos. Com efeito, as
empresas de seguros não necessitam manter requisitos de capital tão elevados como os
anteriormente calculados para fazer face a eventuais riscos catastróficos, uma vez que os
ganhos obtidos com os seguros em caso de vida cobrem uma grande parte das perdas
obtidas com os seguros em caso de morte. Naquela óptica, o intervalo de confiança
calculado para a margem de risco de mortalidade poderia baixar de 99,5% para cerca de
75,2%.

Apesar de existirem diversas correntes de opinião a nível internacional, pode dizer-se que
as mesmas careciam do suporte de trabalhos práticos que permitissem aferir e demonstrar
os verdadeiros impactos que cada proposta poderia vir a ter nos requisitos de capital que
serão eventualmente exigidos às empresas de seguros. Como tal, o Instituto de Seguros
de Portugal (ISP) tem vindo a desenvolver alguns trabalhos de índole prática, dos quais fez
parte o presente estudo, baseado nos dados do mercado segurador português. Não
deixa, contudo, de constituir um trabalho de carácter meramente indicativo, susceptível
da necessidade de se adaptar a eventuais alterações das regras e normas internacionais
que futuramente irão vigorar no mercado segurador europeu.
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Intervenção de Sua Exa.
o Ministro de Estado e das Finanças

Tomada de posse do Presidente 
do Instituto de Seguros de Portugal





Senhores Secretários de Estado

Senhor Presidente do Instituto de Seguros de Portugal

Minhas Senhoras, Meus Senhores

Reunimo-nos hoje para dar posse ao novo Presidente do Instituto de Seguros de Portugal,
Fernando Dias Nogueira, e para, desta forma solene, assinalar o início do mandato à
frente dos destinos da entidade de supervisão e regulação do sector segurador e de
fundos de pensões em Portugal. 

Dirijo naturalmente as minhas primeiras palavras ao novo Presidente desta instituição,
agradecendo-lhe ter aceite a confiança e a missão que lhe são confiadas e fazendo, desde
já, votos de um mandato bem-sucedido, a favor da robustez e da estabilidade do sistema
financeiro português. 

São também, naturalmente, palavras de congratulação que estendo a todo o Conselho
Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, e à própria instituição, porque sei que a
renovação de órgãos directivos é sempre motivo de reflexão sobre o passado e de
esperança sobre o futuro de uma instituição. 

Há hoje, minhas Senhoras e meus Senhores, três condições para que se alcance a robustez
e a estabilidade do sistema financeiro, que acabei de mencionar: a solidez financeira das
instituições, a prossecução de adequadas práticas de governação e a eficiência das
práticas de regulação e de supervisão. 

Em matéria de solidez financeira, e de adequadas práticas de governação por parte das
instituições, não tenho dúvidas que o sector segurador – como, em geral, o sistema
financeiro português – tem sido capaz de acompanhar os melhores padrões
internacionais e que isso tem conduzido a uma melhoria da qualidade dos serviços
prestados aos clientes e ao reforço da confiança no sector. 

Sei também que o Instituto de Seguros de Portugal tem sido capaz de acompanhar e
vencer os desafios que, nessas, como noutras matérias, lhe têm sido colocados.
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A isso não é alheia a excelência da avaliação da supervisão que é feita ao sector segurador
pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Financial Sector Assessment Program
(FSAP) que, como sabem, se realizou no início deste ano. 

Sei, pois, que o Instituto de Seguros de Portugal continuará a ter essa capacidade em
projectos tão importantes que o sector segurador tem ainda entre mãos, como seja, por
ex., o Projecto «Solvência II», com todas as suas implicações em matéria de avaliação e
gestão do risco das seguradoras. 

Aproveito por isso esta ocasião solene para, uma vez mais, expressar ao Instituto de
Seguros de Portugal, na pessoa do seu novo Presidente, a inteira disponibilidade do
Ministério das Finanças para uma permanente e leal colaboração em todos os trabalhos
legislativos e reformas que o sector vier a enfrentar. 

Mas, como dizia, a robustez e solidez do sistema financeiro dependem também de
práticas de supervisão e regulação eficientes. E, nesta matéria, está prestes a fechar-se um
ciclo, que foi intenso no último ano e meio e que se caracterizou fundamentalmente pela
aprovação de um número assinalável de novos diplomas legais, que urgia aprovar, porque
se tratava de actos de transposição de Directivas comunitárias, que obrigavam o Estado
português. 

Posso dizer-vos que, desde a adesão de Portugal às Comunidades Europeias, não há hoje,
pela primeira vez na actividade deste Ministério, quaisquer atrasos na transposição do
direito comunitário na área da legislação do sector financeiro, faltando apenas ver
publicados em Diário da República dois diplomas já aprovados em Conselho de Ministros
(o diploma relativo ao saneamento e à liquidação da instituições de crédito e o diploma
que transporá a Directiva das OPA). 

Mas isto é apenas, reconheçamo-lo, um factor positivo, que deixa todos naturalmente
orgulhosos mas que não nos permite “baixar os braços”. Porque esse ciclo, a que
chamaria “ciclo da maior regulação”, está, como disse, prestes a fechar-se, para que
outro se abra. 

Abre-se o tempo, não de regular mais, mas de regular melhor. De, também no sector
financeiro, adoptar práticas de better regulation e, a par disso, de supervisionar melhor
também. Trata-se, em suma, de ir ao encontro daquela que tem sido uma das prioridades
deste Governo no sentido de racionalizar e simplificar estruturas e processos decisórios. 

A verdade é que, nos últimos anos, assistimos no sector financeiro português
(naturalmente fruto do ambiente globalizado em que o nosso sistema se insere) a
mudanças profundas ao nível dos actores, das estruturas, dos instrumentos de
negociação e dos produtos financeiros comercializados. 

– Hoje, não é possível separar, como se fazia há uns anos, entre actividade bancária
e não bancária; 

– Há hoje instituições que podem operar, simultaneamente, no espectro bancário,
segurador e no mercado de capitais; 

– Estão progressivamente a desaparecer as separações rígidas que existiam entre
diferentes tipos de actividade, como intermediação financeira e gestão de
mercados; 
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– Surgem conglomerados financeiros; 

– Sofisticam-se os instrumentos financeiros comercializados, nomeadamente os
estruturados. 

Emergem pois novas realidades, que são cada vez mais «realidades de interesse comum»,
e que reclamam uma cada vez maior aproximação, articulação e cooperação entre as
autoridades de supervisão. 

Só que o reforço da cooperação, que é uma resposta possível, pode não ser uma resposta
suficiente. 

Estas mudanças têm inevitável e irreversivelmente impacto nas características em que,
tradicionalmente, vem assentando o ordenamento institucional e legal dos mercados
financeiros portugueses. 

Mas trata-se de mudanças que não devemos ignorar. Antes de mais, devemos introduzir
os ajustamentos legislativos que se revelem necessários. A transposição da Directiva dos
Mercados e Instrumentos Financeiros será uma boa oportunidade para o fazermos. Mas,
sem prejuízo desse trabalho, há que proceder a uma reflexão séria e profunda sobre a
supervisão em Portugal, avaliando da necessidade de adaptar o nosso modelo
institucional e legal de supervisão e regulação face à realidade nacional e internacional
actuais. 

Trata-se, pois, de aprofundar a análise das actuais características do sistema financeiro
português e a sua inserção no espaço financeiro europeu e, a partir dessas características,
adequar o nosso actual sistema para podermos melhorá-lo e nele introduzir os
ajustamentos necessários a dotar a nossa supervisão e regulação de maior racionalidade
e eficácia, salvaguardando sempre a sua estabilidade. 

Esta é, naturalmente, uma matéria que poderá ser abordada na próxima reunião do
Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, que conto ainda este ano
convocar, promovendo, assim, entre outros assuntos, também esta reflexão. 

Sei que as autoridades de supervisão financeira portuguesas, sem excepção, têm sabido
responder, com absoluta independência, credibilidade e integridade, à missão supervisora
e reguladora que a lei lhes confia e que os mercados lhes têm pedido. 

Mas sei também, por experiência própria, que é possível fazer melhor e que há caminho
a trilhar para eliminar desajustamentos na supervisão, colmatar lacunas da lei, racionalizar
estruturas e culturas de supervisão e simplificar processos regulatórios em vigor. 

Não basta recomendarmos ou impormos, às empresas do sector, a adopção de boas
práticas de governação; importa que as autoridades de supervisão as adoptem no seu
próprio funcionamento e que isso se reflicta, de forma visível, no seu relacionamento com
os intervenientes no mercado e na estabilidade do próprio sistema. 

Minhas Senhoras e meus Senhores:

O XVII Governo constitucional tem assumido a missão inabalável da estabilização das
finanças públicas e da prosperidade da economia portuguesa. 
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A questão da revisão do modelo de supervisão português não é alheia a este propósito. 

Quanto mais ajustado for o nosso modelo de supervisão ao nosso mercado financeiro
– bancário, segurador e mobiliário – melhor contribuiremos para a eliminação de custos
regulatórios evitáveis, a redução de burocracia desnecessária, a simplificação de
procedimentos excessivos, enfim, contribuiremos para o aumento da competitividade e
para o dinamismo da economia portuguesa. 

Ganhará o mercado português, ganhará a economia portuguesa e, por isso, será Portugal
que ganha. 

Muito obrigado. 
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Discurso da tomada de posse 
do Presidente 

do Instituto de Seguros de Portugal
2 de Outubro de 2006





Senhor Ministro de Estado e das Finanças

Senhores Secretários de Estado

Minhas Senhoras e meus Senhores

Como observador atento do sector segurador e de fundos de pensões, ao qual estive
ligado durante grande parte da minha vida profissional, tenho podido constatar o
caminho evolutivo que os operadores e a autoridade de supervisão têm vindo a percorrer
e as profundas mudanças no modo como o mercado é gerido e supervisionado. 

Estamos hoje perante um mercado segurador e de fundos de pensões mais eficiente, mais
competitivo, mais transparente e consequentemente mais capaz de responder com
confiança aos desafios que lhe continuarão a ser colocados. De igual modo, estou certo
que irei encontrar uma autoridade de supervisão que se soube adaptar aos novos tempos,
às novas responsabilidades e à evolução do próprio mercado.

Gostaria, assim, de saudar o Senhor Dr. Rui Leão Martinho, pelo trabalho desenvolvido na
liderança do Instituto de Seguros de Portugal, aproveitando também para cumprimentar
e felicitar os restantes membros do Conselho Directivo.

Os grandes desafios do sector segurador e de fundos de
pensões 

Estou ciente dos grandes desafios com que o sector segurador e de fundos de pensões se
debate e que irão por certo estar na primeira linha das minhas preocupações enquanto
presidente do Instituto de Seguros de Portugal.

Em primeiro lugar, e perspectivando o futuro próximo, julgo que todos concordarão que
o grande desafio que o sector segurador tem pela sua frente é o de se adaptar a uma nova
cultura de gestão de riscos que está na essência do chamado projecto Solvência II.

A implementação do regime que resultar do Solvência II vai por certo requerer a
reestruturação de muitas práticas e metodologias até aqui seguidas na gestão e
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supervisão do negócio segurador, mudanças essas que devem ser preparadas e assumidas
num quadro de gradual adaptação.

Assim, o Solvência II continuará a merecer um acompanhamento profundo e continuado
por parte do Instituto de Seguros de Portugal, concomitante com o reconhecimento da
sua importância estratégica no futuro do sector segurador.

Esta participação activa enquadra-se num envolvimento mais alargado do Instituto de
Seguros de Portugal nas organizações internacionais em que se consolida o processo de
convergência das práticas de regulação e supervisão da actividade seguradora e de fundos
de pensões, nomeadamente no CEIOPS (Comité das Autoridades Europeias de Supervisão
de Seguros e Pensões Complementares de Reforma), participação que pretendo
consolidar e incentivar.

Igualmente relevante e com consequências significativas para o mercado segurador é a
estratégia de convergência para as normas internacionais de contabilidade, a qual passa
pela adaptação gradual do Plano de Contas para as Empresas de Seguros à medida que
forem sendo estabilizadas as normas internacionais relevantes.

Outro desafio que temos pela frente é a criação e implementação de um modelo de
cobertura do risco de fenómenos sísmicos que contribua para mitigar os efeitos
económico-sociais associados à ocorrência, no território português, de eventos de tal
natureza. 

Ainda no que concerne ao sector segurador parece-me relevante salientar a importância
dos trabalhos tendentes à elaboração de uma nova lei do contrato de seguro que possa
enquadrar devidamente as novas realidades do mercado, consagre a evolução nos direitos
dos consumidores e previna a utilização abusiva ou fraudulenta do mesmo.

De facto, por forma a fortalecer a desejável confiança entre as partes intervenientes no
contrato de seguro, é essencial que se congregue num único texto legislativo o respectivo
regime material que hoje se encontra claramente desactualizado e disperso por diversos
diplomas e variadas regras avulsas.

No tocante ao sector dos fundos de pensões o desafio essencial é o de implementar as
alterações legislativas recentemente efectuadas, das quais se destacam as respeitantes ao
reforço das estruturas de governação, com a criação da comissão de acompanhamento,
e a instituição do provedor dos participantes e beneficiários para os fundos de pensões
abertos, bem como as que têm a ver com os mecanismos de governação dos fundos de
pensões, nomeadamente quanto às exigências relativas ao desenvolvimento de adequados
mecanismos de gestão de riscos e controlo interno por parte das entidades gestoras.

Também a melhoria da prestação de informação aos participantes e beneficiários se
coloca como um desafio relevante que, estou certo, contribuirá para fortalecer a
transparência de funcionamento do mercado de fundos de pensões.

Consciente da importância destas alterações, o Instituto de Seguros de Portugal conta
com todos os intervenientes para reforçar a percepção pública de que o mercado de
fundos de pensões em Portugal se rege por elevados padrões de actuação e está
preparado para assumir as responsabilidades que lhe vierem a ser atribuídas no
desenvolvimento de um sistema global de pensões mais eficiente, justo para os cidadãos
e financeiramente sustentável.
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No que concerne à actividade de mediação de seguros estamos igualmente perante um
quadro de mudança, marcado pela recente revisão global do ordenamento jurídico
nacional, o qual foi actualizado face à evolução do mercado segurador, às novas técnicas
de comercialização de seguros e às exigências de aumento da confiança no mercado. 

Considero que a eficaz implementação do novo regime poderá dar um forte contributo
para o incremento da profissionalização, da credibilidade e da transparência na actividade
de mediação de seguros, com inegáveis reflexos na confiança dos consumidores no sector
segurador. Contudo, tal só será possível com o indispensável e empenhado contributo  de
todos os intervenientes no processo de comercialização.

Principais linhas de actuação 

Sob a minha presidência, o Instituto de Seguros de Portugal irá continuar a estratégia de
reformulação gradual do quadro regulamentar, em diálogo contínuo e aberto com os
diferentes intervenientes no mercado, por forma a reforçar a adopção das melhores
práticas seguidas a nível internacional, no interesse dos tomadores de seguro,
participantes e beneficiários. 

Assim, irei dar especial atenção à consolidação da política de abertura e transparência que
já vem a ser prosseguida no âmbito dos processos de regulamentação e de supervisão,
procurando analisar e ponderar atentamente e sem reservas todos os contributos
construtivos que os diferentes intervenientes no mercado possam remeter ao Instituto de
Seguros de Portugal. 

No exercício da supervisão, o Instituto de Seguros de Portugal terá uma actuação activa,
profissional, estruturada e rigorosa, de acordo com as melhores práticas e tendo em conta
o perfil de risco das entidades supervisionadas. 

Como contributo essencial para a melhoria qualitativa dos procedimentos e práticas de
supervisão, será dada continuidade à aposta na informatização e na utilização acrescida
de tecnologias de informação, no sentido de facilitar o reporte por parte do mercado e
agilizar os processos de decisão.

No âmbito das suas competências, o Instituto de Seguros de Portugal estará sempre
disponível para dar o seu contributo ao Governo e ao Ministro das Finanças na definição
das orientações a prosseguir na política para o sector segurador e de fundos de pensões,
e em todas as matérias correlacionadas, procurando encontrar as soluções técnicas mais
adequadas num quadro de independência que julgo essencial preservar.

De igual modo, empenhar-me-ei em conjunto com as outras autoridades de supervisão
do sistema financeiro, nomeadamente no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros, na procura das soluções mais eficientes para a supervisão dos conglomerados
financeiros e das plataformas de entendimento em matérias transversais que permitam a
convergência de políticas regulamentares e de práticas de supervisão.

A independência das autoridades de supervisão do sistema
financeiro

Gostaria de sublinhar que é minha firme convicção que a credibilidade, integridade,
estabilidade e reputação do sistema financeiro dependem em grande medida das
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respectivas autoridades de supervisão terem capacidade para desempenhar de um modo
cabal, efectivo e eficaz as suas funções.

Só assim as autoridades de supervisão do sistema financeiro, nas quais se insere o Instituto
de Seguros de Portugal, poderão continuar a prosseguir uma supervisão que pela sua
qualidade e capacidade de intervenção contribua para a existência de um mercado
financeiro estável e saudável e transmita confiança aos consumidores e à economia.

A credibilidade de uma autoridade de supervisão é fortemente correlacionada com o nível
de competência, conhecimento e empenho dos respectivos quadros. Deste modo, é
essencial que o Instituto de Seguros de Portugal tenha condições para recrutar, formar e
manter um conjunto suficiente de quadros especializados que possam continuar a
acompanhar a evolução do mercado financeiro e das cada vez mais complexas técnicas de
gestão e mitigação de riscos utilizadas no sector segurador e de fundos de pensões. A
preparação para a implementação do Solvência II decerto vai requerer um esforço
adicional neste âmbito e o Instituto de Seguros de Portugal tem de estar preparado para tal. 

Esta nova realidade requer um reforço da autonomia financeira e da flexibilidade na
gestão de recursos e fundamenta-se na necessidade de evitar assimetria de informação
entre o mercado supervisionado e o supervisor, que pode afectar profundamente a
qualidade da supervisão. A actuação eficaz na regulação e supervisão de mercados em
constante evolução, cada vez mais integrados e em que os riscos se tornam
progressivamente mais complexos e sofisticados, depende directamente da capacidade
de captação e manutenção de quadros que detenham níveis de qualificação e de
experiência equivalente ao das entidades supervisionadas e da possibilidade de recurso ao
mesmo campo de recrutamento.

Gostaria ainda de referir que é minha intenção prosseguir uma política de recursos
humanos que privilegie e reconheça adequadamente o mérito, a competência e a
dedicação, ao mesmo tempo que pretendo envidar todos os esforços no sentido de poder
dotar o Instituto de Seguros de Portugal com condições de trabalho adequadas e
consentâneas com as funções que lhe estão cometidas e com o papel activo que lhe
compete no exigente processo de mudança por que passa o sector segurador e de fundos
de pensões.

Estou certo que poderei contar com a dedicação e empenho de todos no sentido de
consolidar o caminho de evolução que tem vindo a ser seguido e de enfrentar os novos
desafios que se nos deparam. 

Termino agradecendo a Vossa Excelência, Senhor Ministro, a confiança que em mim
depositou ao empossar-me como Presidente do Instituto de Seguros de Portugal,
assegurando-lhe que tudo farei para desempenhar eficazmente a importante missão que
me é confiada.

74

D
is

cu
rs

o 
do

 P
re

si
de

nt
e 

do
 In

st
itu

to
 d

e 
Se

gu
ro

s 
de

 P
or

tu
ga

l



Fó
ru

m
23

Renovação de mandatos 
Vice-Presidente e Vogal 

do Instituto de Seguros de Portugal
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O Governo decidiu renovar, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças, os
mandatos do vice-Presidente e do vogal do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de
Portugal, respectivamente, António Manuel da Silva Osório e Rodrigo Fernandes Homem
de Lucena, dando continuidade às funções que já antes vinham exercendo,  tendo para o
efeito tomado posse no passado dia 7 de Dezembro de 2006.
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Reforma do regime 
do contrato de seguro
Despacho N.º 1162/2006 – SETF 

nomeação da comissão de revisão
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A legislação respeitante ao regime dos seguros carece de uma urgente revisão, não só
pelo facto de uma parte das normas reguladoras constarem do Código Comercial de
1888 – não tendo, por isso, acompanhado a evolução dos últimos cento e vinte anos –,
como igualmente por terem surgido múltiplos diplomas, muito deles já desactualizados,
mercê de intervenções pontuais e fraccionadas do legislador, que regulam aspectos do
contrato de seguro com perspectivas diversas, nem sequer distinguindo as questões
institucionais e materiais relativas ao direito dos seguros.

Tendo em conta a referida desactualização das normas aplicáveis, mormente as
constantes do Código Comercial, e a referida proliferação de fontes, justifica-se uma
reforma do regime do contrato de seguro, procedendo à revisão e sistematização de
muitas regras dispersas.

A reforma do regime respeitante aos seguros desde há muito que vem sendo reclamada
por diversas entidades e prometida por sucessivos governos.  De facto, no artº. 7.º do
Decreto n.º 17555, de 5 de Novembro de 1929, foi incumbida a então criada Inspecção
de Seguros de elaborar um Código de Seguros, onde se reunissem todas as disposições
referentes à constituição e funcionamento das sociedades seguradoras e ao contrato de
seguro.  A solução foi reafirmada no Parecer n.º 13/X da Câmara Corporativa, relativo à
proposta de Lei n.º 10/X, sobre a actividade seguradora. Em 1992, no Livro Branco sobre
o Sistema Financeiro – Seguros e Pensões equacionava-se igualmente a hipótese de ser
elaborado um Código dos Seguros, não obstante terem ocorrido diversas iniciativas com
vista à aprovação de um regime jurídico do contrato de seguro, designadamente o
projecto publicado em 1971 pelo Dr. Moitinho de Almeida, ou o articulado proposto pelo
Dr. Mário Raposo em 1991 e revisto em 1996, que incluía uma codificação de todos os
tipos de seguros, dada a amplitude da matéria.  Por seu turno, mais recentemente, no
Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho, fazia-se alusão a “(...) uma lei sobre as bases
gerais do contrato de seguro, que se encontra em preparação (...)”.

O contexto descrito, bem como os desenvolvimentos verificados a nível comunitário
impuseram o relançamento dos trabalhos de preparação do regíme jurídico do contrato
de seguro pelo XIII Governo Constitucional, tendo para o efeito sido constituída, com
base em despacho de 10 de Julho de 1998, do então Ministro das Finanças, Professor
Doutor António de Sousa Franco, uma Comissão de Reforma do Contrato de Seguro, no
seguimento da qual foi depois constituído um grupo de redacção, nomeado em 2000, tendo
por objecto um anteprojecto elaborado pelo Professor Doutor António Menezes Cordeiro.

Considerando, por fim, que a situação actual, traduzindo o desfasamento do corpo
normativo vigente às necessidades do sector e dos consumidores, bem como, em geral, à
evolução dos seguros no plano institucional e de mercado, impõe-se por isso, ouvidos o
Instituto de Seguros de Portugal e a Associação Portuguesa de Seguradores, uma nova
iniciativa no sentido de, tendo em conta os trabalhos já produzidos e o património que o
seu conteúdo representa, avançar em termos definitivos com a reforma do regime jurídico
do contrato de seguro, concluindo assim o trabalho interrompido desde 2000.

Nestes termos, determino o seguinte:

1 – É criada a Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, tendo por
objecto a preparação de um anteprojecto de diploma relativo ao contrato de seguro.

2 – A referida Comissão é constituída por:

a) Professor Doutor Pedro Romano Martinez, que coordena;
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b) Mestre Maria Leonor Saldanha Pereira Carreira da Cunha Torres, em
representação do meu Gabinete;

c) Dr. Arnaldo da Costa Oliveira e Dra. Eduarda Ribeiro, em representação do
Instituto de Seguros de Portugal;

d) Dr. José Pereira Morgado e Dr. José Vasques, em representação da Associação
Portuguesa de Seguradores;

e) Mestre Pedro Múrias;

f) Mestre José Miguel Alves de Brito.

3 – O apoio administrativo e organizacional ao grupo de trabalho é prestado pelo meu
Gabinete.

4 – O grupo de trabalho deve apresentar um relatório até Fevereiro de 2007, devendo o
relatório Final e o projecto de articulado serem apresentados até Julho de 2007.

Dê-se conhecimento aos membros do Grupo de Trabalho e às instituições envolvidas.

Lisboa, 22 de Setembro de 2006

Secretário de Estado do Tesouro e Finanças

(Carlos Costa Pina)



Sistema de protecção contra
fenómenos catastróficos

Despacho N.º 1192/2006 – SETF
nomeação do grupo de trabalho
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Considerando a importância e os efeitos económico-sociais dos riscos associados à
ocorrência de catástrofes naturais, cujo impacto, apesar da cobertura prestada pelas
empresas de seguros, requer com frequência a intervenção dos Governos;

Considerando que, não obstante ser o resseguro uma actividade fundamental para a
estabilidade e eficiência do sector segurador, permitindo a redistribuição do risco coberto,
no que se refere aos riscos catastróficos a aludida necessidade de uma intervenção pública
dos Governos na matéria traduz a existência de uma verdadeira “falha de mercado”;

Considerando que, de acordo com a informação disponível, o risco de fenómenos
sísmicos corresponde à catástrofe natural de danos potencialmente mais significativos no
nosso País, verificando-se ainda que zonas que historicamente não eram consideradas
sísmicas têm registado, com alguma frequência, actividade dessa natureza;

Considerando ainda que a cobertura dos riscos sísmicos em Portugal constitui uma
cobertura adicional, em regime unicamente facultativo, que nem sempre está disponível
e que está associada, de uma maneira geral, a seguros de “incêndio e elementos da
natureza” ou a seguros “multirriscos”;

Considerando que, sendo aquela cobertura facultativa, a respectiva subscrição tende a
concentrar-se em zonas de maior risco sísmico, resultando numa concentração do risco
coberto e numa pressão sobre o valor dos prémios deste tipo de seguro por ausência de
diversificação geográfica das coberturas;

Considerando também que não existe em Portugal um sistema nacional de cobertura do
referido risco, que garanta indemnizações às vítimas de catástrofe natural, ao contrário
das soluções que podem ser encontradas em experiências internacionais comparadas,
cujas realidades importa ponderar para efeitos da definição de um modelo nacional de
cobertura de riscos catastróficos;

Considerando, por fim, que na definição do modelo institucional do sistema de cobertura
de riscos sísmicos importa ter em conta as observações suscitadas pelo Fundo Monetário
Internacional, no âmbito do recente Financial Sector Assessment Program, ao modelo de
organização e funcionamento dos fundos de garantia actualmente existentes no sector
segurador;

Considerando, pois, ser premente criar condições adequadas à cobertura dos prejuízos
decorrentes destas catástrofes, atenta a gravidade e extensão que podem assumir;

Nestes termos, ouvidos o Instituto de Seguros de Portugal e a Associação Portuguesa de
Seguradores e considerando ainda o Relatório apresentado por esta entidade sobre a
questão relativa aos riscos sísmicos, determino o seguinte:

1 – É criado um grupo de trabalho que fica incumbido de preparar e apresentar um
modelo de sistema de protecção contra fenómenos catastróficos em Portugal, tendo por
objecto, em especial, a cobertura de riscos sísmicos e o respectivo financiamento, bem
como de preparar e apresentar um anteprojecto de diploma legal que crie e regule esse
mesmo sistema de protecção.

2 – O referido grupo de trabalho é coordenado pelo Senhor Professor Doutor Eduardo
Manuel Hintze da Paz Ferreira, sendo a restante composição a seguinte:

a) Dra. Maria Leonor Cunha Torres, em representação do meu Gabinete;
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b) Dr. Eduardo Farinha, em representação do Instituto de Seguros de Portugal;

c) Dr. Miguel Guimarães e Senhor Luís Ribeiro, em representação da Associação
Portuguesa de Seguradores;

d) Mestre Nuno Cunha Rodrigues.

3 – O grupo de trabalho apresentará o relatório intercalar da sua actividade até 31 de
Dezembro de 2006 e o relatório final e os respectivos projectos até 31 de Março de 2007.

4 – Dê-se conhecimento aos membros do Grupo de Trabalho e às instituições envolvidas.

Lisboa, 27 de Setembro de 2006

O Secretário de Estado do Tesouro e Finanças

(Carlos Manuel Costa Pina)

90

Si
st

em
a 

de
 p

ro
te

cç
ão

 c
on

tr
a

fe
nó

m
en

os
 c

at
as

tr
óf

ic
os



Comissão técnica multisectorial
da República de Angola

Reunião de trabalho no ISP
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O Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal recebeu no dia 4 de Dezembro
de 2006, uma Comissão Técnica multisectorial da República de Angola, coordenada pelo
Instituto de Supervisão de Seguros (ISS), a instituição que coordena e controla o exercício
da actividade seguradora e resseguradora naquele país. 

A referida Comissão Técnica, integrou os seguintes representantes:

- Jesus Manuel Teixeira (Instituto de Supervisão de Seguros);

- Miguel Bastos de Almeida (Ministério das Finanças);

- Félix Constantino da Silva (Direcção Nacional de Viação Civil);

- Maria Idalina Vieira (Ministério da Justiça);

- Gaspar Francisco dos Santos (Direcção Nacional de Aviação Civil);

- Daniel Salgado (Director Geral da Nossa Seguros, S.A.).

Os representantes deslocaram-se a Portugal com o objectivo de recolher informações
sobre o quadro legislativo e regulamentar do seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel, com vista à elaboração de legislação sobre os seguros de responsabilidade civil
automóvel e responsabilidade civil aviação e infra-estruturas aeronáuticas, tendo o I.S.P.
facultado informação e documentação sobre o tema.

A delegação angolana visitou também uma seguradora portuguesa que lhe possibilitou
contactar com as várias fases de vida de um processo relacionado com o Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel.
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Empresas de seguros a operar em Portugal

2005 2006

Vida Não Vida Mistas Total Vida Não Vida Mistas Total

Total 40 350 24 414 40 375 27 442

Em regime de estabelecimento 14 21 6 41 15 23 6 44

Sociedades Anónimas 14 19 6 39 15 21 6 42

Empresas de seguros 14 19 5 38 15 21 5 41

Empresas de resseguro 0 0 1 1 0 0 1 1

Mútuas 0 2 0 2 0 2 0 2

Sucursais de Emp. Seg. Estrangeiras 9 18 2 29 8 21 2 31

Sediadas na União Europeia 9 18 1 28 8 21 1 30

Sediadas noutros países 0 0 1 1 0 0 1 1

Em Regime de Livre P. de Serviços 17 311 16 344 17 331 19 367

Empresas de seguros de direito português a operar no estrangeiro

2005 2006

Vida Não Vida Mistas Total Vida Não Vida Mistas Total

Total 5 4 4 13 6 4 4 14

Em regime de estabelecimento 1 1 2 4 1 1 2 4

Em Regime de Livre P. de Serviços 4 3 2 9 5 3 2 10

(U: Quantidade)

(U: Quantidade)



101
In

fo
rm

aç
õe

s 
es

ta
tís

tic
as

A
ct

iv
id

ad
e 

se
gu

ra
do

ra

Conjunto da actividade sob controlo do ISP (1)

Prémios Brutos Emitidos Prémios de 
Seguro Directo Resseguro Aceite Resseguro Cedido

2005 2006(2) Tx. de 2005 2006(2) Tx. de 2005 2006(2) Tx. de
crescimento crescimento crescimento

Total geral 13 089 791,23 12 627 116,80 -3,53% 216 605,26 187 540,00 -13,42% 848 254,03 755 050,88 -10,99%

Ramo vida 8 991 561,39 8 509 553,35 -5,36% 309,45 13 703,54 4328,40% 112 392,60 129 969,58 15,64%

Seguro de vida 5 353 534,65 4 716 176,05 -11,91% 309,45 -  75,77 -124,48% 112 390,74 126 219,90 12,30%

Seguros ligados a fundos de investimento 3 085 972,47 3 082 771,96 -0,10% 0,00 13 779,31 - 1,86 3 749,69 201366,04%

Operações de capitalização 552 054,27 710 605,34 28,72% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Ramos não vida 4 098 229,84 4 117 563,45 0,47% 216 295,81 173 836,45 -19,63% 735 861,43 625 081,30 -15,05%

Acidentes e doença 1 253 481,63 1 281 748,51 2,26% 71 487,59 81 961,50 14,65% 167 655,81 150 331,42 -10,33%

Acidentes 890 651,49 885 364,40 -0,59% 8 475,72 5 476,28 -35,39% 68 312,88 50 403,95 -26,22%

Acidentes de trabalho 755 064,00 745 696,26 -1,24% 8 412,01 5 397,92 -35,83% 31 575,53 14 356,30 -54,53%

Acidentes pessoais 116 494,72 124 299,01 6,70% 63,70 78,36 23,00% 36 373,09 35 649,09 -1,99%

Pessoas transportadas 19 092,76 15 369,13 -19,50% 0,00 0,00 - 364,25 398,56 9,42%

Doença 362 830,14 396 384,11 9,25% 63 011,87 76 485,22 21,38% 99 342,93 99 927,48 0,59%

Incêndio e outros danos 645 773,34 638 899,50 -1,06% 8 953,67 4 135,16 -53,82% 269 467,97 246 931,45 -8,36%

Incêndio e elementos da natureza 34 497,79 32 564,56 -5,60% 2 625,44 512,62 -80,48% 13 440,11 13 529,95 0,67%

Outros danos em coisas 611 275,55 606 334,94 -0,81% 6 328,23 3 622,54 -42,76% 256 027,86 233 401,50 -8,84%

Automóvel 1 944 263,35 1 945 635,99 0,07% 73 687,23 29 825,91 -59,52% 159 247,61 101 358,94 -36,35%

Marítimo e transportes 21 441,31 22 366,06 4,31% 1 101,48 -  10,69 -100,97% 14 344,35 13 061,35 -8,94%

Aéreo 24 986,69 20 303,89 -18,74% 4,43 6,06 36,65% 24 253,58 19 402,94 -20,00%

Mercadorias transportadas 29 048,87 31 009,42 6,75% 2 174,45 419,22 -80,72% 16 843,40 15 829,57 -6,02%

Responsabilidade civil geral 82 279,95 82 290,95 0,01% 1 280,12 1 285,11 0,39% 26 561,46 22 480,40 -15,36%

Diversos 96 954,71 95 309,13 -1,70% 57 606,85 56 214,18 -2,42% 57 487,27 55 685,22 -3,13%

Crédito 24 584,16 23 309,85 -5,18% 5 372,22 1 391,31 -74,10% 12 649,35 10 337,78 -18,27%

Caução 6 264,59 6 086,11 -2,85% 1 930,72 823,06 -57,37% 3 571,05 3 071,77 -13,98%

Perdas pecuniárias diversas 14 999,75 14 211,23 -5,26% 956,73 506,59 -47,05% 10 665,55 11 168,11 4,71%

Protecção jurídica 11 556,26 10 418,51 -9,85% 5 834,16 4 424,68 -24,16% 3 677,40 2 343,78 -36,27%

Assistência 39 491,90 41 224,55 4,39% 43 460,82 49 062,60 12,89% 26 923,93 28 763,78 6,83%

Seguros diversos 58,04 58,88 1,44% 52,20 5,94 -88,63% 0,00 0,00 100,00%

(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
(2) Informação provisória

(U: milhares de euros)
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Estrutura da carteira
2005

Estrutura da carteira Vida
2005

Estrutura da carteira Não Vida
2005
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Estrutura da carteira
2006

Estrutura da carteira Vida
2006

Estrutura da carteira Não Vida
2006
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Prémios de Seguro Directo empresas sob controlo do ISP (1)

Prémios de Seguro Directo

2005 2006(2). Tx. de
crescimento

TOTAL 13 089 791,23 12 627 116,80 -3,53%

SEGURADORAS VIDA 6 951 565,46 6 188 857,28 -10,97%

AXA Vida 166 355,61 179 402,09 7,84%
BES Vida 1 189 559,38 1 316 796,67 10,70%
BPI Vida 1 973 158,00 937 756,68 -52,47%
CA Vida 131 920,29 146 807,35 11,28%
Eurovida 82 656,54 132 018,13 59,72%
Generali Vida 15 654,42 19 536,24 24,80%
Global Vida 42 168,81 39 929,23 -5,31%
Groupama Vida 109 498,50 116 325,95 6,24%
Lusitania Vida 105 500,31 148 164,32 40,44%
Ocidental Vida 1 997 427,73 1 458 362,74 -26,99%
Real Vida 179 083,63 135 696,61 -24,23%
Santander Totta Vida 849 135,02 1 400 737,30 64,96%
T Vida 0,00 28 758,51 -
Victoria Vida 52 549,13 56 960,14 8,39%
Zurich Vida 56 898,11 71 605,32 25,85%

SEGURADORAS NÃO VIDA 2 045 670,68 2 133 384,21 4,29%

ACP Mobilidade 0,00 126,91 -
AXA Seguros 367 608,16 380 679,29 3,56%
BES Seguros 61 798,22 62 188,22 0,63%
CA Seguros 61 856,60 65 442,02 5,80%
Cares 302,02 289,05 -4,29%
Cosec 28 249,22 26 754,72 -5,29%
Europ Assistance 6 491,24 6 272,69 -3,37%
Global Seguros 140 450,24 145 837,34 3,84%
Groupama Seguros 14 623,07 16 124,07 10,26%
Lusitania Seguros 129 724,59 147 349,96 13,59%
Mapfre Gerais 94 593,64 97 803,00 3,39%
Médis 839,40 2 438,12 190,46%
Mútua dos Pescadores 7 669,26 8 048,51 4,95%
Mutuamar 2 485,69 2 102,73 -15,41%
Ocidental Seguros 147 323,84 165 135,45 12,09%
Popular 0,00 36,33 -
Real Seguros 122 212,06 123 584,28 1,12%
Sagres 43 355,87 48 807,75 12,57%
Seguro Directo 22 779,78 25 342,16 11,25%
Tranquilidade 365 154,95 360 668,15 -1,23%
Via Directa 28 730,85 37 193,89 29,46%
Victoria Seguros 101 647,82 106 016,18 4,30%
Zurich Seguros 297 774,15 305 143,38 2,47%

SEGURADORAS MISTAS 4 092 555,09 4 304 875,30 5,19%

Açoreana 511 585,73 537 122,10 4,99%
Allianz 386 346,50 384 465,12 -0,49%
American Life 63 790,19 68 762,39 7,79%
Fidelidade - Mundial 2 311 332,40 2 481 320,57 7,35%
Império Bonança 653 018,62 659 034,64 0,92%
Liberty 166 481,65 174 170,49 4,62%

(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
(2) Informação provisória

(U: milhares de euros)
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Conjunto da actividade sob controlo do ISP (1)

Custos com sinistros Parte dos 
Seguro Directo Resseguro Aceite Resseguradores

2005 2006(2) Tx. de 2005 2006(2) Tx. de 2005 2006(2) Tx. de
crescimento crescimento crescimento

Total geral 6 247 281,95 7 412 994,83 18,66% 121 392,92 118 017,14 -2,78% 333 071,39 299 463,09 -10,09%

Ramo vida 3 622 538,60 4 678 069,83 29,14% 79,43 214,43 169,97% 53 578,25 53 216,15 -0,68%

Seguro de vida 2 546 982,68 3 252 403,80 27,70% 79,43 -  28,20 -135,51% 53 578,25 52 924,17 -1,22%

Seguros ligados a fundos de investimento 639 286,26 939 833,92 47,01% 0,00 242,64 - 0,00 291,98 -

Operações de capitalização 436 269,66 485 832,11 11,36% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Ramos não vida 2 624 743,35 2 734 925,00 4,20% 121 313,50 117 802,71 -2,89% 279 493,14 246 246,93 -11,90%

Acidentes e doença 918 219,39 980 063,01 6,74% 44 416,41 54 041,81 21,67% 80 354,44 60 584,70 -24,60%

Acidentes 627 098,64 663 049,38 5,73% 3 157,09 2 017,46 -36,10% 32 056,50 9 202,98 -71,29%

Acidentes de trabalho 582 744,11 621 887,62 6,72% 3 218,27 2 028,62 -36,97% 24 622,31 5 224,97 -78,78%

Acidentes pessoais 41 551,49 39 780,06 -4,26% -  61,18 -  11,15 81,78% 7 978,51 3 983,99 -50,07%

Pessoas transportadas 2 803,04 1 381,70 -50,71% 0,00 -  0,01 - -  544,33 -  5,99 98,90%

Doença 291 120,75 317 013,63 8,89% 41 259,32 52 024,34 26,09% 48 297,94 51 381,72 6,38%

Incêndio e outros danos 236 596,01 316 895,68 33,94% 4 893,41 1 073,23 -78,07% 74 320,09 88 872,11 19,58%

Incêndio e elementos da natureza 7 041,04 13 712,58 94,75% 4 411,43 - 1 361,11 -130,85% 2 724,76 2 582,77 -5,21%

Outros danos em coisas 229 554,97 303 183,10 32,07% 481,98 2 434,34 405,07% 71 595,33 86 289,34 20,52%

Automóvel 1 357 790,55 1 316 118,02 -3,07% 26 278,11 19 645,46 -25,24% 72 586,76 43 706,98 -39,79%

Marítimo e transportes 12 294,30 11 364,39 -7,56% 1 260,29 114,94 -90,88% 8 560,00 5 877,08 -31,34%

Aéreo 8 163,52 25 596,40 213,55% 2 356,53 624,32 -73,51% 7 529,58 26 542,19 252,51%

Mercadorias transportadas 11 885,31 13 167,73 10,79% 1 018,37 740,33 -27,30% 6 037,37 5 065,36 -16,10%

Responsabilidade civil geral 52 357,53 39 882,91 -23,83% 3 886,88 675,74 -82,61% 21 021,27 3 227,07 -84,65%

Diversos 27 436,75 31 836,87 16,04% 37 203,49 40 886,89 9,90% 9 083,64 12 371,42 36,19%

Crédito 14 085,35 17 619,71 25,09% 2 212,07 436,29 -80,28% 5 789,23 5 575,08 -3,70%

Caução -  295,01 1 330,58 551,03% 1 479,74 276,95 -81,28% -  12,08 986,14 8262,18%

Perdas pecuniárias diversas 4 458,37 7 218,71 61,91% 143,58 236,24 64,54% 1 679,04 5 042,66 200,33%

Protecção jurídica 142,05 359,61 153,16% 1 771,24 2 040,90 15,22% 309,83 13,29 -95,71%

Assistência 9 040,05 5 298,27 -41,39% 31 657,20 37 853,74 19,57% 1 317,62 754,24 -42,76%

Seguros diversos 5,94 9,99 68,11% -  60,35 42,78 170,88% 0,00 0,00 -

(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
(2) Informação provisória

(U: milhares de euros)
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Activos representativos das provisões técnicas - Vida(1)

2005 2006(2) Tx. de
crescimento

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 34 020 512 38 512 849 13,2%

Títulos da Dívida Pública 8 899 726 7 974 878 -10,4%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 18 304 088 22 967 717 25,5%

Acções e Títulos de Participação 1 577 508 1 499 684 -4,9%

Unidades de participação em Fundos de Investimento 2 474 296 2 996 133 21,1%

Terrenos e edifícios 192 668 190 876 -0,9%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI 917 698 893 724 -2,6%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas 1 609 133 1 992 253 23,8%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários 23 697 11 542 -51,3%

Outros activos aceites 21 698 - 13 958 -164,3%

Total das provisões técnicas 33 102 112 37 517 221 13,3%

(1) Inclui as operações de capitalização
(2) Informação provisória

(U: milhares de euros)

Estrutura de activos Vida  2005

Estrutura de activos Vida  2006
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(U: milhares de euros)
Activos representativos das provisões técnicas - Não Vida

2005 2006(1). Tx. de
crescimento

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas 6 924 624 7 323 749 5,8%

Títulos da Dívida Pública 2 262 937 2 072 656 -8,4%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial 1 638 207 2 300 377 40,4%

Acções e Títulos de Participação 408 918 419 830 2,7%

Unidades de participação em Fundos de Investimento 460 826 358 909 -22,1%

Terrenos e edifícios 876 175 871 461 -0,5%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI 239 418 245 311 2,5%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas 432 673 510 608 18,0%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários 29 455 21 255 -27,8%

Outros activos aceites 576 014 523 342 -9,1%

Total das provisões técnicas 6 010 930 6 298 372 4,8%

(1) Informação provisória

Estrutura de activos Não Vida  2005

Estrutura de activos Não Vida  2006
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Número de mediadores inscritos

2005 2006(1) Tx. de
crescimento

Total 37 916 37 466 -1,19%

ANGARIADORES DE SEGUROS 8 653 8 338 -3,64%

AGENTES PESSOAS SINGULARES 28 008 27 787 -0,79%

Agentes de Seguros (Nacionais) 28 002 27 779 -0,80%

Agentes de Seguros Comunitários (Residentes) 2 1 -50,00%

Agentes de Seguros Comunitários (L.P.S.) 4 7 75,00%

AGENTES PESSOAS COLECTIVAS 1 115 1 202 7,80%

Agentes de Seguros (Nacionais) 1 109 1 195 7,75%

Agentes de Seguros Comunitários (Sucursais) 1 0 -100,00%

Agentes de Seguros Comunitários (L.P.S.) 5 7 40,00%

CORRETORES DE SEGUROS 140 139 -0,71%

Corretores de Seguros (Nacionais) 95 97 2,11%

Corretores de Seguros Comunitários (Sucursais) 3 4 33,33%

Corretores de Seguros Comunitários (L.P.S.) 42 38 -9,52%

(1) Informação provisória. 

(U: quantidade)

2005

2006
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Fundos de pensões

2005 2006(1)

Emp. de Soc. Gest. Total Emp. de Soc. Gest. Total
Seguros de F.P. Seguros de F.P.

Categorias de fundos de pensões 65 158 223 60 172 232
Fechados 57 114 171 50 125 175
em co-gestão 0 7 7 0 6 6
PPR, PPR/E e PPE 2 18 20 2 18 20
PPA 2 2 4 2 2 4
Outros abertos excepto PPR, PPR/E, PPE e PPA 4 24 28 6 27 33

N.º Entidades a gerir Fundos de Pensões 14 13 27 14 13 27

(1) Informação provisória

(U: quantidade)

Entidades gestoras de fundos de pensões - montantes geridos

Montantes geridos Tx. de

2005 2006(1) crescimento

TOTAL 18 981 683 21 185 213 11,61%

Allianz SGFP 32 039 32 661 1,94%
American Life 21 923 19 187 -12,48%
AXA Vida 46 732 50 250 7,53%
Banif Açor Pensões 215 826 243 255 12,71%
BBVA Fundos 316 230 359 284 13,61%
BES Vida 256 824 139 338 -45,75%
BPI Pensões 3 169 157 3 494 406 10,26%
BPI Vida 13 876 12 239 -11,80%
CA Vida 0 96 -
CGD Pensões 1 040 229 1 252 663 20,42%
ESAF 2 006 252 2 373 221 18,29%
Eurovida 72 020 85 044 18,08%
Fidelidade - Mundial 102 767 99 928 -2,76%
Futuro 1 042 385 1 158 598 11,15%
Global Vida 8 836 10 474 18,53%
Groupama Vida 5 380 5 082 -5,52%
Liberty 8 393 7 760 -7,55%
Lusitania Vida 16 149 16 579 2,66%
Pedro Arroja 153 175 14,21%
PensõesGere 6 143 107 6 815 824 10,95%
Previsão 2 099 847 2 158 705 2,80%
Real Vida 67 974 82 433 21,27%
Santander Pensões 1 011 374 1 448 200 43,19%
SGF 93 242 90 870 -2,54%
SGFP do Banco de Portugal 1 181 527 1 208 550 2,29%
Victoria Vida 8 396 19 336 130,31%
Zurich Vida 1 046 1 057 1,08%

(1) Informação provisória

(U: milhares de euros)
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Composição dos activos dos fundos de pensões

Valor por tipo de activos

2005 2006(1) Tx. de crescimento

Composição dos activos dos fundos de pensões 18 859 839 21 184 989 12,3%

Títulos da dívida pública 4 663 545 4 526 295 -2,9%

Obrigações de entidades privadas e papel comercial 2 906 433 2 756 043 -5,2%

Acções e títulos de participação 4 008 072 6 228 504 55,4%

Unidades de participação em fundos de investimento 4 192 921 4 734 777 12,9%

Terrenos e edifícios 1 546 752 1 655 412 7,0%

Depósitos, Certificados de Depósito e aplicações no
Mercado Monetário Interbancário e Numerário 1 900 676 1 007 392 -47,0%

Outros Activos - 358 559 276 565 177,1%

(1) Informação provisória

(U: milhares de euros)

Contribuições para fundos de pensões

2005 2006(1) Tx. de crescimento

Valor dos Contribuições Valor dos Contribuições Valor dos Contribuições
fundos fundos fundos

Categorias de fundos de pensões 18 981 683 3 373 297 21 185 213 1 650 063 11,6% -51,1%

Fechados 18 010 947 3 209 606 20 014 946 1 441 384 11,1% -55,1%

PPR, PPR/E e PPE 445 736 31 387 484 885 53 949 8,8% 71,9%

PPA 16 931 515 19 590 1 589 15,7% 208,4%

Outros abertos ex. PPR, PPR/E, PPE e PPA 508 069 131 789 665 791 153 142 31,0% 16,2%

(1) Informação provisória

(U: milhares de euros)

Estrutura de activos 2006

Estrutura de activos 2005
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Diplomas relativos à
actividade seguradora

Abril de 2006 a Dezembro de 2006





Resolução do Conselho de Ministros nº 36/2006
D.R. nº 66, I Série-B, 3 de Abril

Aprova apoios aos corpos de bombeiros para fazer face às despesas extraordinárias
resultantes dos incêndios florestais do ano de 2005.

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

1 - Aprovar apoios aos corpos de bombeiros para fazer face às despesas extraordinárias
resultantes dos incêndios florestais do ano de 2005. 

2 - Para efeitos do número anterior, considerar como elegíveis as seguintes despesas e
prejuízos, suportados pelos corpos de bombeiros e confirmados pelo Serviço Nacional de
Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC): 

a) Danos emergentes da destruição de viaturas operacionais no combate a incêndios
florestais, desde que não sejam consequência nem resultem de utilização negligente,
considerando-se para este efeito: 

i) «Combate a incêndios florestais» o período desde que a viatura sai até que regressa ao
quartel; 

ii) «Danos elegíveis» os causados em viaturas operacionais, tendo em conta o valor da
viatura, o seu tempo de vida útil e a cobertura por seguro.

Lei nº 10/2006, de 4 de Abril
D.R. nº 67, I Série-A

Autoriza o Governo a estender o regime contra-ordenacional aplicável à actividade
seguradora às sociedades gestoras de participações sociais sujeitas à supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal e às companhias financeiras mistas por infracções às
normas legais e regulamentares que regem a supervisão complementar dos
conglomerados financeiros.

Lei nº 11/2006, de 4 de Abril
D.R. nº 67, I Série-A

Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da actividade de mediação de seguros
ou de resseguros e a adaptar o regime geral das contra-ordenações às especificidades
desta actividade na sequência da transposição da Directiva 2002/92/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros.

Portaria nº 315/2006, de 5 de Abril
D.R. nº 68, I Série-B

Determina, para o ano de 2006, o valor da percentagem a aplicar sobre o montante das
taxas cobradas pelas entidades reguladoras sectoriais e a respectiva base de incidência, a
receber anualmente pela Autoridade da Concorrência (AdC) a título de receitas próprias. 
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Resolução da Assembleia da República nº 28/2006
D.R. nº 69, I Série-A, de 6 de Abril

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Chile para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento.

Artigo 5.º - Estabelecimento estável:

6 - Não obstante as disposições precedentes do presente artigo, considera-se que uma
empresa de seguros residente de um Estado Contratante, com excepção de resseguros,
tem um estabelecimento estável no outro Estado Contratante sempre que, por
intermédio de um representante que não seja considerado agente independente nos
termos do n.º 7, receba prémios no território desse outro Estado ou segure riscos situados
nesse território.

Artigo 11.º - Juros:

1 - Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado. 

2 - No entanto, esses juros podem ser igualmente tributados no Estado Contratante de
que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas se o beneficiário efectivo dos
juros for um residente do outro Estado Contratante o imposto assim estabelecido não
poderá exceder: 

a) 5% do montante bruto dos juros provenientes de obrigações ou títulos regular e
substancialmente transaccionados num mercado de títulos reconhecido; 

b) 10% do montante bruto dos juros provenientes:

i) De empréstimos concedidos por bancos ou companhias de seguros.

Portaria nº 345/2006, de 11 de Abril
D.R. nº 72, I Série-B

Cria o Programa Mobilidade e Intercâmbio para Jovens e aprova o respectivo
Regulamento. 

Artigo 9.º - Documentos exigíveis:

1 - As entidades promotoras que se candidatem à realização de campos de trabalho
devem apresentar o projecto em formulário próprio, contendo os seguintes elementos de
informação:

xii) Seguro dos jovens;

2 - Para além dos elementos referidos no número anterior, as entidades promotoras
devem anexar ao formulário de candidatura os seguintes documentos: 

ii) Valor previsto para celebração de um contrato de seguro de acidentes pessoais, que
inclua, no mínimo, coberturas em casos de morte, invalidez permanente, despesas de
tratamento, despesas de funeral e de repatriamento; 
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Artigo 24.º - Das entidades promotoras

1 - Constituem deveres das entidades promotoras:

Garantir um seguro de acidentes pessoais para os jovens e para os monitores/animadores,
do qual deverão enviar prova ao IPJ antes do início dos campos.

Lei nº 13/2006, de 17 de Abril
D.R. nº 75, I Série-A

Transporte colectivo de crianças.

Artigo 5.º - Licenciamento e identificação de automóveis:

1 - Os automóveis utilizados no transporte de crianças estão sujeitos a licença, emitida
pela DGTT, válida pelo prazo de dois anos e renovável por igual período, nos termos
definidos na presente lei. 

(...)

3 - A licença é automaticamente suspensa nos seguintes casos:

c) Falta do respectivo seguro

Artigo 9.º - Seguro:

Sem prejuízo dos demais seguros exigidos por lei, no exercício, a título principal, da
actividade de transporte de crianças, é obrigatório seguro de responsabilidade civil pelo
valor máximo legalmente permitido, que inclua os passageiros transportados e respectivos
prejuízos.

Artigo 19.º - Contra-ordenações

(...)

3 - Para os efeitos do disposto na presente lei, constitui contra-ordenação:

h) A falta de seguro de responsabilidade civil, nos termos do artigo 9.º;

Despacho conjunto nº 348/2006
D.R. nº 80, II Série, de 24 de Abril

Determina a criação de um grupo de trabalho na área dos seguros de modo a garantir o
respeito dos direitos e garantias das pessoas com deficiência e de promover a efectiva
realização dos seus direitos.

Decreto Legislativo Regional nº 16/2006/M
D.R. nº 84, I Série-A, de 2 de Maio

Aprova o Estatuto das Creches e dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Região
Autónoma da Madeira.
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Artigo 3.º - Normas condicionantes:

O funcionamento dos estabelecimentos abrangidos pelo presente diploma deve obedecer
aos seguintes requisitos, nomeadamente: 

g) Obrigatoriedade de seguros de responsabilidade por acidentes, bem como cobertura
médica para urgências e cuidados primários.

Decreto-Lei nº 83/2006, de 3 de Maio
D.R. nº 85, I Série-A

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Directiva 2005/14/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, e fixa as regras e os procedimentos a
observar pelas empresas de seguros com vista a garantir a assunção da sua
responsabilidade em caso de sinistro no âmbito do seguro automóvel.

Portaria nº 432/2006, de 3 de Maio
D.R. nº 85, I Série-B

Regulamenta as actividades desenvolvidas nos centros de actividades ocupacionais (CAO).

Artigo 5.º - Obrigações das instituições gestoras do CAO:

Para efeitos da aplicação do presente diploma, as instituições gestoras do CAO obrigam-se
designadamente a: 

d) Celebrar um seguro de acidentes pessoais para os utentes relativamente às actividades
que desenvolvam nas estruturas de atendimento.

Portaria nº 455/2006, de 15 de Maio
D.R. nº 93, I Série-B

Altera o Regulamento do Regime de Apoio à Modernização das Embarcações de Pesca,
anexo à Portaria nº 1071/2000, de 20 de Outubro, na redacção dada pela Portaria nº
56-F/2003, de 26 de Junho.

Declaração de Rectificação nº 28-A/2006
D.R. nº 102, I Série-A, 1º Suplemento

De ter sido rectificado o Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, que actualiza e
flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta medidas de
simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprova o novo
regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciais, publicado no Diário
da República, 1ª série, nº 63, de 29 de Março de 2006.

Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio
D.R. nº 103, I Série-A

Estabelece o regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços
financeiros celebrados com consumidores, transpondo para a ordem jurídica nacional a
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Directiva 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro, relativa
à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores.

Decreto Legislativo Regional nº 23/2006/A, de 12 de Junho de 2006
D.R. nº 113, I Série-A

Estabelece o regime jurídico do transporte colectivo de crianças.

Artigo 22.º - Seguro:

No exercício da actividade de transporte colectivo público de crianças é obrigatório, para
além dos demais seguros exigidos por lei, seguro de responsabilidade civil pelo valor
máximo legalmente permitido, que inclua os passageiros transportados e respectivos
prejuízos.

Portaria nº 636/2006, de 23 de Junho
D.R. nº 120, I Série-B

Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a Associação Portuguesa
de Seguradores e o STAS - Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Seguradora e
outros.

Lei nº 27/2006, de 3 de Julho
D.R. nº 126, I Série-A

Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil.

Artigo 61.º - Seguros:

Consideram-se nulas, não produzindo quaisquer efeitos, as cláusulas apostas em
contratos de seguro visando excluir a responsabilidade das seguradoras por efeito de
declaração da situação de calamidade.

Lei nº 31/2006, de 21 de Julho
D.R. nº 140, I Série

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei nº 423/91, de 30 de Outubro, transpondo para
a ordem jurídica nacional a Directiva 2004/80/CE, do Conselho, de 29 de Abril, relativa à
indemnização das vítimas da criminalidade. 

Artigo 16.º - Alteração ao artigo 508.º do Código Civil

O artigo 508.º do Código Civil passa a ter a seguinte redacção (redacção resultante do
Decreto-Lei n.º 59/2004, de 19 de Março): 

«Artigo 508.º

[...]
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1 - A indemnização fundada em acidente de viação, quando não haja culpa do
responsável, tem como limite máximo o capital mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel. 

2 - Se o acidente for causado por veículo utilizado em transporte colectivo, a
indemnização tem como limite máximo o capital mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel estabelecido para os transportes colectivos. 

3 - Se o acidente for causado por veículo utilizado em transporte ferroviário, a
indemnização tem como limite máximo o capital mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil estabelecido para essa situação em legislação especial.»

Decreto-Lei nº 140/2006, de 26 de Julho
D.R. nº 143, I Série

Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das actividades de transporte,
armazenamento subterrâneo, recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural
liquefeito, à distribuição e comercialização de gás natural e à organização dos mercados
de gás natural, e que completa a transposição da Directiva 2003/55/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Junho.

Artigo 6.º - Seguro de responsabilidade civil

Base XXV - Responsabilidade civil

Base XXVI - Cobertura por seguros

Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de Julho
D.R. nº 146, I Série

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 11/2006, de 4 de Abril, transpõe
para a ordem jurídica interna a Directiva 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros, e estabelece o regime
jurídico do acesso e do exercício da actividade de mediação de seguros ou de resseguros.

Decreto-Lei nº 145/2006, de 31 de Julho
D.R. nº 146, I Série

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 10/2006, de 4 de Abril, transpõe
para a ordem jurídica interna a Directiva 2002/87/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Dezembro, relativa à supervisão complementar de instituições de
crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado
financeiro, e a Directiva 2005/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
Março, que estabelece uma nova estrutura orgânica para os comités no domínio dos
serviços financeiros. Altera o Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril, que estabelece as
condições de acesso e exercício da actividade seguradora e resseguradora, e o Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades financeiras aprovado pelo Decreto-Lei nº
298/92, de 31 de Dezembro.
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Decreto-Lei nº 152/2006, de 3 de Agosto
D.R. nº 149, I Série

Aprova as bases da concessão, em regime de serviço público, da actividade de recepção,
movimentação, armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e
produtos conexos, até aqui desenvolvida pela SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.
A., em liquidação, no porto de Leixões.

Base XVIII – Seguros

Resolução do Conselho de Ministros nº 105/2006
D.R. nº 162, I Série, 23 de Agosto

Aprova a minuta do contrato de concessão do serviço público de transporte de gás
natural através da rede de alta pressão a celebrar entre o Estado Português e a sociedade
REN, Gasodutos, S. A.

Cláusula 30.ª -Cobertura por seguros:

1 - Para garantir o cumprimento das suas obrigações, a concessionária fica obrigada a
celebrar e manter um seguro de responsabilidade civil. 

2 - O montante do seguro mencionado no número anterior tem um valor mínimo
obrigatório definido no anexo II do presente contrato, cujo montante será actualizado
trienalmente. 

3 - A concessionária deverá apresentar ao concedente, no prazo de 30 dias a contar desde
a assinatura do presente contrato, os documentos comprovativos da celebração do
seguro e, quando lhe for exigido, apresentar os documentos comprovativos da
actualização referida no número anterior. 

4 - Para além do seguro referido na cláusula anterior, a concessionária deve assegurar a
existência e a manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma
efectiva cobertura dos riscos da concessão. 

5 - No âmbito da obrigação referida no número anterior, a concessionária fica obrigada a
constituir seguros, nos termos a definir no anexo II do presente contrato, envolvendo
todas as infra-estruturas e instalações que integram a concessão, contra riscos de
incêndio, explosão e danos devidos a terramoto ou temporal. 

Cláusula 37.ª - Seguro de fiscalização:

1 - No exercício da actividade fiscalizadora nas instalações da concessionária, o pessoal
das entidades fiscalizadora e reguladora fica coberto por um seguro de acidentes
pessoais, de montante a definir no anexo II do presente contrato. 

2 - Para o cumprimento do disposto no número anterior, as entidades fiscalizadora e
reguladora devem comunicar previamente à concessionária a identificação dos fiscais e a
data da realização da acção fiscalizadora.

Anexo II - Seguros
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Resolução do Conselho de Ministros nº 106/2006
D.R. nº 162, I Série, de 23 de Agosto

Aprova a minuta do contrato de concessão do serviço público da recepção,
armazenamento e regaseificação no terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Sines, a
celebrar entre o Estado Português e a sociedade REN Atlântico, Terminal de GNL, S. A. 

Cláusula 31.ª - Cobertura por seguros:

1 - Para garantir o cumprimento das suas obrigações, a concessionária fica obrigada a
celebrar e manter um seguro de responsabilidade civil. 

2 - O montante do seguro mencionado no número anterior tem um valor mínimo
obrigatório definido no anexo II do presente contrato, cujo montante será actualizado
trienalmente. 

3 - A concessionária deverá apresentar ao concedente, no prazo de 30 dias a contar da
assinatura do presente contrato, os documentos comprovativos da celebração do seguro
e, quando lhe for exigido, apresentar os documentos comprovativos da actualização
referida no número anterior. 

4 - Para além do seguro referido na cláusula anterior, a concessionária deve assegurar a
existência e manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma
efectiva cobertura dos riscos da concessão. 

5 - No âmbito da obrigação referida no número anterior, a concessionária fica obrigada a
constituir seguros, nos termos a definir no anexo II do presente contrato, envolvendo
todas as infra-estruturas e instalações que integram a concessão, contra riscos de
incêndio, explosão e danos devido a terramoto ou temporal. 

Cláusula 34.ª - Seguro de fiscalização

1 - No exercício da actividade fiscalizadora nas instalações da concessionária, o pessoal
das entidades fiscalizadora e reguladora fica coberto por um seguro de acidentes
pessoais, de montante a definir no anexo II do presente contrato. 

2 - Para o cumprimento do disposto no número anterior, as entidades fiscalizadora e
reguladora devem comunicar previamente à concessionária a identificação dos fiscais e a
data da realização da acção fiscalizadora. 

Anexo II - Seguros

Resolução do Conselho de Ministros nº 107/2006
D.R. nº 162, I Série, de 23 de Agosto

Aprova a minuta do contrato de concessão de serviço público de armazenamento
subterrâneo de gás natural em três cavidades situadas em Guarda Norte, Carriço,
concelho de Pombal, a celebrar entre o Estado Português e a sociedade REN,
Armazenagem, S. A. 

Cláusula 31.ª - Cobertura por seguros:
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1 - Para garantir o cumprimento das suas obrigações, a concessionária fica obrigada a
celebrar e manter um seguro de responsabilidade civil. 

2 - O montante do seguro mencionado no número anterior tem um valor mínimo
obrigatório definido no anexo III do presente contrato, cujo montante será actualizado
trienalmente. 

3 - A concessionária deverá apresentar ao concedente, no prazo de 30 dias a contar da
assinatura do presente contrato, os documentos comprovativos da celebração do seguro
e, quando lhe for exigido, apresentar os documentos comprovativos da actualização
referida no número anterior. 

4 - Para além do seguro referido na cláusula anterior, a concessionária deve assegurar a
existência e a manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma
efectiva cobertura dos riscos da concessão. 

5 - No âmbito da obrigação referida no número anterior, a concessionária fica obrigada a
constituir seguros, nos termos a definir no anexo III do presente contrato, envolvendo
todas as infra-estruturas e instalações que integram a concessão, contra riscos de
incêndio, explosão e danos devidos a terramoto ou a temporal. 

Cláusula 34.ª - Seguro de fiscalização:

1 - No exercício da actividade fiscalizadora nas instalações da concessionária, o pessoal
das entidades fiscalizadora e reguladora fica coberto por um seguro de acidentes
pessoais, de montante a definir no anexo III do presente contrato. 

2 - Para o cumprimento do disposto no número anterior, as entidades fiscalizadora e
reguladora devem comunicar previamente à concessionária a identificação dos fiscais e a
data da realização da acção fiscalizadora.

Anexo III - Seguros

Resolução do Conselho de Ministros nº 108/2006
D.R. nº 162, I Série, de 23 de Agosto

Aprova a minuta do contrato modificado da concessão de serviço público de
armazenamento subterrâneo de gás natural no sítio da Guarda Norte, Carriço, no
concelho de Pombal, a celebrar entre o Estado Português e a Transgás Armazenagem, S. A.,
relativamente às cavidades que esta detém ou venha a construir.

Cláusula 31.ª - Cobertura por seguros:

1 - Para garantir o cumprimento das suas obrigações, a concessionária fica obrigada a
celebrar e manter um seguro de responsabilidade civil. 

2 - O montante do seguro mencionado no número anterior tem um valor mínimo
obrigatório definido no anexo III do presente contrato, cujo montante será actualizado
trienalmente. 

3 - A concessionária deverá apresentar ao concedente, no prazo de 30 dias a contar da
assinatura do presente contrato, os documentos comprovativos da celebração do seguro
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e, quando lhe for exigido, apresentar os documentos comprovativos da actualização
referida no número anterior. 

4 - Para além do seguro referido na cláusula anterior, a concessionária deve assegurar a
existência e manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma
efectiva cobertura dos riscos da concessão. 

5 - No âmbito da obrigação referida no número anterior, a concessionária fica obrigada a
constituir seguros, nos termos a definir no anexo III do presente contrato, envolvendo
todas as infra-estruturas e instalações que integram a concessão, contra riscos de
incêndio, explosão e danos devido a terramoto ou temporal. 

Cláusula 34.ª - Seguro de fiscalização:

1 - No exercício da actividade fiscalizadora nas instalações da concessionária, o pessoal
das entidades fiscalizadora e reguladora fica coberto por um seguro de acidentes pessoais
de montante a definir no anexo III do presente contrato. 

2 - Para o cumprimento do disposto no número anterior, as entidades fiscalizadora e
reguladora devem comunicar previamente à concessionária a identificação dos fiscais e a
data da realização da acção fiscalizadora.

Anexo III - Seguros

Resolução do Conselho de Ministros nº 109/2006
D.R. nº 162, I Série, de 23 de Agosto

Aprova a minuta do contrato a celebrar entre o Estado Português e a TRANSGÁS -
Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S. A., que regula a modificação do contrato de
concessão celebrado entre estas partes em 14 de Outubro de 1993, definindo as
actividades cujo exercício a TRANSGÁS - Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S. A.,
mantém e aquelas que passa a exercer, directa ou indirectamente, em regime de
concessão e de licença, bem como as actividades de que dá quitação.

Cláusula 23.ª - Responsabilidade civil

1 - A TRANSGÁS e as sociedades concessionária e licenciada por ela detidas em regime de
domínio total são responsáveis, nos termos gerais de direito, por quaisquer prejuízos
causados ao Estado ou a terceiros no exercício das actividades objecto do presente
contrato. 

2 - Para garantir o cumprimento das respectivas obrigações no âmbito do contrato de
concessão de armazenamento subterrâneo, a sociedade Transgás Armazenagem, S. A.,
detida pela TRANSGÁS em regime de domínio total, deve celebrar contratos de seguro de
responsabilidade civil em ordem a assegurar a cobertura de eventuais danos materiais e
corporais sofridos por terceiros e resultantes do exercício da respectiva actividade, nos
termos definidos nesse contrato.
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Lei nº 42/2006, de 25 de Agosto
D.R. nº 164, I Série

Estabelece o regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de armas de fogo e
suas munições e acessórios destinadas a práticas desportivas e de coleccionismo
histórico-cultural.

Artigo 11.º - Competências:

1 - No desenvolvimento das suas atribuições no âmbito da prática e desenvolvimento do
tiro desportivo, compete ainda às federações de tiro: 

g) Exigir a todos os agentes desportivos que possam estar presentes nas áreas reservadas
à prática da modalidade a titularidade de um seguro desportivo válido e vigente.

Lei nº 46/2006, de 28 de Agosto
D.R. nº 165, I Série

Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado
de saúde.

Artigo 4.º - Práticas discriminatórias:

c) A recusa ou o condicionamento de venda, arrendamento ou subarrendamento de
imóveis, bem como o acesso ao crédito bancário para compra de habitação, assim como
a recusa ou penalização na celebração de contratos de seguros.

Lei nº 52/2006, de 1 de Setembro
D.R. nº 169, I Série

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2007.

Desenvolvimento agrícola e rural:

Eixo II:

Será concluído até final de 2006 o novo sistema de seguros agrícolas, no âmbito da
revisão do sistema nacional de gestão de risco e crises na agricultura.

Portaria nº 932/2006, de 8 de Setembro
D.R. nº 174, I Série

Aprova o Regulamento da Credenciação de Entidades Formadoras Relativo ao Regime dos
Cursos de Formação Técnica e Cívica para Portadores de Armas de Fogo e para Exercício
da Actividade de Armeiro.

ANEXO

CAPÍTULO II - Das entidades formadoras
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Artigo 3.º - Alvará de credenciação de entidade formadora:

8 - No acto de apresentação do pedido de credenciação, deve a entidade interessada
fazer prova da realização de seguro de responsabilidade civil, nos termos e para os efeitos
previstos nos n.º s 1 a 3 do artigo 77.º da Lei nº 5/2006, de 23 de Fevereiro.

Resolução do Conselho de Ministros nº 114/2006
D.R. nº 179, I Série, 15 de Setembro

Aprova a Estratégia Nacional para as Florestas.

ANEXO IV - Instrumentos de política florestal

3.2 - Seguros florestais:

A Lei de Bases da Política Florestal de 1996 institui, no seu artigo 20.º, um sistema de
seguros florestais, que deverá ser obrigatório, nomeadamente nas situações de
arborização de áreas florestais que sejam objecto de financiamento público, prevendo que
o mesmo seja gradualmente estendido a todas as arborizações. Este seguro destinar-se-ia
a garantir os meios necessários à reposição da área florestada em caso de insucesso
acidental ou de destruição do povoamento. Nessa sequência, em 1999, a então
Direcção-Geral das Florestas propôs à Tutela a criação de uma comissão «ad-hoc» com
o intuito de aprofundar os conhecimentos quanto a custos e modalidades de seguros
para o sector florestal. Foi assim constituído um grupo de trabalho que integrava
elementos da Direcção-Geral das Florestas, do IFADAP, do Instituto de Seguros de
Portugal e da Associação Portuguesa de Seguradoras. Contudo, embora tenha
desenvolvido algum trabalho nesta matéria, este grupo deixou de funcionar em 2001. 

Em conclusão, assinala-se que, embora esteja preconizado na Lei de Bases da Política
Florestal, o sistema de seguros florestais que possibilitaria a compensação dos
proprietários quando da ocorrência de sinistros, indemnizando-o pela perda económica e
financeira sofrida, ainda não se encontra instituído em Portugal. Esta situação deve-se em
grande parte à imagem de altos riscos (reais e percebidos) de investimento e gestão que
actualmente se associa ao sector florestal.

Decreto-Lei nº 187/2006, de 19 de Setembro
D.R. nº 181, I Série

Estabelece as condições e procedimentos de segurança no âmbito dos sistemas de gestão
de resíduos de embalagens e de resíduos de excedentes de produtos fitofarmacêuticos e
altera o Decreto-Lei nº 173/2005, de 21 de Outubro.

Artigo 17.º - Alteração ao Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro:

Artigo 15.º 

[...]

d) Um contrato de seguro válido para cobertura adequada da responsabilidade civil
extracontratual emergente da sua actividade, de características a regulamentar por
portaria conjunta dos Ministros de Estado e das Finanças e da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas.
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Decreto-Lei nº 192/2006, de 26 de Setembro
D.R. nº 186, I Série

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2004/22/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 31 de Março, relativa aos instrumentos de medição.

Artigo 11.º - Critérios a satisfazer pelos organismos designados:

j) O organismo deve subscrever um seguro de responsabilidade civil.

Portaria nº 1071/2006, de 2 de Outubro
D.R. nº 190, I Série

Procede à definição do capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelos titulares de licenças e alvarás previstos na Lei nº 5/2006, de 23 de Fevereiro.

Resolução nº 95/2006 (2ª Série), de 2 de Outubro de 2006
D.R. nº 190, II Série, de 2 de Outubro de 2006

Exonera, a seu pedido, o Dr. Rui Leão Martinho do cargo de presidente do conselho
directivo do Instituto de Seguros de Portugal e nomeia para o mesmo cargo o Dr.
Fernando Dias Nogueira.

Deliberação, de 16 de Outubro de 2006
D.R. nº 199, II Série, de 16 de Outubro

Delegação de competências, nos termos do artigo 18.º do Estatuto do Instituto de
Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 289/2001, de 13 de Novembro, para
os actos de orientação e gestão.

Despacho normativo nº 13/2006
D.R. nº 200, II Série, de 17 de Outubro

Altera o Despacho Normativo nº 30/2005, de 06 de Maio, que estabelece as regras
complementares de aplicação do Programa Apícola Nacional.

Despacho nº 21329/2006
D.R. nº 203, II Série, de 20 de Outubro

Aprova a construção do complexo de serviços poente a implantar no espaço aéreo sobre
o terminal ferroviário de Douro e Minho no interface de Campanhã. Para efeitos do
contrato de concessão do uso privativo da laje de cobertura sobre o espaço aéreo do
terminal ferroviário de Douro e Minho no interface de Campanhã, determina que o prazo
de concessão, os montantes devidos pelo concessionário, as condições técnicas e jurídicas
e o regime de penalização, incluindo os pressupostos do sequestro e do resgate da
concessão, nomeadamente os respeitantes à compatibilização da concessão com a
exploração ferroviária e os termos da autorização prévia para a transmissão do direito, são
os constantes do anexo ao presente despacho, que dele faz parte integrante.
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ANEXO:

5.3 – Seguros

Decreto-Lei nº 205/2006, de 27 de Outubro
D.R. nº 208, I Série

Aprova a Lei Orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública

Decreto-Lei nº 219/2006, de 2 de Novembro
D.R. nº 211, I Série

Sétima alteração ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº
486/99, de 13 de Novembro, que procede à transposição para a ordem jurídica nacional
da Directiva 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa
às ofertas públicas de aquisição, e primeira alteração ao regime jurídico da concorrência,
aprovado pela Lei nº 18/2003, de 11 de Junho.

Portaria nº 1182/2006, de 2 de Novembro
D.R. nº 211, I Série

Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a APROSE - Associação
Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros e o SISEP - Sindicato dos Profissionais
de Seguros de Portugal e outro.

Decreto Legislativo Regional nº 44/2006/A, de 2 de Novembro
D.R. nº 211, I Série

Aprova as bases da concessão da concepção, projecto, construção, financiamento,
conservação e exploração dos lanços rodoviários e respectivos troços na ilha de São
Miguel em regime de portagem sem cobrança ao utilizador (SCUT).

ANEXO - Base LXI: Cobertura por seguros.

Despacho nº 22 270/2006
D.R. nº 212, II Série, de 3 de Novembro

Determina a criação de um grupo de trabalho que fica incumbido de preparar e
apresentar um modelo de sistema de protecção contra fenómenos catastróficos em
Portugal, tendo por objecto, em especial, a cobertura de riscos sísmicos e o respectivo
financiamento, bem como de preparar e apresentar um anteprojecto de diploma legal
que crie e regule esse mesmo sistema de protecção.

Despacho nº 22 409/2006
D.R. nº 213, II Série, de 6 de Novembro

Cria a Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, tendo por objecto
a preparação de um anteprojecto de diploma relativo ao contrato de seguro.
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Portaria nº 1211/2006, de 13 de Novembro
D.R. nº 218, I Série

Regulamenta o Programa Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) Artigo
12.º - Valores pecuniários e seguro devidos aos estagiários:

1 - Para além da bolsa de formação prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei nº 326/99, de 18
de Agosto, os estagiários têm direito a subsídio de refeição nos termos fixados para os
trabalhadores da Administração Pública e a seguro de acidentes pessoais.

Declaração de Rectificação nº 77/2006
D.R. nº 219, I Série, de 14 de Novembro

De ter sido rectificada a Resolução do Conselho de Ministros nº 114/2006, que aprova a
Estratégia Nacional para as Florestas, publicada no Diário da República, 1ª série, nº 179,
de 15 de Setembro de 2006.

Portaria nº 1296/2006, de 22 de Novembro
D.R. nº 225, I Série

Define os requisitos de licenças de distribuição local de gás natural em regime de serviço
público através de exploração de redes locais, respectiva transmissão e regime de
exploração.

Artigo 3.º - Pedido da licença

Artigo 5.º- Conteúdo da licença

Anexo II - Cláusula 10ª: Seguro de responsabilidade civil

Portaria nº 1294/2006, de 22 de Novembro
D.R. nº 225, I Série

Actualiza o valor mínimo de garantia do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelas entidades instaladoras das redes de gás e pelas entidades montadoras de
aparelhos de gás.

Portaria nº 1293/2006, de 22 de Novembro
D.R. nº 225, I Série

Actualiza para o ano civil de 2006 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.

Portaria nº 1292/2006, de 22 de Novembro
D.R. nº 225, I Série

Actualiza para o ano civil de 2006 o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil a celebrar pelas entidades inspectoras das redes e ramais de
distribuição e instalações de gás.
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Decreto-Lei nº 231/2006, de 24 de Novembro
D.R. nº 227, I Série

Autoriza a APS - Administração do Porto de Sines, S. A., a concessionar, mediante
concurso público, o serviço público de movimentação de cargas no terminal especializado
de granéis líquidos do porto de Sines e de gestão integrada dos resíduos gerados na área
de jurisdição do porto, e aprova as bases do contrato de concessão.

Anexo - Base XII- Segurança e ambiente:5 - A concessionária fica ainda obrigada a
contratar e a manter um seguro de responsabilidade civil, incluindo perdas de exploração,
cujo capital mínimo será fixado no caderno de encargos.

Portaria nº 1350/2006, de 27 de Novembro
D.R. nº 228, I Série

Regulamenta o licenciamento na actividade de transporte colectivo de crianças em
automóveis ligeiros.

Artigo 6.º - Licenciamento de automóveis:

c) Prova do contrato de seguro, nos termos do artigo 9.º da Lei nº 13/2006, de 17 de Abril.

Portaria nº 1357-A/2006, de 30 de Novembro
D.R. nº 231, I Série, 1º Suplemento

Actualiza as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência, bem como as pensões por
doença profissional dos subsistemas previdencial e de solidariedade.

Portaria nº 1828/2006
D.R. nº 231, II Série, de 30 de Novembro

Determina a integração na comissão de acompanhamento do Fundo de Acidentes de
Trabalho do Dr. António Baia Engana, subinspector-geral de Finanças, como
representante do Ministério das Finanças e da Administração Pública, que presidirá.

Decreto-Lei nº 235/2006, de 6 de Dezembro
D.R. nº 234, I Série

Estabelece o regime de instalação, abertura e funcionamento de farmácia de dispensa de
medicamentos ao público nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e as condições da
respectiva concessão por concurso público 

Artigo 34.º - Responsabilidade:

2 - Para garantir o pagamento dos prejuízos referidos no número anterior o
concessionário fica obrigado a celebrar e a manter um contrato de seguro de
responsabilidade civil, nos termos a definir no caderno de encargos.
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Decisão nº 4/2006 (Norma nº 7/2006-A)
D.R. nº 235, II Série, Parte C, de 7 de Dezembro

Ramo Vida - Autorização - Seguros ligados a fundos de investimento

Resolução do Conselho de Ministros nº 165/2006
D.R. nº 240, I Série, de 15 de Dezembro

Aprova a minuta do contrato de concessão da actividade até agora desenvolvida pela
SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S. A., em liquidação, no porto de Leixões, a
celebrar entre o Estado, através dos Ministros de Estado e das Finanças, das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações e do Trabalho e da Solidariedade Social, e a
sociedade Silos de Leixões, Unipessoal, Lda. 

20. Seguros

40. Caução

Resolução nº 105/2006
D.R. nº 242, II Série, de 19 de Dezembro

Renova o mandato do mestre António Manuel da Silva Osório e o licenciado Rodrigo
Fernandes Homem de Lucena para os cargos, respectivamente, de vice-presidente e vogal
do conselho directivo do Instituto de Seguros de Portugal.

Decreto-Lei nº 238/2006, de 20 de Dezembro
D.R. nº 243, I Série

Introduz alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, ao
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, ao Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado, ao Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias, ao
Código do Imposto do Selo, ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, ao Código
do Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, à lei geral tributária, ao Código do
Procedimento Tributário e a legislação fiscal complementar, simplificando e
racionalizando obrigações e procedimentos, no sentido da diminuição dos custos de
cumprimento impostos aos contribuintes.

Artigo 1.º - Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

Artigo 121.º

Aviso do Banco de Portugal nº 12/2006
D.R. nº 246, I Série, de 26 de Dezembro

O presente aviso decorre da implementação do Decreto-Lei nº 145/2006, de 31 de Julho,
relativo à transposição da directiva Conglomerados Financeiros, e altera o aviso nº 12/92,
relativo aos fundos próprios, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 299 (2.º
suplemento), de 29 de Dezembro de 1992
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Decreto-Lei nº 242/2006, de 28 de Dezembro
D.R. nº 248, I Série

Aprova as bases da concessão da concepção, projecto, construção, aumento do número
de vias, financiamento, manutenção e exploração dos lanços de auto-estrada e conjuntos
viários associados, designada por Grande Lisboa 

Base LXX - Cobertura por seguros:

1 - A Concessionária deverá assegurar a existência, e manutenção em vigor, das apólices
de seguro necessárias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos
inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, emitidas por
seguradoras aceitáveis pelo Concedente de acordo com critérios de razoabilidade. 

2 - O Programa de Seguros relativo às apólices indicadas no número anterior, é o
constante em anexo ao Contrato de Concessão, sem prejuízo da possibilidade de
contratação dos seguros previstos na base LXXVI. 

3 - Não poderão ter início quaisquer obras ou trabalhos no empreendimento
concessionado sem que a Concessionária apresente ao Concedente comprovativo de que
as apólices de seguro previstas no Programa de Seguros e aplicáveis à fase da Concessão
se encontram em vigor, com os prémios do primeiro período de cobertura pagos. 

4 - O Concedente deve ser indicado como co-beneficiário das apólices previstas no
Programa de Seguros. 

5 - Constitui estrita obrigação da Concessionária a manutenção em vigor das apólices
listadas no Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos
respectivos prémios. 

6 - As seguradoras que emitam as apólices referidas neste número deverão comunicar ao
Concedente, com pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, a sua intenção
de as cancelar ou suspender por não pagamento dos respectivos prémios. 

7 - O Concedente poderá proceder, por conta da Concessionária, ao pagamento directo
dos prémios referidos no n.º 5, quando a Concessionária o não faça, mediante recurso à
caução. 

8 - As condições constantes dos n.os 6 e 7 deverão constar das apólices emitidas nos
termos desta base.

Decreto Legislativo Regional nº 59/2006/A
D.R. nº 249, I Série, de 29 de Dezembro

Estabelece o regime jurídico dos apoios financeiros à construção, ampliação, alteração e
aquisição de habitação própria permanente na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 18.º - Obrigações dos beneficiários:

g) Constituir, no prazo máximo de 30 dias após a emissão da licença de utilização, seguro
sobre o imóvel objecto do apoio financeiro concedido, fazendo prova deste junto do
departamento do Governo Regional referido na alínea a);
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3 - Enquanto perdurar o regime de inalienabilidade previsto no presente diploma é
obrigatória a constituição do seguro referido na alínea g) do número anterior.

Artigo 29.º - Obrigações dos beneficiários:

b) Constituir seguro sobre o imóvel a adquirir, antes ou no momento da celebração da
escritura de compra e venda; 

2 - Enquanto perdurar o regime de inalienabilidade previsto no presente diploma, é
obrigatória a constituição do seguro referido na alínea b) do número anterior.

Portaria nº 1433-B/2006, de 29 de Dezembro
D.R. nº 249, I Série, 3º Suplemento

Altera a taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal para o ano de 2007.

Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro
D.R. nº 249, I Série, I Suplemento

Orçamento do Estado para 2007.

135
Le

gi
sl

aç
ão

D
ip

lo
m

as





Fó
ru

m
23

Normas Regulamentares
do ISP

Abril de 2006 a Dezembro de 2006





Norma nº 3/2006-R, de 18 de Abril de 2006

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 2006.
(Regulamento nº 33/2006, Diário da República nº 87, II Série, de 5 de Maio de
2006)

Norma nº 4/2006-R, de 15 de Maio de 2006

Estabelece a prestação de informação financeira complementar para as entidades sujeitas
à supervisão do ISP, no âmbito do processo de adaptação às normas internacionais de
contabilidade. 
(Regulamento nº 67/2006, Diário da República nº 105, II Série, de 31 de Maio de
2006)

Norma nº 5/2006-R, de 3 de Julho de 2006

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 2006.
(Regulamento nº 141/2006, Diário da República nº 144, II Série, de 27 de Julho
de 2006)

Norma nº 6/2006-R, de 2 de Agosto de 2006

Efectua as necessárias modificações ao normativo em vigor em função da alteração para
“ajustamentos” da nomenclatura das provisões destinadas à correcção de elementos do
activo.
(Regulamento nº 165/2006, Diário da República nº 176, II Série, de 12 de
Setembro de 2006)

Norma nº 7/2006-R, de 30 de Agosto de 2006

Regulamenta o novo regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio.
(Regulamento nº 168/2006, Diário da República nº 178, II Série, de 14 de
Setembro de 2006)

Norma nº 8/2006-R, de 12 de Outubro de 2006

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 2007.
(Regulamento nº 211/2006, Diário da República nº 222, II Série, de 17 de
Novembro de 2006)
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Norma nº 9/2006-R, de 24 de Outubro de 2006

Regulamenta um novo regime de colocação de contratos obrigatórios de
responsabilidade civil automóvel recusados pelo mercado, mecanismo previsto no Art.º
11.º do Decreto-Lei nº 522/85, de 31 de Dezembro.
(Regulamento nº 215/2006, Diário da República nº 228, II Série, de 27 de
Novembro de 2006)

Norma nº 10/2006-R, de 24 de Outubro de 2006

Define os objectivos da auditoria para efeitos de supervisão prudencial e o âmbito do
relatório de auditoria previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º da Norma Regulamentar
nº 21/2003-R, de 26 de Dezembro, efectuado para efeitos de supervisão prudencial e
identifica os aspectos específicos a considerar na elaboração do respectivo relatório.
(Regulamento nº 212/2006, Diário da República nº 222, II Série, de 17 de
Novembro de 2006)

Norma nº 11/2006, de 28 de Novembro de 2006

Aprova as condições gerais uniformes e a condição especial do seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos titulares de licenças para uso e porte de armas ou sua detenção
concedidas ao abrigo do regime jurídico das armas e suas munições, aprovado pela Lei nº
5/2006, de 23 de Fevereiro.
(Regulamento nº 221/2006, Diário da República nº 244, II Série, de 21 de
Dezembro de 2006)

Norma nº 12/2006, de 28 de Novembro de 2006

Estabelece as condições mínimas a que deve obedecer o seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos titulares de alvarás concedidos ao abrigo do regime jurídico das
armas e suas munições, aprovado pela Lei nº 5/2006, de 23 de Fevereiro e da respectiva
regulamentação.
(Regulamento nº 222/2006, Diário da República nº 244, II Série, de 21 de
Dezembro de 2006)

Norma nº 13/2006 - R, de 05/12 

Regulamenta o novo regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro automóvel
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio.
(Regulamento nº 6/2007, Diário da República nº 8, II Série, Parte C de 11 de
Janeiro de 2007)

Norma nº 14/2006 - R, de 21/12 

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 2007.
(Regulamento nº 13/2007, Diário da República nº 20 , II Série, de 29 de Janeiro
de 2007)
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Norma nº 15/2006 - R, de 21/12

Introduz no normativo relativo à margem de solvência das empresas de seguros os
ajustamentos previstos na legislação sobre a supervisão complementar de instituições de
crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado
financeiro.
(Regulamento nº 14/20078, Diário da República nº 20, II Série, de 29 de Janeiro
de 2007)

Norma nº 16/2006 - R, de 28/12

Estabelece as regras de cálculo dos ajustamentos de recibos por cobrar relativos aos
prémios de seguro aos quais seja aplicável o novo regime de pagamento de prémios.
(Regulamento nº 15/2007, Diário da República nº 20, II Série, de 29 de Janeiro de
2007)

Norma nº 17/2006 - R, de 29/12

Regulamenta o Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de Julho, diploma que regula as
condições de acesso e de exercício da actividade de mediação de seguros e de resseguros.
(Regulamento nº 16/2007, Diário da República nº 20, II Série, de 29 de Janeiro de
2007)
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Pareceres





Parecer n.º 117/05/DSP/DSP, de 31 de Maio

Os três conceitos – mudança de ocupação/estado/modo de vida – previstos no artigo
459.º do Código Comercial, têm, no seu conjunto, um significado comum – que é o de
revelarem que à seguradora deve ser transmitido tudo o que se relacione com a vida do
segurado e que seja susceptível de agravar os riscos cobertos. Porém, há dois tipos de
limitações àquilo que deve ser abrangido por este conglomerado conceptual (mudança de
ocupação/estado/modo de vida): (i) as que decorrem do conteúdo da proposta – o
segurado só está obrigado a declarar mudanças em condições que tenham interferido na
apreciação do risco, ou seja, em aspectos sobre os quais tenha sido interrogado no
impresso por via do qual fez a proposta de seguro; (ii) e as que decorrem expressamente
do texto do artigo 459.º – tem de se tratar ainda de mudanças que transformem ou
agravem os riscos pela alteração de alguma circunstância essencial, por forma que, se o
novo estado de coisas existisse ao tempo do contrato, o segurador não teria convindo no
seguro ou exigiria outras condições. 

Tendo o artigo 459º do Código Comercial uma formulação pouco prática e susceptível de
causar insegurança jurídica, o legislador sentiu a necessidade de solicitar às companhias
de seguros uma melhor definição tanto do que é, em cada contrato, o agravamento do
risco, como de quais são os direitos e obrigações do tomador de seguro em caso de
verificação de tal agravamento. É o que se pede no artigo 10.º, n.º 1, alíneas a) e j) do
Decreto-Lei n.º 176/95, de 26/6.

É, pois, necessário que a apólice especifique pormenorizadamente o que considera
alterações do risco que agravem a sua responsabilidade bem como quais são
exactamente, com pormenor, os direitos e obrigações do tomador do seguro nessa
circunstância.

Parecer n.º 227/05/DSP/DSP, 20 de Setembro

A transmissão da posição do tomador de seguro nos seguros de Capitalização e Unit
Linked com recurso ao regime da cessão de posição contratual previsto no Código Civil
parece admissível na maioria das situações (cf. os artigos 3.º e 427.º do Código Comercial,
que, em conjunto, remetem justamente para a lei civil).

Porém, nos casos em que haja uma designação irrevogável de beneficiário, a transmissão
não é possível já que isso afectaria as expectativas (merecedoras de tutela jurídica) do dito
beneficiário relativamente àquele contrato em particular. É essa, de resto, a solução
adoptada expressamente, por exemplo, pela lei espanhola, e que parece resultar também
dos princípios gerais de protecção da confiança legítima que vigoram no nosso Direito.

Por outro lado, nas situações em que tenha havido benefício fiscal decorrente da
celebração do contrato, poderá haver lugar à perda do benefício, na medida em que a
transmissão configure materialmente um resgate antecipado que estivesse sujeito a tais
efeitos.

Parecer n.º 84/06/REG/M/DSP, de 1 de Agosto

• O alcance do direito do mediador obter da seguradora todos os esclarecimentos
indispensáveis à gestão da sua carteira deve ser aferido em função do dever do mediador
assistir os contratos que integram essa carteira.

• Integram o dever de assistência do mediador aos contratos de seguros em que
intervenha, entre outros, a participação na alteração ao contrato, a colaboração na
regularização de sinistros e a cobrança de prémios quando a seguradora lhe tenha dado
poderes para tanto.
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• Entre as informações que a seguradora está obrigada a prestar ao mediador para a
gestão da sua carteira podem estar incluídas as alterações aos contratos de seguros em
que o mediador interveio ou, até, as cláusulas iniciais desses contratos se, por qualquer
motivo, não forem do conhecimento do mediador.

• O mediador não necessita do consentimento do tomador do seguro/segurado para
exigir da seguradora tais esclarecimentos, mas a seguradora pode exigir ao mediador que
faça prova da indispensabilidade das informações requeridas para a gestão da sua
carteira.

Parecer n.º 81/06/REG/M/DSP, de 6 de Setembro

• Apenas pode ser proposta ao Instituto de Seguros de Portugal a inscrição de pessoas
singulares como mediadores de seguros, desde que estas tenham, entre outros requisitos,
residência em Portugal.

• Ao abrigo do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, o qual
regula as condições de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do
território português, são considerados residentes os estrangeiros habilitados com título
válido de autorização de residência em Portugal.

• Estabelece, ainda, o artigo 57º, n.º 2 do Decreto-Regulamentar n.º 6/2004, de 26 de
Abril, o qual regulamenta o Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, que o título de
residência constitui o único documento de identificação apto a comprovar a qualidade de
residente legal em território português.

• Nesta conformidade, não poderá ser dispensada, por parte deste Instituto, a
apresentação da autorização de residência em causa.

Parecer n.º 158/06/REG/S/DSP, de 8 de Setembro

• A taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal não financia apenas os encargos
relacionados com a supervisão financeira, mas também outros como a supervisão de
mediadores de seguros, supervisão de contratos, registo de empresas que actuam em
Portugal ou prestação de informações ao mercado, que se relacionam com a actividade
de todas as empresas de seguros que operam em Portugal.

• Tal taxa incide sobre a receita processada por empresas de seguro sediadas noutros
Estados-membros, estabelecidas ou actuando em Livre Prestação de Serviços em Portugal,
líquida de estornos e anulações,  relativa aos prémios de seguro directo, cobrindo riscos e
compromissos situados no território português, nos termos fixados pela Norma
Regulamentar do ISP 10/2001-R, que aplica o Decreto-Lei n.º 156/83, de 14 de Abril, e o
Decreto-Lei n.º 171/87, de 20 de Abril.

• Esta previsão está de acordo com as directivas comunitárias 92/49/CEE e 2002/83/CEE,
que estabelecem que os contratos de seguro ficam sujeitos exclusivamente aos impostos
indirectos e taxas parafiscais que oneram os prémios de seguro no Estado-membro em que
está situado o risco ou o compromisso.

Parecer n.º 219/06/REG/S/DSP, de 9 de Outubro

• Existem algumas “zonas cinzentas” respeitantes às noções de prestação de serviços e
de estabelecimento, designadamente quando a empresa de seguros possui, para o
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exercício das suas actividades de seguros, uma determinada infra-estrutura permanente
no Estado-membro da prestação.

• A Comunicação Interpretativa da Comissão 2000/C43/03, relativa à livre prestação de
serviços e ao interesse geral no sector de seguros, considera que só quando existe sujeição
ao controlo da empresa de seguros, poder para responsabilizar directamente a empresa
de seguros e mandato permanente é que estarão reunidas as condições para que uma
empresa de seguros, que recorra a pessoas independentes estabelecidas
permanentemente no Estado-membro de acolhimento, seja considerada como dispondo
de uma sucursal no Estado-membro de acolhimento, caso em que a empresa deverá
observar o procedimento previsto para a abertura de uma sucursal, de acordo com o
disposto nas directivas de seguros aplicáveis.

• Não obstante, embora a noção de “pessoa independente” supramencionada abranja
estruturas juridicamente distintas da empresa de seguros, à qual esta recorre,  a Comissão
salvaguarda a situação relativa ao intermediário de seguros, na acepção mais restritiva da
Directiva 77/92/CEE do Conselho.

• Pelo exposto, uma empresa de seguros autorizada a operar em Portugal, em livre
prestação de serviços, pode recorrer a mediadores de seguros estabelecidos em Portugal
para aceitar propostas,  celebrar contratos de seguro e emitir apólices, não necessitando
tal empresa de seguros de estar autorizada em regime de estabelecimento no território
nacional.

Parecer n.º 12/06/DSP/DSP, de 1 de Fevereiro

Extinção de fundo de pensões PPR/E

1. Questionados sobre:

- se, em caso de extinção de um fundo de pensões PPR/E, a transferência das unidades de
participação para um seguro de vida PPR/E da mesma empresa colide com as expectativas
criadas aquando da celebração do contrato inicial;

- se, caso o ex-participante pretenda transferir as unidades para outra empresa, tal implica
o pagamento de custos de transferência, quando foi a empresa quem decidiu extinguir o
Fundo; e

- qual o enquadramento fiscal aplicável à situação descrita;

respondemos o seguinte:

2. Em relação às primeira e terceira questões, remete-se para o disposto nos n.ºs 1 e 5 do
artigo 6.º do DL 158/2002, de 2 de Julho, nos termos dos quais, em resumo, havendo
transferência de valores afectos a planos de poupança (PPR/E) para outro fundo de
poupança (seguro vida PPR/E, fundo de pensões PPR/E ou fundo de investimento PPR/E),
os prazos para poder efectuar o reembolso nas condições legais contam-se a partir da
celebração do contrato inicial e não a partir da data da transferência (não havendo, por
conseguinte, uma violação inadmissível de expectativas criadas), valendo, para efeitos
fiscais, a mesma regra (não é atribuído novo benefício fiscal pela celebração do novo
contrato);

3. Já relativamente à segunda questão, é nosso entendimento que não poderá haver
cobrança de custos de transferência, tendo em atenção o facto da mesma não decorrer
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da vontade do interessado, mas sim da decisão da empresa resolver unilateralmente o
contrato (considerando, quer a pessoa da entidade gestora, quer o veículo de
financiamento do plano de poupança, elementos essenciais do contrato). 

Parecer n.º 16/06/DSP/DSP, de 10 de Março

Tutela de ex-participantes sem direitos adquiridos em caso de extinção do fundo
de pensões

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de
Janeiro, e tendo em atenção as regras de interpretação da lei previstas no artigo 9.º,
nºs 3 e 2, do Código Civil, a “redução drástica do número de participantes” reporta-se a
planos de pensões sem direitos adquiridos, não tutelando a lei, tão-só, situações de
redução drástica do número de participantes sem direitos adquiridos, pese embora nas
situações em que os períodos de elegibilidade para a aquisição de direitos sejam grandes,
os participantes sem direitos devessem merecer tratamento idêntico ao dado aos
participantes de planos de pensões sem direitos adquiridos.

Parecer n.º 45/06/DSP/DSP, de 10 de Abril 

Regime de protecção social do sector bancário: transferência de direitos à
pensão dos funcionários comunitários

Independentemente do disposto nos contratos, seja no contrato constitutivo do fundo
de pensões, seja no acordo colectivo de trabalho do sector bancário,  os mesmos não
podem, sob pena de ilegalidade, dispor, expressa ou tacitamente, contra a lei, pelo que,
apesar de não prevista a situação no contrato constitutivo do fundo de pensões, a
entidade gestora não pode deixar de cumprir o disposto na lei (no caso, a obrigação de
calcular e transferir o valor do equivalente actuarial correspondente aos direitos à
pensão, de acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 55/2004 , de 18 de Março), sem
que, para tal, careça de um acto de autorização da Administração, acto esse que não
seria necessário se a situação estivesse prevista no contrato (trata-se de transferência
efectuada enquanto “direito do participante quando deixe de estar abrangido pelo
fundo” (alínea l) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro) e não de uma
extinção parcial de fundo de pensões).

Parecer n.º 22/06/DSP/DSP, de 12 de Abril 

Portabilidade no caso do associado ser um sindicato

1. Independentemente da natureza do vínculo existente entre os participantes e o
associado (natureza associativa e não laboral, no caso do associado ser um sindicato), a lei
(artigo 9.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro) apenas obriga à chamada
“portabilidade” no caso de cessação do vínculo com o associado , não tendo em atenção,
tão-só, a forma de financiamento do plano, se contributivo ou não contributivo. 

2. Ou seja, pese embora se reconheça a bondade do entendimento segundo o qual,
relativamente às contribuições próprias, em planos de pensões de contribuição definida
em que não haja, ou sejam residuais, as contribuições do associado – no sentido de se
poder afirmar que o plano de pensões do associado equivale, sobretudo, a um conjunto
de adesões individuais –, aquelas contribuições deveriam poder ser transferidas a todo o
tempo para outro fundo de pensões (independentemente da manutenção, ou não, do
vínculo do participante com o associado), tal entendimento não se encontra consagrado
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na lei, sem prejuízo do mesmo poder ser, por vontade do associado, previsto nos planos
de pensões.

Parecer n.º 23/06/DSP/DSP, de 26 de Maio

Envio de informação anual aos participantes de planos de pensões profissionais

1. Para os fundos de pensões já constituídos, o n.º 1 do artigo 60.º do Decreto-Lei
n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, deve ser aplicado aquando do envio anual aos
contribuintes da informação requerida no n.º 4 do artigo 61.º do mesmo Decreto-Lei;

2. Para os planos de pensões não contributivos, só mediante solicitação a entidade
gestora (ou o associado/comissão de acompanhamento) está obrigada a fornecer a
informação prevista no n.º 4 do artigo 61.º, podendo defender-se, atenta a letra da alínea
c) do n.º 1 do artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, que, na 1ª vez, tratando-se de
fundos de pensões já constituídos, a entidade gestora deva fornecer igualmente a
informação constante do n.º 1 do artigo 60.º;

3. Nos casos em que a entidade gestora envia, por sua iniciativa, a informação prevista no
n.º 4 do artigo 61.º para todos os participantes mesmo que não sejam contribuintes, não
tem de incluir também a informação referida no n.º 1 do artigo 60.º (a não ser em relação
aos participantes contribuintes), embora devesse fazê-lo, tendo em conta o objectivo
subjacente à previsão da regra constante do prevista da alínea c) do n.º 1 do artigo 99.º
do Decreto-Lei n.º 12/2006.

Parecer n.º 112/06/DSP/DSP, de 14 de Julho

Plano com vários associados; redução de participantes; lei interpretativa

1. Tratando-se de um fundo de pensões ou de uma adesão colectiva com vários
associados, à saída de um dos associados do fundo ou adesão são aplicáveis as regras de
liquidação previstas no artigo 31.º do DL 12/2006 como se o fundo ou adesão fossem
constituídos apenas por aquele associado;

2. Questionados sobre a aplicação do artigo 31.º, n.º 6, do DL 12/2006, de 20 de Janeiro,
a reduções drásticas de participantes ocorridas antes da entrada em vigor do DL 12/2006,
respondemos que o n.º 6 do artigo 31.º não veio estabelecer uma nova solução jurídica
face ao regime anterior, mas antes decidir ou clarificar uma questão de direito cuja
solução era controvertida ou incerta no domínio da vigência da lei antiga, pelo que, nestes
casos, não se podendo falar em “solução inovadora”, não valem as razões que impedem
a retroactividade da lei, e que são a protecção das expectativas seguras e legitimamente
fundadas dos interessados.

Parecer n.º 117/06/DSP/DSP, de 26 de Julho

Extinção de plano de pensões complementar

Embora a lei não obrigue a que os contratos constitutivos de fundos de pensões fechados
ou de adesão colectiva a fundos abertos especifiquem, no caso de fundos ou adesões que
financiam distintos planos de pensões, os direitos dos participantes quando o associado
decida extinguir um dos planos (como acontece nos casos de fundos ou adesões com
vários associados, em caso de extinção ou saída de um deles), o fim  subjacente à
constituição do fundo – “realização de um ou mais planos de pensões” – implica que,
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num fundo ou adesão com planos distintos, tudo se deva passar como se cada um dos
planos fosse objecto de um património autónomo, pelo que, em caso de extinção de um
dos planos, os participantes devem ter os direitos que teriam se ab initio o fundo ou
adesão financiassem apenas aquele plano.

Parecer n.º 12/06/DSF/DSP, de 28 de Julho

Possibilidade de não se encontrarem subscritas unidades de participação no
momento da celebração do contrato de adesão e na sua vigência 

1. Tendo em atenção o fim subjacente à previsão da comercialização conjunta de fundos
de pensões, que é o de “facilitar aos contribuintes a escolha entre diversas opções de
investimento”, permitindo-se, para esse efeito, “a celebração de um único contrato de
adesão” ao conjunto dos fundos comercializados conjuntamente, não se justifica a
imposição de subscrição inicial de unidades de participação de cada um daqueles fundos
para aquela adesão se considerar válida, sob pena de o n.º 2 do artigo 14.º do DL
12/2006, de 20 de Janeiro, não ter qualquer conteúdo útil;

2. Já nos casos em que um associado pretenda efectuar adesões a vários fundos, no
pressuposto de ser dada aos participantes contribuintes, num plano de pensões
profissional, a possibilidade de opção por políticas de investimento distintas, a adesão a
cada um dos fundos implica, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, do DL 12/2006, que o
associado efectue uma subscrição inicial de unidades de participação do fundo ao qual vai
aderir, embora a possibilidade conferida no plano de transferir unidades entre fundos no
sentido de alterar a estrutura do investimento implique, necessariamente, que possa não
haver, durante a vigência da adesão, quaisquer unidades subscritas.

Parecer n.º 33/06/DSF/DSP, de 8 de Setembro

Débito ao Fundo da remuneração do auditor

No âmbito da alínea j) do artigo 67.º do  Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, cabem
não só as despesas que derivam do cumprimento do(s) plano(s) financiado(s) pelo fundo
como as contraídas em benefício do fundo ou que resultem da prestação de serviços ao
fundo, desde que necessárias à realização dos fins para os quais o fundo foi constituído,
configurando a auditoria dos fundos de pensões, nos termos do artigo 56.º do Decreto-Lei
n.º 12/2006, a prestação de um serviço, exigido por lei, aos fundos de pensões (a cada
fundo de pensões), pelo que, pese embora a não previsão expressa da remuneração do
auditor como despesa do fundo (ao contrário das remunerações da entidade gestora e do
depositário (artigo 67.º, alínea d), do Decreto-Lei n.º 12/2006), julgamos defensável que
os custos da auditoria possam a este ser imputados.

Parecer n.º 31/06/DSF/DSP, de 11 de Setembro

Empresa multinacional com “comité informativo dos trabalhadores”;
legitimidade para a designação de representantes na comissão de
acompanhamento

1. A comissão de trabalhadores a que se refere o artigo 53.º, n.º 3, do DL 12/2006, de 20
de Janeiro, é a entidade referida no artigo 54.º da  Constituição e no artigo 451.º do
Código de Trabalho, designada por esse nome, e que, a par das associações sindicais e
dos conselhos de empresa europeus, é uma das estruturas previstas no Código para a
defesa e prossecução colectivas dos direitos e interesses dos trabalhadores;
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2. Ora, o legislador dos fundos de pensões impôs que aquela estrutura, e não as outras,
pudesse designar membros nas comissões de acompanhamento dos planos de pensões,
atentas precisamente as funções específicas das comissões de trabalhadores, não
coincidentes, no essencial, com as das restantes estruturas de defesa dos direitos e
interesses dos trabalhadores, devendo-se concluir que apenas às comissões de
trabalhadores, reguladas nos termos do Código de Trabalho e legislação complementar,
é conferida legitimidade para designarem os representantes dos participantes e
beneficiários na comissão de acompanhamento do plano de pensões.

Parecer n.º 35/06/DSF/DSP, de 18 de Setembro

Prazo para a comissão de acompanhamento emitir parecer

Não existe impedimento legal em que as partes estipulem regras que tutelem situações de
falta de exercício das competências atribuídas à comissão de acompanhamento, no
sentido de obviar a que essa falta de exercício possa prejudicar o exercício de direitos
legalmente conferidos às partes, associado e entidade gestora (a saber, os direitos de
alteração dos contratos, de transferência da gestão ou de nomeação do actuário ou do
revisor oficial de contas do fundo).

Parecer n.º 34/06/DSF/DSP, de 22 de Setembro

Necessidade de alteração da cláusula dos contratos constitutivos relativa à forma
de representação dos associados, em virtude da constituição da comissão de
acompanhamento; qualificações dos membros da comissão

1. Em relação à questão de saber da necessidade de ser alterada a cláusula dos contratos
constitutivos de fundos de pensões relativa a representação do associado (elemento
obrigatório nos contratos, de acordo com o disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea h), do DL
12/2006, de 12 de Janeiro) em virtude da previsão, no contrato de gestão, da comissão
de acompanhamento do fundo de pensões (necessariamente constituída por
representantes do associado e dos participantes e beneficiários), somos do entendimento
não ser tal necessário, atentos os diferentes fins assumidos pela representação do
associado: no caso dos contratos constitutivos dos fundos, trata-se de representação para
efeito dos direitos e obrigações previstos nesses contratos, enquanto que, no caso da
comissão de acompanhamento, a representação do associado far-se-á para os efeitos e
tendo em consideração as funções da comissão (podendo os representantes do associado
na comissão coincidir, ou não, com os designados no contrato constitutivo);

2. Em relação à obrigatoriedade dos membros da comissão de acompanhamento terem
de preencher determinados requisitos ou qualificações profissionais para o exercício das
suas funções, a lei não estabelece essa obrigatoriedade e, não prevendo a lei tal
obrigatoriedade, não podem os contratos obrigar a que a escolha dos representantes dos
participantes e beneficiários na comissão só possa recair sobre pessoas que preencham
certos requisitos ou qualificações profissionais, tal constituindo, a nosso ver, uma
intromissão inadmissível no direito previsto no n.º 3 do artigo 53.º do DL 12/2006.

Parecer n.º 61/06/DSF/DSP, de 24 de Outubro

Herdeiros dos participantes contribuintes

Devido à titularidade das unidades de participação e sob pena, no limite, de violação do
direito de propriedade e das regras da sucessão, somos do entendimento que os herdeiros
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legais dos participantes contribuintes deverão ter sempre direito à restituição das
contribuições entregues a título voluntário para o fundo de pensões.

Parecer n.º 44/06/DSF/DSP, de 14 de Novembro

Contratação de futuros de “commodities” para cobertura de posições nas carteiras

1. Em relação à possibilidade das entidades gestoras contratarem “futuros de
commodities para cobertura de eventuais posições nas carteiras (Obrigações cujo
rendimento depende da evolução das cotações de commodities)”, trata-se de situação
que, no caso de esses contratos serem negociados em mercado regulamentado, e tendo
por subjacente que o objectivo dos mesmos é a redução do risco de investimento ou a
gestão eficaz da carteira (podendo visar, nomeadamente, a cobertura do risco de
variabilidade dos rendimentos associados aos instrumentos financeiros detidos), não é de
admitir por o activo subjacente (“commodities” ou mercadorias) não ser um valor
mobiliário, uma taxa de juro ou divisa ou um índice sobre tais activos/instrumentos
financeiros, tal como previsto na Norma Regulamentar 8/2002-R, de 7 de Maio;

2. Com efeito, da Norma sobre derivados decorre taxativamente a não possibilidade das
entidades gestoras contratarem futuros de “commodities”, mas tão-só futuros de activos
financeiros, mesmo que se reconheça que aqueles, quando sirvam para reduzir o risco de
variabilidade dos rendimentos de activos (obrigações) detidos pelo fundo dependentes da
evolução de “commodities”, possam servir para reduzir o risco de investimento em
activos permitidos como aplicações dos fundos de pensões, cumprindo, pois, o objectivo
estabelecido na alínea b) do n.º 3 do artigo 69.º, n.º 1, do DL 12/2006, de 20 de Janeiro,
para a utilização de derivados.

Parecer n.º 48/06/DSF/DSP, de 21 de Novembro

Regime de prescrição dos créditos relativos a restituições de contribuições
próprias

1. Em nosso entender, os créditos relativos a restituições de contribuições próprias,
resultantes de planos de pensões profissionais, não deverão ser considerados créditos
laborais, não lhes sendo aplicável o prazo de prescrição de um ano previsto no Código do
Trabalho (artigo 381.º, n.º 1), mas sim o prazo ordinário de 20 anos;

2. Isto porque, e no seguimento do entendimento da doutrina e da jurisprudência, os
créditos a que se refere o artigo 381.º do Código do Trabalho são os créditos
“directamente emergentes do contrato de trabalho, isto é, os que encontram neste a sua
fonte” (Ac. do STJ, de 18 de Abril de 2001, in Acs. Dout. do STA, 482, 258) ou, noutras
palavras, “os créditos nascidos durante a vigência do contrato de trabalho” (Ac. do STJ,
de 22 de Abril de 1984, in Bol. do Min. da Just,, 341, 2326), bem como os que resultem
directamente da violação ou da cessação do contrato (os que encontrem na violação ou
na cessação do contrato a sua fonte), e não quaisquer outros créditos que, embora
exigíveis em virtude dessa cessação, têm a sua fonte em acto diverso do contrato de
trabalho ou da sua cessação, como seja, no acaso em apreço, o acto de entrega, a seu
favor, de contribuições para um fundo de pensões, como se de uma contratação
individual se tratasse.
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Parecer n.º 59/06/DSF/DSP, de 29 de Novembro

Possibilidade e forma de renúncia a direitos adquiridos

1. Em relação à possibilidade de renúncia a direitos, esclarece-se que a regra geral é a da
disponibilidade dos direitos de natureza pecuniária, salvo se a lei expressamente impuser
o contrário, como acontece, por exemplo, com o direito ao salário, cuja indisponibilidade
resulta da imprescritibilidade, durante a relação laboral, dos créditos laborais (artigo
381.º, n.º 1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 99/2003, de 27 de Agosto) ou
com o direito à reforma (artigo 3.º da Lei de Bases da Segurança Social, aprovada pela Lei
32/2002, de 20 de Dezembro),  o mesmo não se verificando, por ausência de norma legal
nesse sentido, com o direito à pensão complementar de reforma;

2. Sendo válida a renúncia ao direito adquirido à pensão complementar de reforma (por
não se tratar de direito indisponível), questiona-se igualmente a forma de renúncia ao
direito, ao que se responde que a mesma deve, juridicamente, constituir um contrato de
remissão (a remissão abdicativa é o contrato mediante o qual alguém renuncia a um
direito de crédito que se encontre na sua disponibilidade), regulado no artigo 863.º, n.º 1,
e seguintes do Código Civil, a tal equivalendo a declaração do trabalhador (participante
com direitos adquiridos) renunciando ao direito, aposta no documento escrito de rescisão
contratual (acordo de revogação ou cessação por iniciativa do trabalhador) ou em
documento especificamente emitido pelo próprio para o efeito e dirigido ao devedor, a
qual tem como efeito nada mais ele poder exigir deste a partir do momento da sua
emissão.

Parecer n.º 96/06/DSF/DSP, de 19 de Dezembro 

Não aplicação do artigo 9.º, n.º 2 do DL 12/2006, de 20 de Janeiro aos planos de
pensões do sector bancário 

Embora a lei não excepcione situações no que concerne ao disposto na 2.ª  parte do n.º 2
do artigo 9.º do DL 12/2006, de 20 de Janeiro (ao contrário do previsto na 1.ª parte, nos
termos do artigo 7.º, n.º 3, do DL 12/2006), o regime de pensões do sector bancário,
substitutivo da Segurança Social, não prevê a portabilidade, o que, a não ser assim,
implicaria admitir a transferência de direitos entre os chamados “primeiro e segundo
pilares da Previdência Social”, não sendo esse o objectivo da previsão constante do n.º 2
do artigo 9.º do DL 12/2006.

Parecer n.º 99/06/DSF/DSP, de 21 de Dezembro 

Extinção quota-parte de associado cuja empresa foi vendida a terceiro

Questionados sobre se, num fundo com vários associados, quando um dos associados
abandone o fundo ou se extinga, por venda da respectiva empresa a terceiro ou por mera
cessação da actividade, a extinção da respectiva quota-parte se possa efectuar sem o seu
consentimento, considerando que a mesma se deve processar nos termos do contrato
constitutivo, termos esses já acordados pelo associado aquando da celebração do mesmo,
somos do entendimento que o necessário cumprimento do contrato e da lei (lembramos
que os fundos só podem ser constituídos por vários associados se existir um vínculo entre
os mesmos e, como tal, na ausência desse vínculo deve a quota-parte do associado ser
extinta) não justifica que se possa prescindir do consentimento do visado no negócio
jurídico que ao mesmo diga respeito, em particular, tratando-se de liquidação de
património do fundo a ele afecto e aos seus trabalhadores.
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Parecer n.º 119/06/DSF/DSP, de 23 de Janeiro

Remição de pensões resultantes da extinção de fundos de pensões ou de
quota-parte

1. Embora em caso de extinção de um fundo de pensões se refira especificamente o modo
como devem ser garantidas  as pensões em pagamento e as que já deveriam estar em
pagamento (aquisição de rendas vitalícias) e se obrigue à garantia das “pensões em
formação”, é nosso entendimento que tal não colide nem impede a aplicação das regras
relativas à forma de pagamento dos benefícios e à remição das pensões (artigo 8.º do DL
12/2006, de 20 de Janeiro), antes não podendo os termos fixados no contrato de extinção
contrariar tais regras;

2. Com efeito, entrando especificamente na análise do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do
DL 12/2006, embora se trate de regra pensada para a situação em que o participante
adquire, nos termos do plano de pensões, a qualidade de beneficiário (o que pressupõe,
na generalidade dos casos, a passagem à situação de reforma), consideramos que o
fundamento último desta regra é não só o evitar custos administrativos elevados
decorrentes do pagamento de pensões de valor diminuto mas também o facto de se
entender que pensões de valor diminuto ou irrisório não cumprem a função social
inerente aos planos de pensões (complementar a reforma), fundamento este que, a nosso
ver, tanto vale no caso da qualidade de beneficiário advir do cumprimento normal do
plano de pensões (i.é, da verificação da contigência que, nos termos do plano, dá direito
ao benefício), como no caso de advir da extinção do fundo de pensões;

3. Entendemos, contudo, dever aqui ser feita uma ressalva: é que a remição prevista no
artigo 8.º, n.º 3, do DL 12/2006 pressupõe necessariamente o acordo do beneficiário,
enquanto que os termos fixados no contrato de extinção não implicarão, à partida, tal
acordo, não podendo, a nosso ver, o mesmo deixar de ser exigido, até porque não
devemos deixar de tutelar a situação do participante preferir, uma renda vitalícia em vez
do capital.
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Théorie du risque et réassurance
Griselda Deelstra, Guillaume Plantin
Paris
Economica
2006
Desc. Fís.: 108 p.
ISBN 2-7178-5187-9

O presente livro, publicado pela reconhecida
editora francesa Economica, na sua colecção
“Économie et Statistiques Avancées”, faz a
apresentação da teoria do risco e das principais
modalidades das suas aplicações ao resseguro. 

Conforme apresentação pelo editor, “O resseguro é um factor de produção primordial do
seguro não vida. A eficácia e a capacidade do mercado do resseguro determinam
directamente as dos mercados de seguros.”

O livro encontra-se estruturado em três partes. A primeira parte da obra é dedicada aos
elementos da teoria do risco. Apresenta, em primeiro lugar, os princípios do cálculo dos
prémios do seguro e do resseguro assim como os instrumentos matemáticos que
permitem ordenar as carteiras segundo o seu grau de risco. Nesta primeira parte são ainda
estudados processos de modelização, nomeadamente o “modelo colectivo”, e descrita a
teoria da ruína onde é feita uma introdução ao resseguro e à solvência das empresas de
seguros.

A segunda parte descreve o contexto institucional do resseguro e a natureza jurídica das
suas operações. Aborda, de seguida, a estrutura do mercado de resseguro e as diferentes
características jurídicas e técnicas dos contratos de resseguro. Na terceira parte, os autores
descrevem, recorrendo a exemplos, alguns métodos de tarifação e de optimização do
resseguro.

O livro baseia-se nas notas do curso, com o mesmo nome, “Théorie du risque et
réassurance”, ministrado pelos dois autores aos alunos do terceiro ano da École Nationale
de la Statistique et Administration Économique (ENSAE).

Índice de matérias:

Eléments de théorie du risque
Généralités sur la théorie du risque
Le modèle collectif
La théorie de la ruine
La théorie du risque pour les lois à queue épaisse

Les pratiques du marché de la réassurance
Approche juridique de la réassurance
Quelques donnés
Les modes de réassurance
Les natures de réassurance

Réassurance optimale
Le partage du risque optimal
Approches actuarielles
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Fundamentals of actuarial mathematics
S. David Promislow
Chichester
John Wiley & Sons
2006
Desc. Fís.: 392 p.
ISBN 0-470-01689-2

Escrito por um brilhante académico com extensa
experiência de ensino, actualmente professor na
York University de Toronto, o livro funciona como
um manual introdutório às matemáticas actuariais
e cobre as seguintes matérias:

Part I: The Deterministic Model

1 – Introduction and motivation. 2 – The basic deterministic model. 3 – The life table. 4 –
Life annuities. 5 – Life insurance. 6 – Insurance and annuity reserves. 7 – Fractional
durations. 8 – Continuous payments. 9 – Select mortality. 10 – Multiple-life contracts. 11
– Multiple-decrement theory. 12 – Expenses.

Part II: The Stochastic Model

13 – Survival distributions and failure times. 14 – The stochastic approach to insurance
and annuities. 15 – Simplifications under constant benefit contracts. 16 – The minimum
failure time.

Part III: Risk theory

17 – Compound distributions. 18 – An introduction to stochastic processes. 19 – Poisson
processes. 20 – Ruin models.

Appendix – A review of probability theory.

O manual inclui, no final de cada capítulo, exercícios com vários graus de dificuldade. Nas
últimas páginas encontramos as soluções dos exercícios, as referências bibliográficas e um
índice de assuntos.

Direito dos Seguros: Apontamentos
Pedro Romano Martinez
S. João do Estoril
Principia, Publicações Universitárias e Científicas
2006
Desc. Fís.: 159 p.
ISBN 972-8818-63-7

O presente livro, da autoria de Pedro Romano
Martinez, publicado pela Principia, teve por base as
aulas leccionadas na disciplina de Direito dos
Seguros, na Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Lisboa, bem como o estudo “Relatório
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de Direito dos Seguros”, elaborado para a realização de provas de agregação na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Para além da introdução, que se encontra dividida em três capítulos, com referências a
aspectos comuns a todo o regime dos seguros, o livro encontra-se dividido em duas
partes, as quais dizem respeito à contraposição entre direito institucional e direito material
dos seguros. A primeira parte é dedicada ao Direito Institucional e encontra-se dividida em
dois capítulos: Intervenção Estadual e Direito Comunitário dos Seguros. A segunda parte,
por sua vez, aborda  a questão do Contrato de Seguro e encontra-se também dividida em
dois capítulos: Parte Geral e Parte Especial. A Parte Geral corresponde aos aspectos
comuns do contrato de seguro, a distinção de figuras afins, as modalidades, a formação
do contrato, a interpretação das cláusulas contratuais, a determinação do conteúdo, a
execução do contrato, as vicissitudes contratuais, o sinistro e a liquidação, o não
cumprimento das obrigações, a cessação do contrato e a sua duração, renovação e
denúncia. Na Parte Especial procede-se à análise das relações de seguro mais relevantes,
assentando na distinção legal entre os seguros do ramo “não vida” e os seguros do ramo
“vida”.

O autor refere na nota prévia do livro que se trata “(...) como se infere do título, de meros
apontamentos, que carecem de ser completados em futuras publicações da obra, mas
que poderão servir de auxiliar no estudo do direito dos seguros”.

Manual de Derecho de Seguros y Fondos
de Pensiones
Alberto J. Tapia Hermida
Cizur Menor
Civitas Ediciones
2006
Desc. Fís.: 387 p.
ISBN 978-470-2638-8

Este livro de Alberto J. Tapia Hermida, é “(...)
recomendable para los estudiantes y profesores
universitarios que se ocupan de los aspectos
actuariales y financieros, para los distintos
operadores en el mercado de seguros, a los que se
exige legalmente una formación en estas materias

y, en general, para cuantas personas necesiten disponer de una obra que les ofrezca una
visión completa de la regulación de los seguros y los fondos y planes de pensiones”.

Esta obra encontra-se dividida em vinte capítulos, nos quais são tratados os três aspectos
que compõem a regulação do mercado de seguros e fundos de pensões espanhol. Em
primeiro lugar, trata da ordenação e supervisão dos seguro privados, do estatuto jurídico
das entidades seguradoras, dos mediadores de seguros privados e dos resseguros
privados. Em segundo lugar, aborda a questão do contrato de seguro, nos seus aspectos
gerais e nos aspectos específicos dos vários tipos de seguros. Em terceiro e último lugar
ocupa-se da regulação dos planos e fundos de pensões e da instrumentação dos
compromissos empresariais por pensões. De salientar que no fim de cada capítulo é
apresentada a respectiva bibliografia.
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