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Sumário Executivo

O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado, referente a 2009, mantém 

os traços gerais da estrutura do ano anterior, mas traduz a autonomização de alguns temas, 

fruto conjugado do reforço da actividade regulatória e de supervisão neste domínio e dos 

desenvolvimentos ocorridos no sistema de recolha de dados estatísticos que permite novas 

análises e abordagens.

No âmbito legislativo e regulamentar, o Capítulo 1. Actividade Regulatória apresenta os principais 

desenvolvimentos ocorridos com impacto a nível da conduta de mercado. São sobretudo de 

realçar, no contexto nacional, as alterações introduzidas ao regime jurídico de acesso e exercício 

da actividade seguradora, pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, no respeitante a matérias 

de conduta de mercado e a respectiva regulamentação pela Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, 

de 25 de Junho. Estas iniciativas estabelecem e concretizam o dever de as empresas de seguros: 

(i) definirem uma política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 

terceiros lesados, (ii) instituírem uma função autónoma responsável pela gestão das reclamações, 

(iii) designarem um provedor do cliente e (iv) estabelecerem uma política de prevenção, detecção 

e reporte de situações de fraude nos seguros.

Já no campo internacional e, em particular, no enquadramento comunitário, assinala-se, pela sua 

relevância, a aprovação da Directiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de Novembro, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício, que 

consagra o regime comummente designado como Solvência II.

Atendendo ao impacto positivo da concretização de orientações e recomendações, em matéria 

de conduta de mercado, dirigidas às entidades sujeitas à sua supervisão, o ISP consolidou, no 

Capítulo 2 do presente relatório, alguns entendimentos que incidem sobre matérias que relevam 

no relacionamento dos operadores com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 

terceiros lesados.

Por seu turno, a leitura do Capítulo 3, referente à actividade de supervisão da conduta de mercado, 

permite verificar que, em 2009, foram empreendidas 728 acções de supervisão nas modalidades 

off-site e on-site, valor que representa um acréscimo de 87% face ao ano anterior, justificado pelo 

reforço dos recursos afectos a esta função.

Cumpre ainda salientar que a actividade de supervisão desenvolvida neste período incidiu sobre 

diversas temáticas, entre as quais se destaca, pelo seu peso no plano da conduta de mercado, o 

regime de regularização de sinistros do ramo automóvel e, em particular, o controlo dos prazos 

aplicáveis nesse domínio.

Assim, são apresentados alguns elementos estatísticos referentes ao grau de cumprimento dos 

prazos de regularização de sinistros do ramo automóvel que envolvam danos materiais, bem 

como aos tempos médios de regularização de sinistros disponibilizados a qualquer interessado, 

pelas empresas de seguros. 

Como consequência das acções de supervisão realizadas e da verificação do cumprimento do 

normativo vigente no sector segurador e fundos de pensões o ISP pode emitir recomendações e 

determinações específicas, visando a correcção de eventuais irregularidades detectadas, decidir 

pela suspensão ou cancelamento do registo dos operadores, e, bem assim, pela instauração e 

instrução de processos contra-ordenacionais relativos à prática de ilícitos, com vista à aplicação 

de sanções. Deste modo, o Capítulo 4 ilustra as acções de enforcement empreendidas por esta 

autoridade de supervisão, registando-se uma intensificação da sua actuação. 19
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A gestão, pelo ISP, das reclamações que lhe são apresentadas, assume-se igualmente como 

uma dimensão de relevo no quadro da conduta de mercado. Com efeito, o ISP mantém um 

sistema de tratamento de reclamações, analisado em maior detalhe no Capítulo 5, tendo em 

2009 desenvolvido os trabalhos conducentes à utilização de uma nova matriz de classificação 

estatística para efeitos de registo das reclamações apreciadas que facilita, designadamente: (i) 

a identificação de áreas de risco, (ii) a individualização de situações que podem desencadear, 

ao nível da conduta de mercado, uma intervenção no plano regulatório ou de supervisão e (iii) 

a formação de benchmarks e rankings relativamente aos mercados em causa e seus principais 

intervenientes.

No ano em apreço, e possivelmente em virtude da agilização dos procedimentos de formalização 

e de acompanhamento da evolução das reclamações apresentadas, aferiu-se, ainda, um aumento 

de cerca de 33% das reclamações dirigidas ao ISP.

Adicionalmente, apresenta-se, no capítulo em referência, uma análise das reclamações apreciadas 

pelos provedores dos participantes e beneficiários de fundos de pensões e das recomendações 

por estes emitidas em 2009.

Ponderando o facto de a publicidade constituir um modo de comunicação privilegiado no 

contexto da promoção dos produtos ou serviços de seguros e fundos de pensões, e atendendo 

ao seu potencial impacto no processo de tomada de decisão por parte dos consumidores, o 

ISP tem vindo a desenvolver, como se pode verificar da leitura do Capítulo 6, um sistema de 

monitorização e supervisão da publicidade efectuada nos sectores supervisionados.

Assumindo o ISP o objectivo de contribuir para uma melhor compreensão do funcionamento do 

sector segurador e fundos de pensões, o Capítulo 7 reporta-se aos mecanismos disponibilizados 

por esta autoridade de supervisão, destinados a fomentar e facilitar o relacionamento com 

os consumidores. Nesse âmbito, são de destacar o Portal do Consumidor e suas principais 

funcionalidades, bem como outras estruturas e formas de relacionamento relevantes.

Por último, no Capítulo 8 apresentam-se dois estudos: o Estudo A, relativo à supervisão prudencial 

e de conduta de mercado no contexto de uma visão integrada dos riscos, e o Estudo B, que versa 

sobre a análise, evolução e avaliação do sistema de divulgação de informação sobre as comissões 

e rendibilidades de PPR constituídos sob a forma de contrato de seguro de Vida não ligado a 

fundos de investimento.

O Estudo A expõe a supervisão prudencial e de conduta de mercado como duas faces da 

supervisão financeira estritamente ligadas a uma visão integrada e holística dos riscos. 

Com essa finalidade, este estudo incide sobre as noções de supervisão prudencial e de conduta 

de mercado, elencando os princípios gerais que lhes são reconhecidos a nível internacional, bem 

como explicitando o modo como estes se concretizam, no quadro comunitário e nacional, numa 

abordagem orientada para o risco. Finalmente, visando demonstrar, na prática, a interligação entre 

riscos prudenciais e de conduta de mercado e a inerente necessidade de desenvolver estratégias 

abrangentes de gestão de riscos, apresentam-se dois casos paradigmáticos – Equitable Life e o 

banco holandês DSB – onde a manutenção de insuficientes padrões de conduta por parte dos 

operadores de mercado acarretou graves falhas ao nível prudencial.

Por último, o Estudo B propôs-se analisar e avaliar a evolução do sistema de divulgação de 

informação sobre PPR constituídos sob a forma de seguro de vida não ligado a fundos de 

investimento, instituído pela Norma Regulamentar n.º 15/2008-R, de 4 de Dezembro, e residente 

no sítio da Internet do ISP.
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Para esse efeito o estudo procede, em primeiro lugar, a uma análise da informação constante do 

sistema de divulgação ao longo do período em apreço, em particular no que concerne ao número 

de PPR divulgados, taxa de custos de gestão anual, respectivas rendibilidades e comissões de 

subscrição, transferência e reembolso.

Adicionalmente, apreciam-se os elementos estatísticos relativos ao acesso e utilização do sistema 

de divulgação, disponível em página do sítio de Internet do ISP, permitindo retirar algumas 

conclusões sobre o recurso dos consumidores a esta ferramenta privilegiada. 

A análise efectuada com base nos indicadores supra referidos, em em especial no que respeita 

aos valores das comissões, permite genericamente concluir que se verificam sinais positivos ao 

nível da disciplina de mercado. Acresce que, embora o período de análise seja relativamente 

reduzido, evidencia-se desde logo uma tendência decrescente do valor médio dos indicadores 

máximos relativos às comissões de subscrição e reembolso.
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Executive Summary

Although following the general structure of its precedent version, the Market Conduct Regulation 

and Supervision Report referring to 2009 dedicates specific sections and/or chapters to some 

of the areas covered. Such achievement reflects not only the reinforcement of the regulatory 

and supervisory activities, but also the changes and fine-tuning introduced in the statistical data 

collection system, enabling new analysis and approaches. 

Chapter 1, on the legal framework, describes the main initiatives focusing on market conduct. In 

this context, it is important to mention, at the national level, the amendments brought into the 

legal text governing the taking-up and pursuit of the insurance and reinsurance business further 

to the publication of Decree-Law no. 2/2009, of 5th January, in the Portuguese Official Journal. 

This legal instrument, as well as the ISP Regulation no. 10/2009-R, of 25th June,  lay down and 

develop the duties of insurance undertakings related to: (i) the definition of a fair treatment policy 

applicable to policyholders, insured persons, beneficiaries and third-party injured, (ii) the set up 

of an autonomous function responsible for complaints management and representing a focal 

point for receipt/response, (iii) the designation of a clients ombudsman and (iv) the definition of 

a policy aimed at preventing, detecting and reporting insurance fraud practices.

At the international level and specifically vis-à-vis the initiatives fostered by the European Union, 

it has to be emphasized the approval of Directive 2009/138/EC, of the European Parliament and 

of the Council, of 25th November, on the taking-up and pursuit of the business of insurance and 

reinsurance (also designated by “Solvency II”).

Acknowledging the positive impact of the issuance by Instituto de Seguros de Portugal (“ISP”) of 

guidelines and recommendations, directed at supervised undertakings and addressing market 

conduct subjects, Chapter 2 assembles a set of very significant interpretations and understandings 

concentrating on the relationship between insurance undertakings and policyholders, insured 

persons, beneficiaries or third-party injured.

In addition, one of the major findings revealed in Chapter 3 (Market conduct supervision) is the 

fact that the ISP carried out 728 off-site and on-site supervision actions in 2009, representing a 

growth of 87% when compared to the previous year. As pointed out, the trend may be justified 

by the increase of the resources allocated by the ISP to the market conduct supervision. 

Moreover, it should be stressed that the supervisory activities carried out during this period 

focused on various subjects, among which, the legal framework of claim management under the 

mandatory third-party liability motor insurance and, in particular, the deadlines defined for such 

purpose, that assume foremost importance.

Therefore, the chapter includes some statistical elements regarding the degree of compliance of 

insurance undertakings with the deadlines legally established for the management of material 

claims in the mandatory third party liability motor insurance, as well as concerning the average 

time practiced by insurance undertakings within the scope of the claims management process, 

which must also be made available to any interested person.

Following supervision actions performed by the ISP and as a consequence of the monitoring of 

compliance with the existing legal and regulatory requirements in force in the insurance and 

pension funds sector by market operators, the supervisory authority can issue recommendations 

and other specific instructions with a view to correct any detected irregularities, decide to 

suspend or to cancel the registration of market operators or to instruct or to initiate sanction 
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procedures that may lead to the application of sanctions due to the practice of unlawful acts. 

Therefore, Chapter 4 illustrates the enforcement proceedings carried out in 2009, concluding that 

the ISP has strengthened its activity in this field in the reference period.

The management of complaints addressed at the ISP by any interested party plays also a central 

role on market conduct supervision. The ISP maintains a complaints handling system – which 

is examined in further detail in Chapter 5 -, having implemented in 2009 a new mechanism 

supporting the statistical classification and register of complaints. This tool is aimed at facilitating: 

(i) the identification of risk areas, (ii) the detection of situations that may trigger possible 

regulatory or supervisory initiatives, or (iii) the creation of benchmarks and rankings in relation to 

the insurance and pension funds market and its key players.

Furthermore, the collected statistical data referring to 2009 also confirm an increase of 33% of the 

complaints received by ISP, likely due to the simplification of the procedures in force ruling the 

act of filing a complaint by an interested party as well as the follow-up of the correspondent file 

by the supervisory authority. 

Additionally, the chapter includes an analysis of the complaints assessed by the ombudsmen of 

pension funds participants and beneficiaries and of the recommendations issued in 2009.

Taking into account the fact that advertising represents a privileged communication channel 

for the promotion of insurance and pension funds products and services and considering its 

potential influence in a consumer’s decision process, the ISP has been developing a specific 

system to monitor the advertisement regarding the sectors under its supervision, as stated in 

Chapter 6.

The ISP has assumed its intention to contribute to a better understanding of the insurance and 

pension funds sector. In this context, Chapter 7 refers to the mechanisms developed by this 

supervisory authority to better support and assist its relationship with consumers. Among other 

examples, the consumer’s website (“Portal do Consumidor”) and all its contents and functionalities 

are particularly relevant.

Finally, Chapter 8 comprises two major studies. If Study A draws attention to prudential and 

market conduct supervision from the perspective of a holistic risk approach, Study B refers to the 

analysis, evolution and evaluation of the system implemented for the disclosure of information 

regarding the charges and performance of pension savings plans constituted as an autonomous 

non investment life insurance fund.

In Study A, prudential and market conduct supervision are presented as two sides of financial 

supervision, strictly related in the framework of a holistic and comprehensive risk approach. 

This study clarifies the concepts of prudential and market conduct supervision, describing the 

international principles applicable to these dimensions of supervision as well as explaining their 

position in a risk-based approach, both in EU and at a national level. At last, aiming to demonstrate 

in practice the interdependence of prudential and market conduct risks and the need to develop 

comprehensive risk management strategies, the final section of the study identifies case studies 

– Equitable Life and the Dutch bank DSB –, where the upholding of inadequate standards of 

conduct by market operators led to serious prudential insufficiencies.

Ultimately, Study B had the purpose of examining and assessing the evolution of the system 

created for the disclosure of information regarding the charges and performance of pension 

savings plans constituted as an autonomous non investment life insurance fund, established by 

Regulation no. 15/2008-R, of 4th December, which may be found at the ISP’s website.
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For that purpose, this study examines, in the first place, the information available in the system 

during 2009, namely as far as the number of pension savings plans that can be consulted, the 

applicable annual costs, performance, subscription, transfer and surrender charges are concerned.

Also, this research project studies the statistical data available concerning the access and use 

of the above mentioned system by the public, summarizing some initial conclusions about the 

usefulness of this tool, which is located at ISP’s website, from the perspective of consumers.

The results of this analysis, in particular taking into consideration the values of the applicable 

charges, highlight the importance of market discipline promotion. In fact, although this system 

was just recently implemented, it is already possible to identify a decreasing tendency of the 

maximum indicators regarding subscription and surrender charges.




