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Enquadramento
Macro-económico

Capítulo 1





Enquadramento Macro-económico

Capítulo 1
1.1. Evolução conjuntural na União Europeia
A tendência verificada ao nível do crescimento da taxa de variação homóloga

do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor – IHPC, observada desde a
Primavera de 1999, manteve-se em 2000 devido essencialmente a pressões
externas sobre os preços, já que as pressões internas permaneceram relativamente
moderadas.

A inflação medida por aquele indicador na denominada área do euro
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália,
Luxemburgo e Portugal), ou UE-11, situou-se em 2,3% em média em 2000, o que
representou uma subida significativa face a 1,1% nos dois anos anteriores. Em
termos homólogos, a inflação subiu de cerca de 1,0% em meados de 1999 para
1,9% em Janeiro e para 2,9% em Novembro, caindo para perto de 2,6% em
Dezembro de 2000.

Este comportamento reflectiu principalmente o aumento dos preços dos bens
energéticos (a subida do preço do petróleo constituiu o resultado de uma
combinação de factores como o nível de procura mundial, a limitação de
existências e o agravamento das tensões no Médio Oriente), considerando-se,
também, a depreciação da taxa de câmbio do euro face ao dólar, 9,6% entre
Janeiro e Outubro, bem como dos bens alimentares não transformados.

Recorde-se que em 1999 haviam sido também os preços internacionais do
petróleo a contribuir, em certa medida, para a pressão inflacionista, embora a
níveis mais modestos do que os actualmente verificados.

A depreciação do euro que agora referimos, num valor acumulado de
aproximadamente 20% desde o início de 1999, bem como o aumento dos preços
do petróleo nos primeiros três trimestres de 2000, num ambiente de crescimento
económico, levaram o Banco Central Europeu a subir as taxas de juro em 175
pontos base durante aquele período (de 4% para 5,75%), tendo esta medida de
política monetária sido executada gradualmente a partir do início de Fevereiro.
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13.

Inflação 

e crise petrolífera

Quadro 1 . União Monetária Europeia: Contas nacionais

1996 1997 1998 1999 2000
(UE11) (UE11) (UE11) (UE11) (UE11)

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

Variação de existências (a) tv em % -0,5 0,2 0,4 0,0 0,0
Procura interna (a) tv em % 1,0 1,4 3,0 3,1 2,8

Exportações de bens e serviços tv em % 4,9 10,3 7,1 4,8 11,9
Importações de bens e serviços tv em % 3,2 8,8 9,6 6,9 10,6

Procura externa líquida (b) tv em % 0,6 0,6 -0,5 -0,6 0,6

Inflação (IHPC) tv em % 2,3 1,6 1,1 1,1 2,3
Desemprego em % 11,6 11,7 10,5 9,6 8,5

Fonte: Eurostat

Notas:
(a) Inclui comércio entre os participantes na área do euro.
(b) Contribuições para o crescimento do PIB
tv  - Taxa de variação

Taxas de juro
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Combinando-se um forte crescimento do produto e uma inflação
relativamente baixa, enquanto o comércio mundial se expandiu a um ritmo
robusto, estas circunstâncias levaram a que o ano de 2000 fosse um dos mais
favoráveis dos últimos 25 anos para a economia mundial.

Para além do crescimento económico na América do Norte, o forte
dinamismo verificado ficou a dever-se também à consolidação da recuperação
económica na Ásia (com o fim da instabilidade financeira observada em 1999 em
alguns países) e à melhoria da situação económico-financeira nipónica, isto apesar
do abrandamento verificado noutras regiões, como nos mercados emergentes da
América Latina e do Este Asiático.

Devemos realçar, todavia, que após um primeiro semestre bastante forte, a
actividade económica nos Estados Unidos abrandou substancialmente na segunda
metade de 2000. Ainda assim, o PIB norte-americano cresceu 5,0%, contra 4,4%
e 4,2% em 1998 e 1999, respectivamente.

Aproveitando a evolução favorável, a economia da área do euro apresentou
um crescimento sustentado em 2000, a um ritmo de 3,4%, bastante mais
significativo do que no ano anterior (2,5%), atingindo-se mesmo o valor máximo
observado no decurso da última década. Nos últimos três anos, em termos
homólogos, o crescimento do PIB oscilou entre um mínimo de 1,9% (primeiro
trimestre de 1999) e um máximo de 3,7% (segundo trimestre de 2000).

Ainda assim, a aceleração que se tinha vindo a verificar desde meados de
1999 foi refreada pelo comportamento da procura interna, principalmente no que
se refere ao consumo privado – taxa de crescimento de 2,6% em 2000, face a
3,0% em 1999, de acordo com a Eurostat, apesar da criação de emprego com
consequências positivas ao nível da confiança dos consumidores – e à formação
bruta de capital fixo (4,5% contra 5,1% no mesmo período do ano anterior).
O comportamento do sector externo manteve-se relativamente estável.

Para além do crescimento da actividade, o nível moderado de aumentos
salariais tem igualmente contribuído para a manutenção de um ritmo robusto de
criação de emprego, 1,8% e 1,9% nos dois últimos anos, face a apenas 0,8% em
1997 e a 0,3% na média de 1981-96. A taxa de desemprego tem, naturalmente,
vindo a cair desde então, passando de 11,7% em 1997 para 8,5% em 2000. 

O aumento do consumo privado, encorajado pelo crescimento do rendimento
disponível das famílias – em alguns casos fruto de reduções nos impostos directos  –
terá contribuído para uma nova redução da sua taxa de poupança (em cerca de
0,4%, ainda segundo a Eurostat), embora a um ritmo inferior ao constatado em
1999.

1.2. Evolução conjuntural em Portugal
De acordo com as estimativas do Banco de Portugal, o produto interno bruto

nacional a preços correntes atingiu no ano de 2000 o valor aproximado de 115,3
mil milhões de euros, o qual representa um crescimento real de 3,2% face ao ano
de 1999.

O emprego total terá crescido a uma taxa de 1,7%, a um ritmo semelhante a
1999, havendo a destacar, pela sua importância, o aumento de 2,5% do emprego

Poupança e

rendimento
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Crescimento

Crescimento

económico



por conta de outrem, o qual, em parte, foi dinamizado por contratos com vínculo
não-permanente. Em consequência, a taxa de desemprego – que em 1999 tinha
atingido o valor de 4,4% – baixou para 4,0% em 2000.

Para além de o crescimento do PIB ter sido ligeiramente inferior ao verificado
na área do euro (3,4%, como já foi referido), ao contrário do que sucedeu nos
anos anteriores, aquele indicador ficou também aquém da tendência observada
anteriormente – com destaque para 4,7% em 1998 –, num movimento claro de
abrandamento do crescimento da actividade económica.

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

-e
co

nó
m

ic
o

15.

Quadro 2 . Portugal: Principais indicadores macro-económicos

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Produto interno bruto, PIB tvr em % 1,7 -1,2 0,7 2,3 3,6 3,7 4,7 3,4 3,2

Procura interna total tvr em % 4,5 -2,5 1,0 2,1 3,5 4,9 7,0 5,2 2,9

Consumo privado tvr em % 4,6 -0,3 0,0 1,8 2,8 3,1 7,2 5,2 2,8

Consumo público tvr em % 1,5 -1,7 1,5 2,5 1,5 2,7 3,2 4,9 3,6

Formação bruta de capital fixo tvr em % 5,6 -7,6 2,8 1,8 7,5 11,9 9,1 5,2 4,0

Exportações de bens e serviços tvr em % 4,9 -0,6 10,0 11,2 9,0 9,5 8,9 4,6 6,9

Importações de bens e serviços tvr em % 11,6 -4,8 9,1 8,9 7,7 12,0 14,4 9,1 5,3

Rendimento disponível dos particulares (RD) tvr em % - - - - - - 4,6 3,5 3,4

Taxa de poupança interna em % do PIB 27,2 22,7 21,4 22,1 20,1 20,9 19,8 18,7 17,6

Sector Privado (a) em % do PIB 24,6 25,5 23,8 23,5 20,1 19,9 18,0 16,7 15,7

Particulares em % do RD 14,7 14,9 14,1 13,2 10,3 12,7 9,7 8,2 8,8

Empresas em % do PIB 13,6 14,1 13,1 13,8 12,6 12,6 11,2 11,0 9,5

Sector Público em % do PIB 0,1 -2,8 -2,3 -1,4 0,3 1,0 1,8 2,0 1,9

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

Taxa de inflação (IHPC) média anual, % - - - - - - 2,4 2,2 2,8

Taxa de desemprego (em sentido restrito) (c) média anual, % 4,1 5,5 6,8 7,2 7,3 6,7 5,0 4,4 4,0

Emprego total tv em % 0,9 -2,0 -0,1 -0,6 0,6 1,9 2,3 1,8 1,7

Emprego por conta de outrém (d) tv em % 0,8 -2,8 -2,0 -1,0 -0,4 1,4 2,1 3,3 2,5

Remunerações nominais, total da economia (e) tv em % 13,4 7,9 5,0 5,7 6,2 4,5 6,2 5,2 5,6

Remunerações reais (f) tv em % - - - - 2,4 1,5 3,1 2,7 2,4

Produtividade por empregado tv em % 1,0 0,6 2,4 3,6 3,1 1,9 2,4 1,6 1,4

Custos unitários do trabalho, total da economia tv em % 12,8 7,0 4,2 2,7 3,5 3,4 3,9 3,5 4,1

Taxas de juro

Depósitos a prazo, 181 dias - 1 ano (g) em %, Dez. 13,4 9,1 8,2 8,1 5,4 4,1 2,8 2,4 3,5

Carteira comercial, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 20,8 18,2 16,3 14,6 12,1 10,7 8,3 7,1 8,2

Empréstimos e outros créditos, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 18,9 15,7 14,7 12,7 11,0 8,4 6,0 5,1 6,4

BT, 91 dias (mercado primário) / LISBOR 3m (i) em %, Dez. 16,0 11,0 10,4 8,8 6,4 5,1 3,3 3,4 5,0

Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos (j) em %, Dez. - 9,2 11,6 10,0 7,0 5,7 4,1 5,5 5,3

Índice de cotações de acções (BVL-Geral) tvh em %, 31.Dez. -11,2 53,3 8,4 -4,6 32,6 65,2 26,2 12,6 -8,2

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal
Notas:

Os valores a itálico referem-se a dados cuja base não é comparável com a das séries anteriores.

Diversos valores indicados a partir de 1997 correspondem a uma nova base, calculada em euros, que segue o Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais de 1995.

(a) Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto o Sector Público Administrativo.

(b) 1990 a 1991 IPC com base em 1983; 1992 a 1997 IPC com base em 1991.

(c) A taxa de desemprego a partir de 1992 não é directamente comparável com a dos anos anteriores.

(d) Em 1992, variação calculada com base na situação dos inquiridos pelo "Inquérito Trimestral ao Emprego" do INE, relativamente à situação um ano
antes.

(e) Valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições para a Segurança Social.

(f) Utilizou-se o deflacionador do consumo privado das Contas Nacionais.

(g) Antes de impostos.

(h) Empresas privadas não financeiras.

(i) Rendimento dos Bilhetes do Tesouro sujeitos a IRS ou IRC. A referência à LISBOR foi adoptada a partir de 1995.

(j) Caso não haja obrigações transaccionadas neste prazo, é apresentada a taxa de rendibilidade da obrigação transaccionada no mercado com maior
prazo residual.

tv - Taxa de variação
tvr - Taxa de variação real
tvh - Taxa de variação homóloga



A inflação média anual no nosso país derrapou de 2,3% para 2,9% de 1999
para 2000, verificando-se movimento idêntico quando a mesma é medida através
do IHPC.

O aumento de preços dos combustíveis ocorrido no final de Março teve
impactos directos óbvios e outros que apenas mais tarde se vieram a repercutir no
consumidor final, levando a que a evolução da inflação homóloga mensal do IPC,
que passou de 2,0% em Dezembro de 1999 para 1,5% em Março, se invertesse
claramente: em Junho este indicador apresentava já um valor de 2,9%, crescendo
para 3,4% em Setembro e para 3,9% no final do ano – a título ilustrativo, a
inflação dos bens energéticos evoluiu de 1,3% em Março de 2000 para 7,4%,
7,9% e 8,8% nos trimestres subsequentes.

No que se refere às exportações de bens e serviços, verificou-se uma retoma
em 2000, tanto em Portugal (crescimento de 6,9% em termos reais) como na área
do euro (crescimento de 11,9%) face ao ano anterior (crescimento de 4,6% e
4,8%, respectivamente). No nosso caso este crescimento ficou a dever-se mais ao
dinamismo das exportações de serviços (crescimento real de 9,7% em 2000
contra apenas 2,0% em 1999) do que das vendas de mercadorias ao exterior
(6,0% contra 5,5%, pela mesma ordem).

As importações cresceram a um ritmo mais contido, 5,3% em 2000 (face a
9,1% e 14,4% nos dois anos anteriores), situação que, conjugada com o
movimento verificado nas exportações, resultou num contributo da procura
externa líquida para o crescimento do PIB em apenas 0,1%, valor bastante mais
favorável do que em 1999 (-2,2%).

Desagregando a procura interna pelas suas componentes, consumo e
investimento, verifica-se um abrandamento no nível de crescimento, embora de
forma mais evidente no consumo privado – que, desde 1997, cresceu pela
primeira vez a um ritmo marcadamente inferior ao do PIB – do que no consumo
público ou na formação bruta de capital fixo.

Como consequência destes indicadores, e tendo em atenção a
preponderância do consumo privado, a procura interna cresceu em 2000 apenas
2,9% em termos reais, contra 7,0% e 5,2% em 1998 e 1999, por esta ordem.

O comportamento dos indicadores de emprego já referidos, conjugado com
o aumento dos salários reais, conduziu à manutenção do ritmo de crescimento do
rendimento disponível por particulares, 3,4% em 2000, a um nível semelhante ao
constatado no ano anterior.

A conjugação da redução no ritmo de aumento do consumo privado e da
evolução do rendimento disponível teve como consequência um aumento na taxa
de poupança dos particulares, a qual terá crescido de 8,2% em 1999 para 8,8%
em 2000 – ainda assim a níveis inferiores a 1998 – o que parece indiciar alguma
correcção dos desequilíbrios que anteriormente se verificavam.

Mesmo neste contexto, verificou-se um aumento significativo do
endividamento das famílias, cerca de 88,4% do rendimento disponível, contra
65,4% e 78,7% em 1998 e 1999.
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No que se refere às empresas, e ainda de acordo com as estimativas do Banco
de Portugal, a formação bruta do capital fixo cresceu 4,0% em termos reais, após
ter aumentado 5,2% em 1999 e 9,1% em 1998, num movimento continuado de
desaceleração que levou também este indicador para valores inferiores aos
verificados na zona do euro (4,5% em 2000).

Finalmente, no que concerne às empresas não financeiras, parece ter-se
verificado um esforço de expansão e modernização da capacidade produtiva, com
o consequente aumento do nível de endividamento, o qual atingiu 83% do PIB em
finais de 2000, claramente superior ao valor de 74% verificado em 1999 – em
1995 esta proporção relativa era de apenas 57%.

As necessidades de financiamento da economia portuguesa face ao exterior
continuaram a aumentar em 2000, em linha com a tendência observada em anos
anteriores, reflectindo a insuficiência da poupança interna e das transferências de
capital provenientes da União Europeia face ao investimento dos sectores
residentes. Neste sentido, o défice conjugado da Balança Corrente e da Balança de
Capital atingiu 8,5% do PIB, após ter registado valores da ordem dos 6,2% em
1999 e de 4,8% em 1998.

Por outro lado, ao nível da Balança Financeira, a captação líquida de recursos
(entendida como o saldo dos fluxos financeiros entre Portugal e o exterior)
aumentou em 2000 para valores da ordem dos 9,6% do PIB, essencialmente por
via do financiamento do sector bancário no exterior – operações de depósitos e
empréstimos contraídos pelas instituições financeiras junto de bancos não
residentes, os quais representaram em 2000 10,5% do PIB, face a apenas 6,9%
no ano anterior.

Esta evolução reflecte, por um lado, o alargamento do diferencial entre
poupança e investimento do sector privado não financeiro conjugado com um
crescente endividamento e, por outro, a redução do excedente da Balança de
Capital, constituído, na sua maior parte, por transferências de capital da União
Europeia. Todavia, neste particular, deveremos ter em atenção que 2000
constituiu o ano de arranque de um novo Quadro Comunitário de Apoio.

1.3. Mercado de capitais
A evolução do  mercado de capitais português em 2000 foi marcada pelo

primeiro ano de actividade da Bolsa de Valores de Lisboa a Porto no estatuto de
sociedade anónima, bem como pela entrada em vigor de um novo código do
mercado de valores mobiliários, aprovado pelo Dec.-Lei nº 486/99, de 13 de
Novembro.

Numa perspectiva internacional, o ano de 2000 caracterizou-se por uma
queda generalizada dos mercados accionistas, num padrão que não se revelou
uniforme ao longo do ano. Assim, verificou-se um crescimento significativo das
cotações das empresas da nova economia até Março de 2000, seguindo-se uma
queda acentuada durante os dois meses subsequentes. No segundo semestre os
índices continuaram a cair ainda que de forma mais amortecida. 

A dimensão do nosso mercado de capitais – e a importância que nele assume
o investimento estrangeiro – bem como a integração no espaço da área do euro
conduzem a que o comportamento do mercado accionista português esteja
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bastante relacionado com os mercados internacionais, o que explica que também
o índice BVL Geral tenha fechado o ano em baixa (cerca de -10%), registando
perdas mais acentuadas do que a média dos mercados europeus mais
desenvolvidos – a título ilustrativo, o índice PSI 20 também registou uma quebra
de cerca de 14% em 2000, o que contrasta com a valorização de 7,7% de 1999.
Apenas as bolsas de Copenhaga (KFX Índex), irlandesa (ISEQ Overall) e italiana
(MIB Historical) apresentaram índices accionistas com evolução positiva.

Convém igualmente lembrar que os principais índices de acções da União
Europeia, nomeadamente os do Reino Unido (FTSE 100), Alemanha (DAX-XETRA)
e França (CAC 40), têm vindo a registar rendibilidades bastante acima das suas
tendências de longo prazo desde 1996. As quebras registadas durante o ano 2000
parecem configurar apenas o início de um processo de correcção em baixa que se
poderá arrastar por anos posteriores.

A capitalização do mercado accionista registou, no nosso país, um
decréscimo, tendo evoluído de um nível de 63% do PIB, em 1999, para 58% em
2000, alargando ainda mais a diferença verificada relativamente à área do euro
(90% e 88%, respectivamente). Esta redução operou-se apesar do  peso das
privatizações do Estado no ano em referência, assumindo expressão significativa a
4ª fase de privatização da EDP e a 5ª fase de privatização da Portugal Telecom.

Considerando o volume de acções transaccionadas na BVLP no âmbito do
mercado de cotações oficiais e no segundo mercado, verificou-se um aumento
significativo de 55,4%, passando-se de 38.155 milhões de euros negociados em
1999 para 59.279 milhões em 2000.

Em movimento idêntico, o volume de emissões brutas de acções efectuado
pelo mercado de capitais português durante o ano de 2000 foi de cerca de 12,4
mil milhões de euros, substancialmente superior ao nível registado no ano anterior
(apenas 7,5 mil milhões). Para esta situação contribuiu o acréscimo das emissões
brutas por subscrição particular, em cerca de 108,9%, essencialmente por
instituições financeiras monetárias e não monetárias.

No mercado obrigacionista, pelo contrário, assistiu-se a uma diminuição
significativa dos volumes transaccionados: a título de exemplo, o conjunto dos
negócios realizados nos Mercados Especiais de Operações por Grosso (MEOG) e
de Dívida Pública (MEDIP, que apenas entrou em funcionamento em finais de
Julho de 2000) representou 60,7 mil milhões de euros quando, no ano anterior, se
tinham transaccionado 154,3 mil milhões apenas no âmbito do MEOG. De acordo
com a CMVM, o índice obrigacionista de rendimento fixo (IORF) fechou o ano 51
pontos base abaixo do valor de 1999.

O valor global de emissão de obrigações em 2000 atingiu o valor de 12,1 mil
milhões de euros, o que contrasta com o triénio 1997-99 no qual se haviam
registado valores globais anuais sempre acima de 14 mil milhões. Se
considerarmos os sectores institucionais, esta quebra – que representa cerca de
16% – ficou a dever-se, essencialmente, à redução do ritmo de emissão da
Administração Pública. Tendo em conta o tipo de emissão, verificou-se uma
redução acentuada das emissões a taxa fixa (12,5%) e a taxa indexada (25,0%),
com especial incidência na valorização dependente da Euribor.
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A extinção dos contratos de futuros OT-10 e Lisbor 3 meses conduziu a que
também o mercado a prazo apresentasse uma performance inferior à verificada
no último ano: no final de 1999 os valores transaccionados em futuros e opções
somavam 20,2 mil milhões de euros, baixando esse valor para 12,6 mil milhões em
2000. O aparecimento de diversos contratos de opções foi insuficiente para
aumentar os valores transaccionados em 2000, já que este segmento representa
apenas cerca de 0,1% do conjunto de valores transaccionados no mercado a
prazo.

Finalmente, e no que se refere aos fundos de investimento, o volume de
activos representou, em 2000, cerca de 19% do PIB, depois de um máximo de
24% em 1998, o que contrasta com o mesmo indicador na área do euro, em
movimento ascendente que culminou, neste último ano, com uma importância
relativa de 30%.

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

Em 2000 a produção em seguro directo do ramo vida cresceu, no nosso país,
a uma taxa bastante moderada – 1,1% no total de mercado e 1,3% no mercado
sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal – o que contrasta com o
ritmo evidenciado em 1999 – cerca de 28% e 35%, respectivamente. Crescendo
a um nível inferior ao do PIB, a produção do ramo vida apresenta agora um índice
de penetração de 3,3%, quando em 1999 este indicador se situava em 3,6%.

A produção das empresas de seguros sob supervisão do ISP continua a
evidenciar a procura de produtos de forte componente financeira, verificando-se
também um forte crescimento dos seguros temporários (19,4%), cuja evolução
está essencialmente ligada às contra-garantias do crédito à habitação mas cujo
peso no montante dos prémios de vida não excede os 6,5%. No ano em análise e
para o mesmo universo, as provisões matemáticas de vida cresceram a um ritmo
superior ao dos prémios, cerca de 18,1%.

Ao contrário do que sucedeu no ano transacto, o crescimento nominal da
produção dos ramos não vida foi bastante mais significativo – 13,0% no total do
mercado e 15,7% no mercado sob a supervisão do ISP – tendo o índice de
penetração evoluído de 2,7% do PIB em 1999 para 2,9% em 2000. A produção
continua concentrada no ramo automóvel, que representa cerca de metade da
carteira de prémios deste agrupamento de ramos – mais precisamente 49,7% do
mercado sob a supervisão do ISP – embora, neste universo, o ramo acidentes e
doença tenha vindo a ampliar progressivamente a sua quota para cerca de 30%.
No decorrer de 2000 as provisões técnicas cresceram cerca de 13,6%, a um ritmo
aproximado ao dos prémios.

Por sua vez, em 2000 as contribuições para os fundos de pensões cresceram
cerca de 14,7% (contra apenas 4,7% em 1999), enquanto os pagamentos
efectuados pelos mesmos sob a forma de pensões e de prémios únicos de rendas
vitalícias cresceram cerca de 11,7%. Verifica-se um crescimento no montante dos
fundos de pensões do mercado português de cerca de 6,6% a valores nominais
– 11,5% em 1999 – amortecimento que indicia, como referido no Relatório de
1999, que este mercado se aproxima da maturidade.

Considerado de uma forma global, o sector cresceu em 2000 a uma taxa
bastante superior à inflação, embora o ramo vida tenha constituído uma
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excepção. A evolução do sector não beneficiou significativamente do aumento da
poupança, geralmente canalizada para produtos do ramo vida de maior
componente financeira, e poderá mesmo ter sido penalizado a nível de
crescimento devido ao aumento do endividamento das famílias e das empresas
não financeiras junto das instituições de crédito. Convém, no entanto, não
esquecer que já em 1997 se havia assistido a uma quebra de crescimento no ramo
Vida (face ao crescimento elevado nos dois anos anteriores) seguida por uma
pronta e vigorosa retoma nos anos seguintes.

Por outro lado, o lançamento do euro e a evolução do mercado de capitais
nacional traduziram-se, no tocante aos investimentos afectos aos fundos de
pensões e às provisões técnicas dos seguros, numa maior procura de títulos
emitidos na zona do euro e fora de Portugal.

Apesar dos indicadores da actividade seguradora e de fundos de pensões
relativos ao período de 1998 a 2000 permitirem enquadrar a sua evolução num
ciclo virtuoso, estas características poderão esbater-se num futuro próximo, se,
como se espera, vier a ocorrer convergência dos índices nacionais de penetração
dos seguros em relação aos níveis comunitários e se concretizarem os indícios de
maturidade manifestados pelo mercado dos fundos de pensões, já evidenciados.
Igualmente provável parece ser a manutenção da tendência do elevado
endividamento dos particulares, o que, a prazo, poderá acarretar algumas
dificuldades no crescimento do mercado segurador.

Nos próximos anos é ainda de esperar um aumento das tensões inflacionistas
a nível internacional, com origem principal no preço do petróleo e dos seus
derivados. Para além das consequências ao nível da inflação, as crises petrolíferas
têm estado historicamente associadas a períodos de forte volatilidade bolsista, e a
amplos movimentos de correcção de preços, principalmente na vertente
accionista, pelo que se torna adequado antecipar convenientemente este tipo de
efeito.
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Os Seguros

Capítulo 2*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1.Elementos síntese sobre a evolução da actividade
seguradora 

A economia portuguesa registou em 2000 uma ligeira desaceleração face a
1999 tendo o PIB manifestado um crescimento real de 3,2%. O crescimento da
produção das empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento em
Portugal foi muito modesto face à evolução registada em 1999. Saliente-se que a
produção do ramo Vida cresceu apenas cerca de 1%, quando em 1999 havia
registado uma taxa de crescimento de 28%. Em contrapartida a produção dos
ramos Não Vida, viu a sua taxa de crescimento aumentar de 8% para 13%. 

Importa referir que, nas
análises realizadas ao longo
deste relatório, irão ser
considerados os valores da
Companhia de Seguros
Bonança, S.A. (doravante
designada por Bonança) e da
Bonança Vida - Companhia de
Seguros de Vida, S.A.
(doravante designada por
Bonança Vida) no que se
refere aos elementos das
contas técnicas dos ramos Não
Vida e Vida, respectivamente,
e da conta não técnica. No
entanto, no que se refere aos elementos referentes ao Balanço, os valores destas
companhias são considerados nos Capitais Próprios da Império Bonança -
Companhia de Seguros, S.A. (doravante designada por Império Bonança) na
sequência da fusão da Companhia de Seguros Império, S.A. com aquelas duas
companhias.

O valor da produção total de seguro directo, Vida e Não Vida, em 2000, foi de
7.151 milhões de euros, o que representa um crescimento de 6,3% face ao
volume de prémios do ano anterior.

A produção de seguro directo do ramo Vida no universo das 86 empresas de
seguros a actuar em regime de estabelecimento em Portugal (empresas de direito
português e sucursais de empresas estrangeiras) apresentou em 2000 um
crescimento de apenas 41 milhões de euros. Este facto, no entanto, não provocou
grandes alterações na quota de mercado deste ramo que, em 2000, foi de 53,7%,
inferior apenas em 2,7% relativamente ao ano de 1999.
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Volume de negócios

Quadro 3 . Grandes agregados

milhões de euros 1998 1999 2000

Nº de Companhias(1) 98 94 86

Vida 31 30 27

Não Vida 58 56 50

Mistas 9 8 9

Prod. de Seguro Directo(1) 5.684 6.728 7.151 

Vida 2.961 3.796 3.837 

Não Vida 2.723 2.932 3.314 

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento,
incluindo 35 sucursais de empresas de seguros com sede na U.E.,
das quais 11 eram empresas especializadas em Vida, 23 em Não
Vida e 1 mista.

* No decurso das análises que adiante serão apresentadas, o universo considerado nem sempre é o mesmo. No ponto
2.1.1. considera-se o universo total das empresas de seguros que actuam em Portugal em regime de estabelecimento,
enquanto que nos restantes pontos se toma por objecto o universo das empresas de seguros sob a supervisão do ISP. Este
último universo é mais reduzido que o primeiro por não incluir as sucursais de seguradoras estrangeiras sediadas na União
Europeia, cuja supervisão compete às autoridades de supervisão dos respectivos Estados-membro de origem.



Os ramos Não Vida, no seu conjunto, têm vindo a registar aumentos anuais
nas taxas de crescimento (4,6% em 1997, 6,3% em 1998, 7,7% em 1999). No
ano 2000 o crescimento da produção destes ramos foi, como já referimos, de
13%. Saliente-se que, contrariamente ao que tem vindo a acontecer nos últimos
anos, cerca de 90% do crescimento da produção seguradora pertenceu aos ramos
Não Vida.

2.1.2. Comparações internacionais 
A fim de podermos obter uma visão global da actividade seguradora no

panorama mundial analisamos de seguida alguns dos seus principais indicadores.

Os prémios de seguros registados em 2000, num conjunto de 144 países do
mundo, atingiram os 2.651,99 biliões de euros, dos quais cerca de 62%
corresponderam a prémios de seguros do ramo Vida. 

Considerando o ajustamento da inflação, o ramo Vida registou um
crescimento real de 9,1%, face a um crescimento de 2,7% dos ramos Não Vida.
Consequentemente, o ano de 2000 pode novamente ser considerado como um
ano de forte expansão do ramo Vida, tendo por outro lado os ramos Não Vida
voltado a registar taxas de crescimento moderadas.

Sem grande surpresa, verificamos que a produção da actividade seguradora
se encontra fortemente concentrada (no total de quase 90%) no continente Norte
Americano, nos países da Europa Ocidental e no Japão, salientando-se que esta
actividade representa cerca de 9% do PIB, sendo o índice de penetração (Prémios
/ PIB) muito aproximado nestas três regiões.
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Gráfico 1. Quota de Mercado  Mundial
2000

Fonte: Sigma – World insurance in 2000 (Swiss Re)



No entanto, quando analisado o índice de densidade destas três regiões,
constatam-se valores muito díspares. Refira-se, nomeadamente que o prémio
médio per capita do Japão é mais que o dobro do registado na Europa Ocidental.

De forma a situar Portugal no panorama dos seguros a nível dos países
pertencentes à União Europeia apresentamos de seguida o ranking dos países
desta organização, de acordo com a sua produção seguradora em 2000.

Como se pode observar, o Reino Unido regista cerca de um terço da produção
de seguros da União Europeia, surgindo Portugal no 13.º lugar. Refira-se ainda
que a nível mundial o Reino Unido e Portugal encontram-se, respectivamente, nos
3.º e 28.º lugares.

Na União Europeia os índices de penetração e densidade têm registado ao
longo dos anos crescimentos graduais significativos. Em 2000, tendo-se
continuado a verificar a mesma tendência, constatou-se no entanto um
abrandamento nas taxas de crescimento daqueles índices, sendo de 1% e 4%,
respectivamente, o crescimento do índice de penetração e de densidade. 

No nosso país os mesmos índices registaram uma evolução extremamente
positiva ao longo da década de 1990, com taxas de crescimento anuais muito
superiores, quer às do conjunto dos países da União Europeia, quer às do conjunto
dos países da OCDE. No entanto, no ano 2000, acompanhando de certa forma a
evolução verificada na União Europeia, esta relação inverteu-se, tendo o índice de
penetração registado um crescimento inferior aos verificados em anos anteriores e
o índice de densidade registado uma diminuição.
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Gráfico 2 . Quota de Mercado na União Europeia
2000



O índice de penetração do seguro em Portugal cifrou-se em 2000 nos 6,22%.
O crescimento deste índice foi reduzido (cerca de 0,29%), uma vez que o
aumento da produção seguradora foi superior ao crescimento do PIB em apenas
cerca de 3 pontos percentuais.

O valor do índice de penetração português em 2000 é quase coincidente com
o do índice do conjunto dos países da União Europeia relativo ao ano de 1992 (i.e.
relativo a 8 anos atrás), enquanto que o valor do índice português em 1998
equivalia sensivelmente ao do índice dos países da União Europeia em 1988 (i.e.
relativo a 10 anos atrás). 

Refira-se, no entanto, que o índice de penetração apresentado por Portugal
em 2000 foi muito próximo do apresentado por outros países da União Europeia,
nomeadamente, a Alemanha, a Espanha e a Dinamarca, estando inclusive este
indicador acima dos valores apresentados pela Itália, pela Áustria e pela Grécia.

Também no índice de densidade são visíveis as consequências da redução da
taxa de crescimento da produção seguradora em Portugal. 

O valor apresentado por Portugal em 2000, de cerca de 713 euros por
habitante, representava 34% da média apresentada pelos países da União
Europeia. Em termos de crescimento relativo face ao ano anterior, a evolução do
índice de densidade durante o ano de 2000 não foi tão expressiva,  registando um
aumento de apenas 5%. 

No âmbito dos países da União Europeia constata-se que o índice de
densidade apresentado por Portugal em 2000 foi apenas superior ao registado
pela Grécia.
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Gráfico 3 . Índice de Penetração
(Prémios / PIB)

Índice de
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Índice de

densidade



Outro indicador importante para avaliar a penetração dos seguros num país é
o peso que o ramo Vida apresenta face aos ramos Não Vida. Nos países da União
Europeia, em 2000, os prémios dos seguros do Ramo Vida foram de 510,5 biliões
de euros, o que representa cerca de 65% da produção total.

A um maior peso do ramo Vida associa-se usualmente um mercado segurador
com maior maturidade e sociedades mais desenvolvidas, nomeadamente no que
se refere à qualidade de vida da população, devendo, no entanto, ter-se sempre
em consideração o papel específico que os seguros desempenham na sociedade,
e as particularidades de cada mercado, nomeadamente quanto a coberturas como
a de Acidentes de Trabalho e Doença, que poderão influenciar de forma
significativa as conclusões das análises efectuadas.
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Gráfico 4 . Índice de densidade
(Prémios / População Residente)

Gráfico 5 . Ramo Vida / Ramos Não Vida 
2000

Peso ramo Vida

versus ramos Não

Vida



2.2. Estrutura do mercado segurador 

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica
No final de 2000, encontravam-se a operar em Portugal, em regime de

estabelecimento, 86 empresas de seguros e resseguros, menos 8 que no ano
imediatamente anterior e menos 12 que no ano de 1998, o que evidencia
claramente a tendência de concentração do mercado. O número de empresas de
direito português diminuiu de 51 para 49, enquanto que o número de sucursais de
empresas estrangeiras diminuiu de 43 para 37.

No decorrer de 2000 surgiu uma nova
empresa de seguros de direito português
(sociedade anónima), a Eurovida BNC-CGU –
Companhia de Seguros de Vida, S.A..

Este ano ficou ainda marcado por dois
processos de concentração no mercado
segurador português, a BPA - Seguros de Vida,
S.A. (doravante designada por BPA Vida) foi
incorporada por fusão na Ocidental -
Companhia de Seguros de Vida, S.A.
(doravante designada por Ocidental Vida),
extinguindo-se a primeira, e ainda, como já
referimos, a Bonança e a Bonança Vida foram
incorporadas na Império - Companhia de
Seguros, S.A. que alterou a sua denominação
social para Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A..

A diminuição de 6 sucursais de empresas estrangeiras ficou a dever-se
essencialmente a transferências de carteiras de sucursais para empresas de direito
português.

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a uma progressiva diminuição do
peso da produção das sucursais face às empresas sediadas em Portugal. Entre
1997 e 2000 as sucursais perderam 6% da quota do mercado nacional no total
dos ramos Vida e Não Vida, que passou de 10,8% para 4,8%, tendência de
diminuição que, no entanto, abrandou no último ano.
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Quadro 4 . Número de empresas de seguros e resseguros

1998 1999 2000

Conjunto 98 94 86

Empresas de direito português 51 51 49
Anónimas 49 49 47

Vida 16 16 15
Não Vida 25 26 25

Mistas 8 7 7
Mútuas 2 2 2

Sucursais de empresas estrangeiras 47 43 37
Com sede na UE 44 41 35

Vida 14 12 11
Não Vida 30 28 23

Mistas 0 1 1
Com sede fora da UE 3 2 2

Vida 1 1 1
Não Vida 1 0 0

Mistas 1 1 1

Gráfico 6 .Repartição da produção



2.2.2. Posicionamento no mercado
O ranking por empresas de seguros em 2000 relativo à produção de seguro

directo alterou-se significativamente relativamente ao ano anterior devido
essencialmente à concentração do mercado decorrente das fusões mencionadas
anteriormente.

Assim, a Império Bonança, que ocupa o quarto lugar do ranking no ano 2000,
com uma quota de mercado de 11,7%, perdeu quota de mercado relativamente
ao ano anterior, uma vez que a soma da quota de mercado da Império com a
Bonança e a Bonança Vida em 1999 era de 13%, ou seja, ocuparia o segundo
lugar do ranking desse ano.

Por outro lado, a Ocidental Vida, que em 1999 ocupava o 5.º lugar do ranking
do conjunto da actividade com uma quota de mercado de 7,3% viu, com a fusão
com a BPA Vida, a sua quota de mercado aumentar para 15,2% em 2000,
passando assim a ocupar o primeiro lugar. Em 1999 a soma da quota de mercado
daquelas duas companhias foi de 12,5%, o que corresponderia ao terceiro lugar
do ranking daquele ano. 

Na sequência da concentração do mercado referida anteriormente, assim
como do aumento da quota de mercado de outras empresas de seguros,
observou-se em 2000 que as cinco maiores empresas detinham 61,1% do
mercado, quando em 1999 essa quota era apenas de 51,8%, evolução que, no
entanto, não se confirma se, relativamente a 1999, considerarmos o efeito das
fusões efectuadas em 2000.

O efeito de concentração do mercado segurador em Portugal é observável,
não só ao nível dos lugares cimeiros do ranking das empresas de seguros, mas
também ao nível dos primeiros lugares do ranking dos grupos.
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Quadro 5 . Produção de seguro directo
Conjunto da actividade

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

1999 2000 Denominação Natureza 1999 2000

5.º 1.º Ocidental - C.ª Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. *1 Vida 12,5% 15,2%
1.º 2.º Companhia de Seguros Fidelidade, S.A. Mista 14,3% 14,8%
2.º 3.º Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S.A. Vida 11,5% 13,7%
4.º 4.º Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A. *2 Mista 13,0% 11,7%
3.º 5.º Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A. Mista 10,3% 5,7%

Cinco primeiras empresas 61,6% 61,1%

10.º 6.º AXA - Portugal - Companhia de Seguros, S.A. Não Vida 3,6% 4,3%
7.º 7.º Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. Não Vida 4,4% 4,4%
8.º 8.º Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Mista 4,2% 4,3%
11.º 9.º Zurich - Companhia de Seguros, S.A. Não Vida 2,0% 2,3%
13.º 10.º Companhia Europeia de Seguros, S.A. Mista 1,8% 1,8%

Dez primeiras empresas 77,6% 78,2%

Cinco maiores grupos financeiros 68,5% 79,1%

*1 - O valor da quota de mercado de 1999 inclui a quota de mercado da Ocidental Vida e da BPA Vida
*2 - O valor da quota de mercado de 1999 inclui a quota de mercado da Império, Bonança e Bonança Vida



Os grupos financeiros considerados nesta análise são obviamente diferentes
dos do ano anterior uma vez que, com as fusões realizadas, houve alterações
também a nível destes grupos. Para efeitos comparativos, foi considerada para
1999 a soma dos valores correspondentes às empresas que compõe os grupos em
2000. O conjunto dos cinco principais grupos teria aumentado a sua quota no
mercado segurador de 78,1%, em 1999, para 79,1% em 2000.

A nível da distribuição da quota de mercado segurador pelos cinco maiores
grupos é de salientar a diminuição da quota do grupo Caixa Geral de Depósitos,
resultante da perda de carteira registada pela Companhia de Seguros Mundial
Confiança, S.A. e que se traduziu numa redução da referida quota, de 10,3% em
1999 para 5,7% em 2000. 

A concentração da produção no mercado segurador português, tal como no
ano passado, é mais notória no que se refere aos seguros e operações do ramo
Vida. Em 1999 as cinco primeiras empresas de seguros detinham 70,9%
(considerando as fusões realizadas em 2000) da quota de mercado da produção
dos seguros de vida tendo, em 2000, esta quota aumentado para 79,6%.

Salientem-se os crescimentos da quota de mercado da Ocidental Vida
– consequência não só da fusão com a BPA Vida, mas de um efectivo crescimento
da sua produção – tendo subido cerca de 6 pontos percentuais, e da Tranquilidade
Vida que registou igualmente um crescimento da sua quota de mercado de 5,2%. 
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Gráfico 7 . Produção de seguro directo
Conjunto da actividade

Concentração no
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Quadro 6 . Produção de seguro directo
Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

1999 2000 Denominação Natureza 1999 2000

3.º 1.º Ocidental - C.ª Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. *1 Vida 22,3% 28,4%
1.º 2.º Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S.A. Vida 20,4% 25,6%
2.º 3.º Companhia de Seguros Fidelidade, S.A. Mista 16,9% 17,1%
6.º 4.º Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A. *2 Mista 8,0% 5,4%
7.º 5.º Axa-Portugal - Companhia de Seguros de Vida, S.A. Vida 3,3% 3,1%

Cinco primeiras empresas 70,9% 79,6%

4.º 6.º Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A. Mista 11,1% 2,6%
9.º 7.º Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Mista 1,7% 1,7%
10.º 8.º Victória - Seguros de Vida, S.A. Vida 1,4% 1,5%
12.º 9.º Companhia de Seguros Açoreana, S.A. Mista 1,2% 1,5%
8.º 10.º BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A. Vida 2,6% 1,3%

Dez primeiras empresas 88,9% 88,2%

Cinco maiores grupos financeiros 78,7% 84,1%

*1 - O valor da quota de mercado de 1999 inclui a quota de mercado da Ocidental Vida e da BPA Vida
*2 - O valor da quota de mercado de 1999 inclui a quota de mercado da Império e Bonança Vida



A concentração da produção deste ramo evidencia-se na quota de mercado
das primeiras companhias do ranking, onde se observa que apenas duas empresas
de seguros detêm 54% do mercado e três detêm cerca de 71%, revelando assim
uma muito forte concentração.

No gráfico referente aos grupos, tal como aconteceu na análise da totalidade
do mercado e tal como irá acontecer na análise da actividade Não Vida, os valores
apresentados para 1999 correspondem à soma das empresas que compõem os
grupos em análise no ano 2000.

No que se refere à quota de mercado dos grupos em 2000 os três principais
grupos mantiveram, no seu conjunto, praticamente as mesmas percentagens,
registando-se apenas uma ligeira subida de meio ponto percentual. No entanto,
registou-se uma grande alteração na estrutura da quota de mercado desses
grupos, resultante de um decréscimo de 8% do grupo Caixa Geral de Depósitos
face a um crescimento dos grupos Banco Comercial Português e Espírito Santo.

Tal como no ano anterior, a produção dos ramos Não Vida apresenta uma
maior dispersão e maior equilíbrio da produção do que o ramo Vida. É de destacar
a quota de mercado detida pela primeira empresa do ranking, quase 7% superior
à segunda, o que se fica a dever à fusão da 2.ª e 5.ª empresas do ranking do ano
anterior, respectivamente a Império e a Bonança.
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Gráfico 8 . Produção de seguro directo
Actividade Vida
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Quadro 7 . Produção de seguro directo
Actividade NãoVida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

1999 2000 Denominação Natureza 1999 2000

2.º 1.º Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A. *1 Mista 19,6% 19,0%
1.º 2.º Companhia de Seguros Fidelidade, S.A. Mista 10,9% 12,2%
3.º 3.º Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. Não Vida 10,1% 9,5%
6.º 4.º Axa - Portugal - Companhia de Seguros,S.A. Não Vida 8,1% 9,3%
4.º 5.º Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A. Mista 9,4% 9,3%

Cinco primeiras empresas 58,1% 59,3%

7.º 6.º Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Mista 7,4% 7,2%
8.º 7.º Zurich - Companhia de Seguros, S.A. Não Vida 4,5% 4,9%
9.º 8.º Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Não Vida 3,7% 3,9%
10.º 9.º Companhia Europeia de Seguros, S.A. Mista 2,7% 3,0%
12.º 10.º Lusitânia Companhia de Seguros, S.A. Não Vida 2,1% 2,6%

Dez primeiras empresas 78,5% 80,9%

Cinco maiores grupos financeiros 72,6% 73,4%

*1 - O valor da quota de mercado de 1999 inclui a quota de mercado da Império e Bonança



No que se refere à actividade Não Vida dos grupos, a evolução foi muito
semelhante à verificada no ranking por empresas, isto é, as quotas de mercado
dos cinco principais grupos sofreram apenas ligeiras alterações. De notar,
comparativamente à actividade Vida, o maior equilíbrio verificado na distribuição
da quota de mercado dos grupos, tendo o grupo Caixa Geral de Depósitos
registado a maior variação, com um crescimento de 1,3% da sua quota.

Considerando a política comercial de cada empresa, assim como as
características específicas de cada ramo Não Vida, procede-se de seguida à análise
da dispersão/concentração dos principais ramos. 

No que se refere aos ramos Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e
Responsabilidade Civil Geral e à modalidade de Acidentes de Trabalho, as
empresas de seguros com maior quota de mercado não sofreram grandes
alterações ao longo dos últimos três anos.

De notar que a concentração da quota de mercado das sete maiores
empresas de seguros em cada ramo é muito similar, variando a concentração dos
prémios nestas empresas entre 73% no ramo Incêndio e Outros Danos e 82% no
ramo Doença.

No que se refere à concentração por grupos, praticamente metade do
mercado dos ramos em análise é detido pelos dois principais grupos.

A modalidade de Acidentes de Trabalho regista uma grande concentração,
detendo a Império Bonança uma quota de mercado de 18,7%, muito superior à
das restantes empresas que apresentam um maior equilíbrio.

32.

O
s 

Se
gu

ro
s

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Acidentes de

Trabalho

Gráfico 9 . Produção de seguro directo
Actividade Não Vida

Gráfico 10 . Produção de seguro directo
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Os grupos Banco Comercial Português e Caixa Geral de Depósitos detêm
quotas de 20,8% e 22%, respectivamente, ou seja, detêm quase metade da
produção desta modalidade. 

O ramo Doença é, como já foi referido, o ramo Não Vida que apresenta uma
maior concentração de mercado, encontrando-se 55,5% da produção em apenas
três empresas de seguros. Este é igualmente o ramo que tem registado mais
alterações nos últimos três anos. 

O grupo Banco Comercial Português detém 47,3% da quota de mercado
deste ramo. A forte influência deste grupo na comercialização destes seguros é
ainda mais evidente se considerarmos que o segundo e terceiro grupos detêm
apenas 11,6% e 10,4%, respectivamente. 

Saliente-se ainda que as primeiras dez empresas de seguros do ranking deste
ramo detêm 92,3% da produção total do mercado.

No ramo Automóvel, tal como nos ramos anteriores, regista-se uma grande
concentração nas cinco primeiras empresas, sendo de registar que a primeira
empresa do ranking possui uma quota de mercado de 21,4%, superior em 9
pontos percentuais à quota da segunda empresa do ranking. 

A concentração nas 10 primeiras empresas é de 87,1%. Refira-se ainda que a
quota das empresas de seguros especializadas na venda por telefone, Seguro
Directo Gere e Via Directa, foi de 1,3%, o que representa um valor ainda pouco
expressivo.

O
s 

Se
gu

ro
s

33.

Automóvel

Doença

Gráfico 11 . Produção de seguro directo
Doença – 2000

Gráfico 12 . Produção de seguro directo
Automóvel – 2000



No que se refere à concentração nos grupos, os grupos Banco Comercial
Português e Caixa Geral de Depósitos detêm, no conjunto, 46,9% da quota de
mercado.

Dos ramos em análise o ramo Incêndio e Outros Danos é, como já referimos,
o que apresenta uma menor concentração, não sendo alheio a esta situação o
facto de este ramo incluir modalidades de seguros muito díspares como o "Riscos
Múltiplos Habitação" e o "Agrícola - Colheitas". Algumas empresas de seguros
especializam-se em determinadas modalidades, como é o caso da Rural Seguros -
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A., especializada no seguro de
Colheitas, que a nível do conjunto da actividade detêm apenas 0,7% da quota de
mercado apresentando, no entanto, no ramo Incêndio e Outros Danos uma quota
de 6,2%. 

Os dois primeiros grupos económicos, grupo Caixa Geral de Depósitos e
grupo Banco Comercial Português, apresentam quotas quase idênticas neste
ramo, respectivamente de 23,4% e 23,3%. Os restantes grupos apresentam
quotas mais moderadas, o que faz com que a concentração deste ramo, também
a nível dos grupos seja uma das menores.

A quota de mercado das três primeiras empresas no ramo Responsabilidade
Civil Geral oscilou ligeiramente nos últimos três anos, observando-se, no entanto,
que a quota de mercado das 5 primeiras empresas, mantém-se praticamente
inalterada em valores na ordem dos 69%. Saliente-se que a 10.º empresa do
ranking detém apenas 2,4% e no seu conjunto as dez primeiras empresas detêm
mais de 90% do mercado.
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Gráfico 13 . Produção de seguro directo
Incêndio e Outros Danos – 2000

Gráfico 14 . Produção de seguro directo
Responsabilidade Civil Geral – 2000



No que se refere à concentração a nível dos grupos, este é o ramo que
apresenta maior concentração. No seu conjunto, os cinco principais grupos detêm
81,9% do mercado. Os grupos Banco Comercial Português e Caixa Geral de
Depósitos detêm conjuntamente 48% do total da quota de mercado, detendo o
grupo Espírito Santo uma quota de mercado igualmente significativa, de 14,2%.

2.2.3. Efectivos 
O número médio de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e

resseguro em regime de estabelecimento em Portugal no ano 2000 foi de 12.610,
dos quais 768 correspondem a trabalhadores de sucursais de empresas de seguros
com sede na União Europeia. Desde 1998 que se têm vindo a registar sucessivos
decréscimos no número médio de trabalhadores ao serviço das empresas da
actividade seguradora.

2.2.4. Mediadores
A tendência de redução do número de mediadores verificada no ano de 1999

manteve-se em 2000, observando-se um decréscimo de 41.855 para 41.212. Os
agentes singulares não exclusivos e os angariadores mantiveram a sua tendência
de ligeira descida enquanto que os restantes mantiveram a tendência de subida.
No entanto, os dois primeiros continuam a representar cerca de 87% do universo
da mediação. 

2.2.5. Internacionalização
O número de sucursais de empresas de seguros portuguesas no estrangeiro

assim como a respectiva dispersão geográfica mantiveram-se inalterados em
2000. Neste ano existiam 15 sucursais, das quais 13 encontravam-se estabelecidas
em países da União Europeia (2 sem produção) e 2 no território de Macau (1 sem
produção).
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Gráfico 15 . Mediadores
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Os prémios das 4 sucursais estabelecidas em Espanha representaram, em
2000, uma quota de 38,6% do total dos prémios emitidos por sucursais,
ocupando a França e o Luxemburgo, o segundo e terceiro lugar, com 25,5% e
24,7% dos prémios, respectivamente.

O número de empresas de seguros de direito português com notificação para
operar em Livre Prestação de Serviços (LPS) em países da União Europeia desceu de
10 para 8 relativamente ao ano anterior em consequência da fusão da Império
com a Bonança e Bonança Vida. No que se refere à produção, cerca de 95%
referem-se a prémios emitidos em França por uma única empresa de seguros
mista. Das 31 notificações para operar em LPS, 28 não tiveram qualquer
correspondência a nível de produção.
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Actividade em L.P.S.

Quadro 8 . Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro
2000

União Europeia Fora da UE

Total

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

Não Vida Tranquilidade - - 1 - - - - - - 1

Mistas Fidelidade - - 1 1 - - - - 1 3
Império Bonança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Total 1 1 4 3 1 1 1 1 2 15
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Quadro 9 . Empresas com notificação para operar em LPS
2000

País de destino

Total

Vida Generali Vida 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 11
Tranquilidade Vida - - 1 1 - - - - - - 2
Ocidental Vida - - - - - 1 - - - - - - 1

Não Vida Cosec 1 - - - 1 - - - - - - - 2
Tranquilidade - - - - 1 1 - - - - - 1 3

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

Total 3 1 2 1 6 6 1 2 2 1 3 3 31
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2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração
O ano 2000 foi, para as empresas de seguros e resseguros sob supervisão do

Instituto de Seguros de Portugal (empresas de direito português e sucursais de
empresas de seguros não comunitárias) menos favorável que os anos anteriores.
Esta evolução deveu-se, essencialmente, ao desempenho técnico  negativo dos
ramos Não Vida, assim como ao comportamento registado no mercado
financeiro.

O crescimento do volume de prémios de seguro directo no ano 2000
apresentou-se significativamente inferior ao constatado em anos anteriores, com
um crescimento de apenas 7,5% face aos 22% verificados em 1999.

Salienta-se a reduzida expressão do índice de crescimento do ramo Vida, que
em 2000 foi de apenas 1,3%, valor inexpressivo quando comparado com as
percentagens superiores a 30% verificadas nos últimos anos.

Nos ramos Não Vida, pelo contrário, constatou-se um crescimento de 15,6%
em 2000, superior ao verificado em anos anteriores, nomeadamente comparando
com os 8,2% observados em 1999.

Na estrutura da carteira, invertendo a tendência de crescimento do ramo Vida
que se vinha a verificar, constatou-se um aumento do peso dos ramos Não Vida,
que passaram a representar 46,2% do total de prémios, 3,3% acima do verificado
em 1999.

Constatou-se, assim, em 2000, o retomar de uma estrutura de carteira mais
equitativa entre o ramo Vida e os ramos Não Vida.
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Quadro 10 . Produção
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000 2000/1999

Prémios dos seguros Não Vida 2.536 2.743 3.173 15,6%
Prémios do seguro de Vida 2.695 3.640 3.687 1,3%

Total Prémios 5.231 6.383 6.860 7,5%

Produção

Gráfico 16 . Peso na carteira – Ramo Vida e ramos Não Vida
2000



Tradicionalmente os produtos de seguro eram comercializados através dos
balcões das próprias empresas de seguros e através de mediadores, que podiam
ser agentes, individuais ou colectivos, corretores ou angariadores.

Nos últimos anos foram, no entanto, surgindo novos canais de distribuição de
seguros cujo volume de negócios se tornou preponderante. Neste contexto,
salienta-se o canal bancário que, tendo em conta a estrutura organizacional dos
grupos a que pertencem algumas empresas de seguros, se tornou num dos
principais canais de distribuição, nomeadamente dos seguros de vida e
multirriscos associados ao crédito à habitação e dos seguros de vida com forte
cariz financeiro.

Com base nos dados recolhidos pela Associação Portuguesa de Seguradores
(APS) podemos tirar algumas conclusões sobre a evolução dos canais de
distribuição na actividade seguradora.

As instituições bancárias que, como referimos, se tornaram um canal
privilegiado na distribuição de produtos de seguro, viram a sua quota de
distribuição, no que se refere ao total de prémios dos ramos Vida e Não Vida,
diminuir de 48,9% em 1999 para 47,2% em 2000, em detrimento do aumento
da quota dos agentes de seguros. No entanto, as instituições bancárias continuam
a assumir um papel preponderante na distribuição dos seguros de Vida, tendo sido
responsáveis pela colocação de cerca de 82% do volume total de prémios. 

No que se refere aos ramos Não Vida os canais de distribuição mais utilizados
pelos tomadores de seguro continuam a ser os canais tradicionais, principalmente
os agentes, que detêm cerca de 58% da quota destes produtos. No seu conjunto,
os canais tradicionais distribuem 77,5% dos produtos de seguros dos ramos Não
Vida.

Refira-se ainda o facto de, em alguns ramos, nomeadamente no Automóvel,
alguns grupos estarem a apostar em novos canais de distribuição, como o da
venda por telefone, vertente esta onde se tem vindo a assistir ao crescimento de
empresas especializadas, apesar de actualmente terem ainda pouca
representatividade no mercado nacional.

Contrastando com o verificado nos últimos anos, a conta técnica dos ramos
Não Vida, apresentou no ano 2000 resultados negativos de 209 milhões de euros,
em parte, como consequência do reforço extraordinário das provisões técnicas do
ramo Automóvel efectuado por duas empresas de seguros e, por outro lado, do
diferencial negativo verificado entre as mais e as menos-valias não realizadas que
atingiu 122 milhões de euros no ano em causa.

Salienta-se assim, mais uma vez, embora agora sob uma perspectiva de
reflexos negativos, a importância da gestão financeira nos resultados das
empresas de seguros.

Refira-se, por fim, o facto de, apesar de 92% do resultado técnico negativo
registado ser imputável a apenas duas empresas de seguros (em sequência do já
referido reforço extraordinário das provisões técnicas do ramo Automóvel), outras
14 empresas de seguros das 36 que exploram os ramos Não Vida, terem
igualmente apresentado resultados técnicos negativos o que evidencia o ano 2000
como um mau ano para estes seguros. 
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No que se refere ao ramo Vida, e apesar do impacto negativo de 3 milhões de
euros resultante do diferencial entre as mais e as menos-valias não realizadas
associadas a contratos sem participação nos resultados, o resultado  técnico no
final do exercício foi positivo, em cerca de 65 milhões de euros, dos quais, refira-se,
54% corresponderam a apenas uma empresa de seguros.

O elevado montante registado na rubrica Resultado Líquido do Exercício
resultou, em grande parte, do registo de mais-valias realizadas por uma empresa
de seguros em consequência da alienação de uma participação qualificada numa
instituição bancária.

Expurgado esse valor obter-se-ia um resultado de cerca de 141 milhões de
euros negativos que, consubstancia uma quebra de quase 165% relativamente a
1999. Este resultado, apesar do saldo positivo dos proveitos dos investimentos não
afectos, encontra-se fortemente influenciado pelos resultados técnicos negativos
de 144 milhões de euros registado em 2000.

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida 
O ramo Vida apresentou em 2000 uma forte quebra no crescimento da

produção que tinha vindo a registar em anos anteriores, tendo a respectiva taxa de
crescimento diminuído de 35% em 1999 para 1,3% em 2000.

Contrariando igualmente a tendência verificada nos últimos anos, observou-se
em 2000 uma reduzida expansão dos produtos de forte componente financeira,
associada ao decréscimo dos prémios das operações de capitalização (que, tendo
em 1999 registado um aumento de mais de 100%, apresentaram em 2000 uma
redução) e ao reduzido crescimento dos seguros de capitais diferidos, com um
índice de 7,6% em 2000 face aos 52,1% verificados em 1999. 

Os seguros e operações Unit Linked apresentaram um crescimento bastante
expressivo de 85% (17,1% em 1999). Ao contrário do verificado em 1999 o
crescimento destes produtos deve-se maioritariamente ao crescimento dos
seguros Unit Linked, tendo as operações ligadas sofrido um decréscimo de 80%.
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Quadro 11 . Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 1998 1999 2000

Resultado da conta técnica do seguro Não Vida 57 129 (209)
Resultado da conta técnica do seguro de Vida 95 39 65 
Resultado da conta técnica 152 169 (144)

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 88 54 309 
Saldo de mais e menos valias não realizadas 250 425 (17)
Outros proveitos 26 19 21 
Outros custos, incluindo provisões 76 37 133 
Resultado extraordinário 13 25 12 
Dotação ou utilização da Reserva de Reavaliação Regulamentar (326) (501) 107 
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos 27 63 1.351 
Imposto sobre o rendimento do exercício 34 46 58 

Resultado líquido do exercício 121 170 1.450 



É ainda de salientar a redução no volume de prémios dos seguros PPR/E, que
tendo apresentado taxas de crescimento acima dos 30% nos últimos anos, viram
em 2000 a sua produção reduzida em quase 10%.

À reduzida expansão dos seguros com forte componente financeira registada
em 2000 não será alheia a instabilidade das taxas de juro directoras do Banco
Central Europeu, em tendência de crescimento, factor que provocou em Portugal
um aumento das prestações do crédito à habitação. Dada a importância que estas
prestações assumem nos encargos das famílias, uma tal situação contribuiu
fortemente para a escassez de poupança privada no ano em análise.

Ainda que apresentando uma taxa de crescimento mais moderada do que em
1999, os seguros temporários continuaram a crescer a um ritmo bastante
significativo, de 19,4%, principalmente se se tiver em consideração a moderada
evolução do ramo Vida.

Os seguros tradicionais, que continuaram a representar apenas uma pequena
percentagem do ramo Vida, apresentaram uma taxa de crescimento de 14,4%.

A análise dos dados recolhidos por tipo de produto permite verificar que os
seguros individuais, tendo aumentado apenas 1,7% relativamente a 1999,
continuam a representar 75% dos prémios e seguram, em 2000, cerca de 1,93
milhões de pessoas, ou seja, mais 8,6% que no ano anterior. Os seguros de vida
PPR/E continuaram a ter uma importância significativa, abrangendo cerca de 706
mil pessoas. 

No que se refere aos seguros de grupo, verificou-se uma taxa de crescimento
de 6,7% relativamente ao ano anterior. O universo envolvido foi de cerca de 3,14
milhões de pessoas, mais 11% que em 1999. Do universo de pessoas cobertas por
seguros de grupo, cerca de 90% estão seguras através de seguros temporários.
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Quadro 12 . Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000 Var. 99/98 Var. 2000/99

Seguros de Rendas 63 30 35 -51,9% 14,4%

Seguros de Capitais 2.377 3.118 3.204 31,2% 2,8%
Vida Inteira 2 3 3 12,2% 3,7%
Capitais Diferidos 1.216 1.851 1.991 52,1% 7,6%
Mistos 53 53 51 0,0% -3,7%
Temporários 139 200 239 43,8% 19,4%
Seguros do tipo "Universal Life" 112 110 103 -1,4% -6,4%
PPR/E 625 892 808 42,6% -9,3%
Outros 229 10 9 -95,8% -10,1%

Outros Seguros 35 43 46 24,5% 7,3%

Operações de Capitalização 220 449 402 103,6% -10,4%

Total 2.695 3.640 3.687 35,1% 1,3%



O comportamento do ramo Vida no ano 2000 apresentou-se ligeiramente
mais favorável do que em 1999, potenciado pelo ligeiro crescimento da função
financeira (saldo de proveitos e custos de investimentos e saldo de mais e
menos-valias não realizadas). 

Relativamente à função financeira, salienta-se a evolução negativa do saldo
das mais e menos-valias não realizadas de investimentos afectos ao ramo Vida,
evolução esta, no entanto, equilibrada por um aumento do saldo dos proveitos e
custos com investimentos.
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Quadro 13 Seguros de Vida
Estatísticas por tipo de produto (excluindo seguros complementares)
2000

Prémios Provisões Número Número de Capital ou Prémio Prémio Renda Média Renda Média
Brutos de de Pessoas Renda Anual Médio por Médio por ou Capital ou Capital
S.D. Balanço Contratos Seguras Segura Contrato Cabeça Médio por Médio por

milhares de euros Contrato Cabeça

Seguros de Individuais

Seguros de Rendas 14.156 103.766 11.709 11.963 28.430 1,2143 1,1885 2,4281 2,3765 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 2.461 6.778 9.843 10.353 105.744 0,2511 0,2387 10,7431 10,2139 

Capitais Diferidos 1.404.912 5.846.399 512.402 502.683 7.407.182 2,7538 2,8071 14,4558 14,7353 

Mistos 47.432 272.837 219.021 263.506 930.188 0,2175 0,1808 4,2470 3,5300 

Temporários 33.381 17.407 230.887 256.901 8.663.437 0,1452 0,1305 37,5224 33,7229 

Seguros do tipo "Universal Life" 96.356 549.301 168.112 172.434 2.565.103 0,5757 0,5613 15,2583 14,8759 

PPR/E 808.418 3.546.570 710.468 706.297 8.137.034 1,1429 1,1496 11,4531 11,5207 

Outros 7.889 47.032 8.551 8.551 91.996 0,9266 0,9266 10,7585 10,7585 

2.415.004 10.390.090 1.870.993 1.932.688 27.929.115 1,2908 1,2496 2,4281 2,3765 Renda

15,0159 14,5345 Capital

Seguros de Grupo

Seguros de Rendas 20.556 300.355 525 21.208 187.213 39,3268 0,9735 356,5952 8,8274 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 139 821 22 1.095 4.427 6,3424 0,1274 201,2171 4,0427 

Capitais Diferidos 586.401 2.923.865 5.693 244.929 4.156.809 103,4558 2,4047 730,1614 16,9715 

Mistos 3.393 43.957 309 8.902 67.053 11,0303 0,3829 217,0003 7,5324 

Temporários 205.951 48.858 38.625 2.840.627 42.413.061 5,3555 0,0728 1.098,0728 14,9309 

Seguros do tipo "Universal Life" 6.810 55.307 103 13.336 120.350 66,4101 0,5129 1.168,4511 9,0245 

Outros 811 2.540 37 7.059 14.389 22,0231 0,1154 388,9014 2,0384 

824.063 3.375.704 45.314 3.137.156 46.963.302 18,1856 0,2627 356,5952 8,8274 Renda

1.044,6364 15,0265 Capital

Evolução da conta

técnica do ramo

Vida

Quadro 14 . Estrutura da conta técnica do ramo Vida

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios líquidos de resseguro 2.650 3.577 3.610 
Prémios brutos emitidos (Seguro directo) 2.695 3.640 3.687 
Prémios de resseguro cedido 45 63 78

Variação provisão matemática 1.815 2.487 1.705
Variação outras provisões técnicas 396 400 534
Montantes pagos 733 945 1.720
Variação provisão para sinistros 15 44 47
Participação nos resultados 150 100 155
Saldo de resseguro cedido -7 -10 -16

Custos de exploração / Prémios emitidos 6,1% 4,9% 5,1%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 23,1% 14,9% 20,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 3,6% 2,2% -2,3%
Dotação ou utilização do Fundo para Dotações Futuras / Prémios emitidos 1,7% 2,1% -2,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 3,5% 1,1% 1,7%
Taxa de cedência 1,7% 1,7% 2,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) 0,2% 0,5% 0,5%



Os custos com sinistros apresentaram, no ano 2000, um crescimento bastante
significativo de quase 80% (32,2% em 1999), principalmente se tivermos em
conta o reduzido aumento dos prémios.

Neste âmbito salienta-se o crescimento observado nos montantes pagos,
cerca de 82% relativamente a 1999, evolução verificada com maior expressão nos
seguros de capitais diferidos e especialmente nos seguros individuais.

À semelhança do verificado em 1999, os vencimentos e resgates continuaram
a representar uma parte significativa dos custos com sinistros (87,7%),
salientando-se que qualquer das duas rubricas registou um crescimento acima dos
90%.

Refira-se a crescente relevância dos
resgates, que em 2000 representaram cerca de
60% dos montantes pagos (57% em 1999),
percentagem fortemente influenciada pelas
operações de capitalização, onde aquela
rubrica representa 92,2% dos montantes
pagos.

A variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para sinistros),
invertendo a tendência de crescimento verificada nos últimos anos (39,4% em
1998 e 30,6% em 1999), apresentou, em 2000, um decréscimo de 22,4%. 

Neste contexto observou-se uma diminuição de mais de 30 pontos
percentuais na variação da provisão matemática, verificando-se, no entanto, um
crescimento significativo na constituição das provisões técnicas relativas a seguros
Unit Linked, que registaram um aumento de 33,4%.

A evolução verificada na variação da provisão matemática decorrerá
certamente do crescimento expressivo verificado nos custos com sinistros, assim
como da evolução observada na composição da carteira do ramo Vida.

A evolução decrescente que se vinha a verificar no montante da participação
nos resultados atribuída em cada exercício inverteu-se em 2000, tendo-se assistido
a um aumento de cerca de 56% desta rubrica face ao valor de 1999, e alcançado
sensivelmente o valor máximo atingido em 1997 (154 milhões de euros).

Considerando o crescimento da participação nos resultados atribuída, assim
como a evolução moderada da provisão matemática dos seguros com participação
(taxa de crescimento de 12% em 2000 face a taxas acima de 25% desde 1996),
assistiu-se, em 2000, a um crescimento de 1,3% para 1,8% do rácio da
participação nos resultados atribuída sobre a provisão matemática, percentagem,
no entanto, ainda inferior aos valores acima de 3% verificados em anos anteriores
a 1998.

Ao contrário da evolução observada na participação nos resultados atribuída,
assistiu-se, em 2000, à manutenção da tendência decrescente nos resultados
distribuídos no exercício (menos 6% em 2000 face ao registado em 1999).
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Quadro 15 . Vencimentos e Resgates (1)

milhões de euros 1998 1999 200

Vencimentos 187 262 516
Resgates 425 539 1.033

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



Neste sentido, a relação entre a participação nos resultados atribuída e os
resultados distribuídos no exercício (que, em 1999 decresceu cerca de 20 pontos
percentuais após se ter mantido constante em cerca de 100% nos anos
anteriores), registou em 2000 um crescimento significativo, atingindo os 132%.

No que se refere aos montantes distribuídos, genericamente manteve-se a
mesma estrutura observada em anos anteriores, continuando a verificar-se a
tendência para o incremento da distribuição de resultados através do pagamento
em numerário.

A análise da sinistralidade no ramo Vida assume especial significado nas
modalidades que comportam o risco de morte, pelo que a análise deste rácio
incidirá sobre estes seguros, nomeadamente sobre os seguros temporários que,
representando apenas cerca de 6,5% dos prémios da carteira de vida são, no
entanto, responsáveis por quase 93% dos 52,8 mil milhões de euros de capitais
em risco no ramo Vida.

À semelhança do que se tem vindo a verificar nos últimos anos, a
sinistralidade dos seguros temporários não registou uma variação significativa,
denotando-se, no entanto, uma ligeira tendência decrescente deste índice.
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A sinistralidade dos seguros de grupo, que representam cerca de 86% dos
prémios dos seguros temporários, continuou em 2000 a apresentar-se superior à
dos seguros individuais em 6,5 pontos percentuais, desproporção que, face ao
maior decréscimo verificado na taxa de  sinistralidade dos seguros individuais
(1,4% face a uma diminuição de 0,5% nos seguros de grupo), aumentou
relativamente a 1999.

2.3.2.2.  Ramos Não Vida
Os ramos Não Vida apresentaram no ano 2000 um crescimento de 15,6%,

valor que embora ligeiramente influenciado pela transferência da carteira de duas
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia para uma empresa
de seguros com sede em Portugal, se situou bastante acima do registado nos
últimos anos (inferior a 10% ao ano), atingindo a produção de seguro directo das
empresas sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal os 3.173 milhões
de euros.

O conjunto de ramos Acidentes e Doença continuou a apresentar uma
evolução significativa, nomeadamente os seguros de Acidentes de Trabalho e de
Doença com índices de crescimento de 37,7% e 16,3%, respectivamente, tendo-se
verificado igualmente um incremento significativo nos prémios dos ramos
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Quadro 16 . Seguros temporários

milhares de euros 1998 1999 2000

Seguro Individual

Custos com sinistros 3.282 5.290 6.658
Prémios brutos emitidos 16.896 24.828 33.527
Taxa de sinistralidade 19,4% 21,3% 19,9%

Seguro Grupo

Custos com sinistros 34.248 47.014 54.508
Prémios brutos emitidos 122.451 174.894 206.855
Taxa de sinistralidade 28,0% 26,9% 26,4%

Produção dos ramos

Não Vida

Quadro 17 . Estrutura da conta técnica Não Vida
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios Emitidos (Seguro Directo) 2.536 2.743 3.173 
Acidentes e Doença 685 754 956 
Incêndio e Outros Danos 388 424 464 
Automóvel 1.304 1.403 1.578 
Transportes 55 54 59 
Responsabilidade Civil Geral 41 48 51 
Diversos 62 61 65 

Prémios adquiridos 2.504 2.657 3.077 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 66,1% 65,3% 64,2%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 73,4% 70,5% 74,1%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -3,0% -4,1% -4,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,6% 28,1% 29,4%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 8,1% 6,7% 7,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,7% 3,1% -3,8%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 2,3% 4,8% -6,6%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 18,5% 17,4% 17,4%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 63,0% 51,8% 54,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 6,2% 4,7% 5,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 86,1% 85,9% 119,1%



Incêndio e Outros Danos, que registaram um aumento de quase 10%, e no ramo
Automóvel que apresentou um crescimento de 12,5% relativamente a 1999.
Refira-se que as transferências de carteira acima mencionadas influenciaram
essencialmente a taxa de crescimento da modalidade de Acidentes de Trabalho
(crescimento real de 35%) e do ramo Automóvel (crescimento real de 10,7%).

A estrutura dos prémios Não Vida manteve-se praticamente inalterada,
continuando o ramo Automóvel (49,8%), a modalidade de Acidentes de Trabalho
(19,7%), os ramos Incêndio e Outros Danos (14,6%) e o ramo Doença (6,2%) a
representar cerca de 90% da carteira Não Vida.

Apesar do crescimento da produção dos ramos Não Vida, o comportamento
da exploração económica destes ramos no ano 2000 foi bastante desfavorável
face ao verificado em anos anteriores.

De facto, em 2000 assistiu-se a um agravamento significativo do custo global
dos riscos, a um aumento dos custos de funcionamento, assim como a um
desempenho da função financeira bastante menos favorável do que o verificado
em 1999.

Contrariando a tendência que se vinha a verificar nos últimos exercícios, a
taxa de sinistralidade (custos com sinistros/prémios adquiridos) registou um
aumento de cerca de 3,9 pontos percentuais relativamente a 1999.

Tendo em consideração a evolução ligeiramente desfavorável do saldo de
resseguro constatou-se, como já foi referido, um agravamento significativo no
custo do risco, que passou de 74,6% em 1999 para 78,5% em 2000.

Salienta-se ainda a evolução do rácio de despesas de funcionamento (custos
de exploração/prémios emitidos) que, ainda que vindo nos últimos exercícios a
apresentar sucessivas reduções, registou em 2000 um aumento de cerca de 1,3%.

No que se refere à função financeira assistiu-se a uma redução deste
indicador de 9,7% em 1999 para 3,8% em 2000, tendo, no entanto, havido um
aumento do saldo entre proveitos e custos de investimentos, superado, no
entanto, pelo saldo negativo das mais e menos-valias associadas à carteira de
investimentos.

Reflectindo a política de transferência de risco de um grupo financeiro,
nomeadamente dos seguros de Acidentes de Trabalho, Doença e Automóvel (cuja
gestão é assegurada por empresas de seguros específicas) continuaram a verificar-se
elevados valores relativos ao resseguro cedido e aceite (taxas de cedência e
aceitação de 17,4% e 5%, respectivamente).

Considerando a importância de alguns ramos e modalidades no negócio Não
Vida apresenta-se, seguidamente, uma análise mais pormenorizada da sua
evolução ao longo do ano 2000.

a) Acidentes de Trabalho
A modalidade de Acidentes de Trabalho, apresentou, em 2000, uma taxa de

crescimento de prémios de 37,7% (35% expurgando o efeito das transferências
de carteira acima mencionadas), valor bastante expressivo se tivermos em
consideração as percentagens verificadas nos últimos exercícios (inferiores a 6%).
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A esta evolução não será por certo alheia a entrada em vigor do novo quadro
legal para os Acidentes de Trabalho, com a assunção de novas coberturas e da
consequente revisão tarifária, assim como o alargamento do âmbito da
obrigatoriedade do seguro aos trabalhadores independentes.

Considerando o aumento expressivo observado nos prémios, assistiu-se, na
continuidade da tendência que se vinha a assistir nos últimos anos, a uma redução
na taxa de sinistralidade desta modalidade (menos dois pontos percentuais),
situando-se, assim, em 2000, em 80,9%.

A função financeira denotou uma diminuição de 7,4% face ao verificado em
1999, devendo-se esta evolução ao saldo negativo das mais e menos-valias
potenciais associadas à carteira de investimentos (menos 18 milhões de euros).

A modalidade de Acidentes de Trabalho, ainda que registando uma melhoria
relativamente a 1999 no que respeita ao desempenho técnico (redução do custo
do risco e dos custos de funcionamento), apresentou, à semelhança de 1998, um
resultado negativo de 15 milhões de euros determinado basicamente pela
evolução desfavorável da função financeira.

b) Doença
O elevado ritmo de crescimento da produção deste ramo (16% em 2000) foi,

no entanto, substancialmente inferior ao do ano de 1999 (22,3%).

Considerando o mercado potencial que estes seguros representam, a
desaceleração no crescimento de prémios a que se assistiu poderá justificar-se,
quer pelo ajustamento das coberturas contratadas, quer pelo ambiente
fortemente concorrencial nesta área com impacto no correspondente tarifário.

Saliente-se ainda, neste âmbito, o facto de, no que respeita ao número de
pessoas seguras, se ter assistido a um crescimento superior ao verificado em 1999
(17,9% em 2000 face a 13,6% em 1999). 

O ano 2000 revelou-se bastante favorável no tocante à evolução da
sinistralidade do ramo Doença. De facto, a taxa de sinistralidade deste ramo que,
tradicionalmente, tem sido muito elevada, apresentou em 2000 uma redução de
quase 10 pontos percentuais, passando a situar-se nos 79,0%.
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Quadro 18 . Estrutura da conta técnica de Acidentes de Trabalho
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios emitidos (Seguro directo) 428 453 624 
Prémios adquiridos 426 445 612 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 65,6% 64,9% 59,4%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 90,6% 82,8% 80,9%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -0,6% -1,1% -1,1%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,3% 28,7% 27,0%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 13,1% 11,4% 11,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,4% 4,1% -2,8%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -6,5% 3,2% -2,4%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 3,3% 3,1% 3,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 80,4% 62,0% 65,5%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 2,3% 2,0% 2,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 66,5% 79,0% 235,5%



Ao contrário do que seria previsível face à evolução que se vinha a constatar
nos últimos exercícios e ao facto da exploração desta modalidade se basear cada
vez mais em redes convencionadas, verificou-se um aumento do rácio de custos
de funcionamento, passando de 17,5% dos prémios em 1999 para 19,6% em
2000.

Apesar da evolução positiva da taxa de sinistralidade e do efeito (ainda que
menos expressivo do que o verificado em 1999), da função financeira, o ramo
Doença continuou a registar um resultado da conta técnica negativo em cerca de
14 milhões de euros.

Continuou-se a assistir, em 2000, ao crescimento dos valores relativos ao
resseguro, passando a taxa de cedência de 41,1% para 45,8% e tendo a taxa de
aceitação atingido os 25,8%. À semelhança do referido nos anos anteriores, este
comportamento será explicável pelo facto de um grupo financeiro que opera
neste segmento ter centralizado a gestão deste ramo numa empresa de seguros
específica.

c) Automóvel
A produção do ramo Automóvel apresentou, em 2000, um crescimento de

cerca de 12,5% (10,7% expurgando o efeito das transferências de carteira acima
mencionadas).
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Quadro 19 . Estrutura da conta técnica de Doença
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios emitidos (Seguro directo) 139 170 197 
Prémios adquiridos 132 161 192 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 82,9% 84,0% 75,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 85,6% 87,2% 79,0%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -2,5% -5,6% -10,4%

Custos de exploração / Prémios emitidos 18,1% 17,5% 19,6%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 2,5% 1,8% 1,8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,5% 0,7% -0,7%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -10,1% -11,4% -7,1%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 37,7% 41,1% 45,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 72,8% 63,7% 61,6%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 18,6% 21,2% 25,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 101,8% 90,3% 77,3%

Quadro 20 . Estrutura da conta técnica de Automóvel
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios emitidos (Seguro directo) 1.304 1.403 1.578 
Prémios adquiridos 1.290 1.352 1.521 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 69,8% 72,4% 72,0%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 75,7% 75,9% 80,9%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -1,8% -2,0% -2,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 28,1% 25,7% 27,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 8,4% 6,9% 8,2%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 2,2% 3,7% -5,0%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 3,7% 4,5% -8,9%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 8,0% 5,2% 6,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 72,8% 53,2% 49,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 4,8% 1,8% 2,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 76,5% 98,6% 105,4%



A taxa de sinistralidade, contrariando a estabilidade que se vinha a assistir nos
últimos anos, em valores da ordem dos 76%, subiu significativamente atingindo
os 80,9%.

Atendendo ao agravamento observado na sinistralidade, ao aumento dos
custos de funcionamento inerentes a este ramo, assim como a um pior
desempenho da função financeira (menos 7,4% que em 1999, devido ao saldo
negativo das mais e menos-valias potenciais associadas à carteira de
investimentos) os Resultados do ramo Automóvel foram, no exercício de 2000,
negativos em quase 141 milhões de euros.

Saliente-se que, inversamente ao registado em 1999 (em que 89% do
resultado positivo de devia ao diferencial positivo entre as mais e menos-valias
potenciais), em 2000 cerca de 56,4% do resultado técnico negativo do ramo
Automóvel é consequência do saldo negativo dessas mesmas rubricas.

d) Incêndio e Outros Danos
O ramo Incêndio e Outros Danos voltou, em 2000, a apresentar uma taxa de

crescimento abaixo dos 10%, verificando-se, no entanto, e à semelhança do
verificado em anos anteriores, evoluções distintas nas diversas modalidades
abrangidas neste conjunto.

Invertendo a evolução que se vinha a verificar nos últimos anos,
nomeadamente desde a criação do Sistema Integrado de Protecção contra as
Aleatoriedades Climáticas, constatou-se uma redução da produção do seguro de
Colheitas (menos 18,1% relativamente a 1999), fixando-se a produção de 2000
em cerca de 50 milhões de euros.

Ao contrário do ocorrido no seguro de Colheitas, a modalidade de Riscos
Múltiplos continuou a registar um crescimento significativo dos prémios, com um
aumento de 18,4% relativamente a 1999.

O crescimento verificado nos Riscos Múltiplos não será certamente, alheio à
transferência de contratos do ramo Incêndio e Elementos da Natureza que, na
continuidade do que se tem vindo a verificar nos últimos exercícios, voltou a ver
reduzida a sua produção (menos 6,3% que em 1999).
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Quadro 21 . Estrutura da conta técnica de Incêndio e Outros Danos
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios emitidos (Seguro directo) 388 424 464 
Prémios adquiridos 381 410 451 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 65,6% 52,3% 53,7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 59,3% 52,8% 59,2%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -4,2% -7,6% -5,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 35,1% 35,4% 37,2%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,5% 3,7% 4,7%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,2% 1,6% -2,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 7,8% 8,2% -6,5%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 45,2% 45,0% 44,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 63,5% 52,4% 60,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 5,5% 4,9% 4,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 62,6% 71,9% 151,4%



A taxa de sinistralidade do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos,
invertendo a evolução verificada em 1999, aumentou mais de 6 pontos
percentuais,  devendo-se, no entanto, este crescimento fundamentalmente ao
seguro de Colheitas onde, na sequência das intempéries extraordinárias
observadas em 2000, o índice de sinistralidade atingiu quase 110%.

No ramo Incêndio e Elementos da Natureza constatou-se uma redução da
taxa de sinistralidade, passando de 56,3% em 1999 para 51,3% em 2000, tendo-se
o mesmo índice mantido estável na modalidade Riscos Múltiplos (49,5%).

Na sequência da evolução verificada na sinistralidade e ainda que tendo-se
assistido a resultados de resseguro menos desfavoráveis, constatou-se um
agravamento do custo do risco de mais 3 pontos percentuais do que o verificado
em 1999.

Tendo em consideração o referido relativamente ao custo do risco associado
a este conjunto de ramos, o aumento do rácio de despesas de funcionamento
(mais 1,8% que relativamente a 1999) e a evolução menos favorável da função
financeira (2% em 2000 face a 5,3% em 1999), o conjunto de ramos Incêndio e
Outros Danos apresentou, em 2000, um Resultado Técnico negativo de cerca de
30 milhões de euros.

e) Responsabilidade Civil Geral
A produção do ramo Responsabilidade Civil Geral apresentou em 2000 um

crescimento de 6,8%, inferior aos 15,8% verificados em 1999.

A evolução crescente deste ramo, justificada certamente pelo cada vez maior
número de seguros obrigatórios no âmbito da responsabilidade civil, estará ainda
assente na crescente consciencialização do mercado relativamente à conveniência
de, através destes seguros, salvaguardar determinadas actividades mediante a
transferência de responsabilidades para as empresas de seguros.

A taxa de sinistralidade, que no exercício anterior havia decrescido para os
51,9%, apresentou em 2000 um agravamento de cerca de 30%.

Esta evolução encontra-se, no entanto, fortemente influenciada por situações
específicas relativas a apólices de Responsabilidade Civil Exploração / Profissional
onde se assistiu a reforços extraordinários da provisão para sinistros.
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Quadro 22 . Modalidades de Incêndio e Outros Danos
Seguro directo

1999 2000
Incêndio e Agrícola Riscos Incêndio e Agrícola Riscos
Elementos Colheitas Múltiplos Elementos Colheitas Múltiplos

milhões de euros da Natureza da Natureza

Prémios emitidos (Seguro directo) 58 60 260 55 49 308 
Prémios adquiridos 61 59 247 56 50 296 

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 56,3% 59,2% 49,4% 51,3% 109,9% 49,5%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -0,5% -8,0% -8,8% -4,8% 22,8% -13,0%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 4,4% 4,9% 9,7% -33,6% -22,5% -0,3%



Ainda que, no exercício de 2000, se tenha verificado um saldo de resseguro
cedido favorável às empresas de seguros, nomeadamente decorrente da elevada
sinistralidade de resseguro cedido (93,8% face aos 48,4% em 1999), assistiu-se a
um aumento do custo do risco em quase 20 pontos percentuais.

Saliente-se ainda a evolução registada na taxa de sinistralidade de resseguro
aceite, crescimento justificado por situações particulares relativas a algumas
empresas de seguros, nomeadamente processos igualmente relativos à
Responsabilidade Civil Exploração / Profissional.

O ramo Responsabilidade Civil Geral voltou, à semelhança do verificado nos
últimos exercícios, a apresentar Resultados Técnicos negativos, desta vez em cerca
de 20 milhões de euros. Este resultado dever-se-á justificar, para além da evolução
do custo do risco, pelo aumento do rácio de despesas de funcionamento (superior
em 1,6% relativamente ao verificado em 1999) e pela evolução negativa da
função financeira (decorrente essencialmente do saldo das mais e menos-valias
não realizadas).

2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço
O Activo Líquido das empresas de seguros e resseguros sob a supervisão do

ISP apresentou, em 2000, um aumento de 14,4%, evolução mais moderada do
que a verificada em anos anteriores (menos 7 pontos percentuais que em 1999) e
decorrente essencialmente do abrandamento da taxa de crescimento do conjunto
da produção seguradora. 

O incremento da rubrica de investimentos, situando-se em cerca de 12%,
apresentou-se significativamente inferior ao verificado em 1999 (22,6%) e foi,
uma vez mais, inferior à evolução verificada nas provisões técnicas, que registaram
um crescimento de 17,1%.

O Passivo do universo das empresas sob a supervisão do Instituto de Seguros
de Portugal registou uma evolução ligeiramente superior à do Activo Líquido, com
um crescimento de 16,1%, reflectindo a evolução mais expressiva das provisões
técnicas, principal rubrica do Passivo.
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Quadro 23 . Estrutura da conta técnica de Responsabilidade Civil Geral
Seguro directo

milhões de euros 1998 1999 2000

Prémios emitidos (Seguro directo) 41 48 51 
Prémios adquiridos 40 45 51 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 51,8% 46,5% 47,9%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 78,0% 51,9% 82,0%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -8,8% -11,6% 1,1%

Custos de exploração / Prémios emitidos 37,9% 36,7% 38,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 14,2% 9,8% 12,8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 2,3% 3,9% -6,3%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -13,4% -9,0% -39,6%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) -32,1% 36,1% 27,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 111,7% 48,4% 93,8%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 4,1% 4,5% 3,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 618,0% 581,2% 819,6%



Continuou, em 2000, a observar-se uma maior taxa de crescimento das
responsabilidades no ramo Vida, 18,1% face a um crescimento de 13,6% nos
ramos Não Vida, constatando-se uma vez mais um aumento do peso das
responsabilidades do ramo Vida na estrutura patrimonial das empresas de
seguros. 

Será ainda de referir a diminuição significativa do Fundo para Dotações
Futuras (menos 17,1% do que o registado em 1999), resultado da evolução
menos favorável do mercado accionista. 

Invertendo a tendência verificada em 1999, o indicador de autonomia
financeira (Capital Próprio / Total do Activo Líquido) acusou uma erosão, situando-se,
em 2000, em 14,5%. Refira-se que desde 1996 este indicador não atingia valores
inferiores a 15,5%.

Considerando as diferentes evoluções que as rubricas de Balanço tiveram na
estrutura patrimonial das empresas de seguros, procede-se, de seguida, à
apreciação do seu comportamento em 2000.

As aplicações financeiras do sector segurador – excluindo os valores relativos a
seguros de vida em que o risco é suportado pelo tomador de seguro (Unit Linked)
– apresentaram um crescimento de cerca de 10%, bastante reduzido face ao
verificado nos últimos anos ascendendo a 19.472 milhões de euros, dos quais
90,2% se encontravam afectos à representação das provisões técnicas (87,2% em
1999).

Salienta-se a redução significativa dos investimentos em empresas do grupo e
associadas, tendo o peso desta rubrica nos investimentos decrescido de 14,5%
para 3,9%. Esta evolução resulta essencialmente da alienação, por parte de uma
empresa de seguros, de uma participação qualificada numa instituição de crédito,
conforme referido anteriormente.
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Quadro 24 . Estrutura patrimonial

Estrutura

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Imobilizações incorpóreas 51 65 54 0,3% 0,3% 0,2%
Investimentos 15.724 19.277 21.574 85,6% 86,3% 84,4%
Provisões técnicas de resseguro cedido 476 509 538 2,6% 2,3% 2,1%
Devedores 1.183 1.296 1.514 6,4% 5,8% 5,9%
Imobilizações corpóreas e existências 171 194 193 0,9% 0,9% 0,8%
Depósitos bancários e caixa 416 651 1.298 2,3% 2,9% 5,1%
Acréscimos e diferimentos e outros 347 349 377 1,9% 1,6% 1,5%
Total do Activo Líquido 18.368 22.340 25.548 100,0% 100,0% 100,0%

Passivos Subordinados 100 100 28 0,5% 0,4% 0,1%
Fundo para dotações futuras 278 345 286 1,5% 1,5% 1,1%
Provisões técnicas 13.847 17.067 19.982 75,4% 76,4% 78,2%

Vida 10.136 13.127 15.505 55,2% 58,8% 60,7%
Não Vida 3.711 3.940 4.477 20,2% 17,6% 17,5%

Provisões para outros riscos e encargos 90 74 124 0,5% 0,3% 0,5%
Depósitos recebidos de resseguradores 134 142 146 0,7% 0,6% 0,6%
Credores 922 929 1.108 5,0% 4,2% 4,3%
Acréscimos e diferimentos 131 152 163 0,7% 0,7% 0,6%
Total do Passivo 15.501 18.809 21.836 84,4% 84,2% 85,5%

Capital Próprio 2.867 3.531 3.711 15,6% 15,8% 14,5%

Investimentos

financeiros



A importância relativa das aplicações em obrigações e outros títulos de
rendimento fixo e em acções e outros instrumentos de rendimento variável
aumentou, atingindo um peso de cerca de 63,3% e 19,3% respectivamente.
Neste âmbito será de referir o crescimento significativo da rubrica de acções e
outros títulos de rendimento variável que, relativamente a 1999, cresceram cerca
de 46,5%, atingindo quase 3,8 mil milhões de euros. 

A tendência de crescimento do peso dos depósitos em instituições de crédito
verificada em 1999 voltou a notar-se em 2000, passando esta rubrica a
representar cerca de 6,9% dos investimentos das empresas de seguros.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a rubrica de
terrenos e edifícios voltou  a decrescer (menos 13,5% que 1999), representando
em 2000 apenas 5,9% do total da carteira.

Na sequência da evolução negativa do mercado accionista no ano de 2000, o
Fundo para Dotações Futuras, cumprindo a sua função de estabilização dos
resultados atribuídos aos segurados, registou uma redução de 17,1%,
decrescendo para cerca de 286 milhões de euros. Saliente-se que o Fundo para
Dotações Futuras foi, em 2000, reforçado em cerca de 13 milhões de euros na
sequência da alteração do critério valorimétrico adoptado por uma empresa de
seguros, pelo que, não considerando este facto, o efeito de redução desta rubrica
se apresentaria ainda mais expressivo.
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Fundo para

Dotações Futuras

Gráfico 19 . Fundo para Dotações Futuras

Quadro 25 . Estrutura dos investimentos (excepto Unit Linked)

Peso na carteira

milhões de euros 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Terrenos e edifícios 1.297 1.330 1.150 8,9% 7,5% 5,9%
Investimentos em empresas do grupo e associadas 2.104 2.562 763 14,4% 14,5% 3,9%
Outros investimentos financeiros 11.161 13.824 17.559 76,6% 78,0% 90,2%

Acções e outros títulos de rendimento variável 1.846 2.572 3.767 12,7% 14,5% 19,3%
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 8.829 10.541 12.322 60,6% 59,5% 63,3%
Empréstimos hipotecários e outros 50 50 56 0,3% 0,3% 0,3%
Depósitos em instituições de crédito 382 603 1.348 2,6% 3,4% 6,9%
Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 54 58 65 0,4% 0,3% 0,3%

Total 14.561 17.716 19.472 100,0% 100,0% 100,0%



Invertendo a tendência verificada desde 1995, em que globalmente as
mais-valias não realizadas de investimentos afectos a provisões técnicas de
seguros de vida com participação nos resultados foram sempre suficientes para
colmatar as menos-valias respectivas, constatou-se em 2000, face à referida
evolução do mercado accionista, a necessidade de utilização sistemática de valores
do Fundo para Dotações Futuras para compensar essas menos-valias.

Da situação supra resultou um decréscimo da relação entre o Fundo para
Dotações Futuras e o valor da provisões matemáticas dos seguros de vida com
participação nos resultados que, na sequência da já referida evolução do Fundo,
diminuiu para 3,1% (4,2% em 1999).

O peso das provisões técnicas do ramo Vida – incluindo os seguros de vida em
que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro (Unit Linked), –
no conjunto das provisões técnicas globais do mercado segurador voltou a
apresentar um crescimento, ainda que menos significativo que o verificado em
anos anteriores, representando em 2000 cerca de 77,6% do valor destas últimas.
Refira-se que esta evolução se deve, em grande parte, às provisões técnicas dos
seguros e operações Unit Linked, que representavam em 2000 cerca de 13,5%
das provisões técnicas do ramo Vida. 

Na análise das provisões técnicas do ramo Vida (excepto Unit Linked) constata-
se um incremento de cerca de 15,6% da provisão matemática, evolução pouco
expressiva quando comparada com os 30% verificados em 1999, tendo, por outro
lado, (e invertendo a tendência constatada em 1999)  a provisão para participação
nos resultados aumentado quase 27%.

Com um peso crescente nas provisões técnicas de Vida, as provisões técnicas
dos seguros e operações Unit Linked apresentaram um crescimento de 34,2%,
evolução equiparada às taxas de crescimento verificadas em anos anteriores. 

As provisões técnicas dos ramos Não Vida apresentaram, em 2000, um
crescimento de 13,6%, percentagem significativa se tivermos em consideração o
crescimento de 6,1% registado em 1999.

A redução de mais de 10 pontos percentuais verificada na provisão para riscos
em curso não será certamente alheia à alteração introduzida na sua fórmula de
cálculo, na qual passaram a ser incluídos os rendimentos e os custos de gestão de
investimentos.
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Provisões técnicas

de Vida

Provisões técnicas

de Não Vida

Quadro 26 . Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 1998 1999 2000

Provisão matemática do ramo vida 8.725 11.296 13.055
Provisão para participação nos resultados 159 137 174
Provisão para sinistros 89 134 182

Sub-total 8.974 11.567 13.411

Provisões técnicas (Unit Linked) 1.160 1.560 2.094

Total 10.133 13.127 15.505



No tocante à provisão para sinistros, que representa 77% das provisões
técnicas dos ramos Não Vida, esta apresentou um crescimento de quase 15%,
percentagem significativa face aos 5,1% verificados em 1999.

Neste âmbito salienta-se, pelo seu peso nesta rubrica, o crescimento da
provisão para sinistros da modalidade Acidentes de Trabalho e do ramo
Automóvel, com taxas de 16,3% e 13,6%, respectivamente. Saliente-se que no
que se refere à modalidade de Acidentes de Trabalho o crescimento da provisão
para sinistros foi muito inferior ao crescimento dos prémios, o que se deveu ao
elevado número de remições efectuadas.

A evolução constatada acompanhou, de uma forma geral, o crescimento dos
prémios dos ramos Não Vida, traduzindo-se na evolução moderada do índice de
provisionamento (provisão para sinistros/prémios emitidos), que desceu de
104,4% em 1999 para 103,4% em 2000. 

O índice relativo à regularização de sinistros (montantes pagos/custos com
sinistros), decresceu oito pontos percentuais, evolução que se verificou
genericamente em todos os ramos, mas de uma forma mais acentuada nos ramos
Incêndio e Outros Danos e no ramo Responsabilidade Civil Geral. Constata-se
assim que a velocidade de pagamento, tendo aumentado em 1998 e 1999,
decresceu significativamente em 2000.

A evolução decrescente que se tem verificado no peso das provisões técnicas
de resseguro cedido na estrutura patrimonial manteve-se novamente em 2000
(2,1% face aos 2,3% em 1999), decréscimo que também se observou
relativamente às provisões técnicas de seguro directo (excepto Unit Linked) e
resseguro aceite  (2,7% face aos 3% em 1999). 
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Quadro 27 . Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhõe de euros 1998 1999 2000

Provisão para prémios não adquiridos 741 806 898
Provisão para participação nos resultados 2 4 5
Provisão para sinistros 2.854 2.998 3.445

Acidentes de Trabalho 990 1.068 1.243
Doença 25 31 42
Incêndio e Outros Danos 220 217 253
Automóvel 1.354 1.418 1.612
Responsabilidade Civil Geral 94 96 125
Outros ramos 171 168 171

Provisão para riscos em curso 81 91 82
Provisão para desvios de sinistralidade 35 40 47

Total 3.713 3.940 4.477

Quadro 28 . Índices de provisionamento
Não Vida

milhões de euros 1998 1999 2000

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 27,5% 29,4% 28,3%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 106,0% 104,4% 103,4%
Acidentes de Trabalho 226,0% 231,2% 195,3%
Doença 15,1% 14,9% 16,9%
Incêndio e Outros Danos 53,7% 48,7% 52,3%
Automóvel 99,1% 99,4% 99,9%
Responsabilidade Civil Geral 217,6% 191,6% 236,5%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 89,7% 93,1% 85,0%
Acidentes de Trabalho 72,3% 78,8% 71,1%
Doença 96,8% 96,3% 94,5%
Incêndio e Outros Danos 111,6% 100,4% 87,5%
Automóvel 90,3% 95,3% 88,8%
Responsabilidade Civil Geral 84,3% 94,1% 59,7%

Índice de

regularização de

sinistros

Provisões técnicas

de resseguro cedido



A rubrica de provisão para outros riscos e encargos apresentou um
crescimento de 67,5%, aumentando o seu peso na estrutura patrimonial de 0,3%
para 0,5%. Refira-se, no entanto, que mais de 50% do valor registado nesta
rubrica respeita a apenas uma empresa de seguros.

A rubrica de devedores, tendo crescido cerca de 16,8% de 1999 para 2000,
manteve praticamente inalterado o seu peso na estrutura patrimonial. À
semelhança do verificado em 1999, a rubrica relativa a operações de seguro
directo continuou a representar mais de metade (55,8%) do montante registado
em devedores, tendo a sua evolução sido a mais expressiva com um acréscimo de
28,2% relativamente a 1999. Salienta-se, assim, neste contexto a importância dos
recibos por cobrar.

Ao contrário do constatado em 1999, a  rubrica de credores registou um
aumento de cerca de 19,3%, mantendo-se, no entanto, o seu peso na estrutura
patrimonial praticamente constante (4,3%). A evolução crescente verificou-se nas
várias rubricas, com excepção dos empréstimos bancários, salientando-se pela sua
expressão o aumento de 54,9% e de 38,4% nos credores por operações de
seguro directo e credores diversos, respectivamente.

No que se refere aos empréstimos bancários, registou-se novamente uma
diminuição, quer no valor (inferior em 50,5% face aos valores de 1999), quer no
peso relativo na rubrica de credores (9,2% em 2000 face aos 22,3% registados
em 1999).

À semelhança do verificado em anos anteriores o saldo corrente relativo a
operações de resseguro apresentou-se favorável aos resseguradores, e o peso das
provisões técnicas de resseguro na estrutura patrimonial decresceu, ainda que
ligeiramente, tendo o peso dos depósitos de resseguradores permanecido
constante.

Os Capitais Próprios das empresas de seguros sob a supervisão do ISP
registaram, em 2000, um aumento de cerca de 5%, evolução bastante moderada
quando comparada com o verificado em anos anteriores (23,1% em 1999 e
15,5% em 1998), e que consequentemente determinou uma ligeira redução do
seu peso na estrutura patrimonial (14,5% face aos 15,8% em 1999).

A rubrica de Reserva de Reavaliação Regulamentar, na sequência da
recuperação de mais-valias decorrentes da já anteriormente referida alienação da
participação detida por uma empresa de seguros numa instituição de crédito, registou
uma diminuição superior a 80%, passando de 1.733 para 291 milhões de euros.
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Provisões não

técnicas

Devedores e

credores

Capitais Próprios

Quadro 29 . Capital Próprio

Estrutura

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Capital 1.252 1.337 1.293 43,7% 37,9% 34,8%
Prémios de emissão 80 60 144 2,8% 1,7% 3,9%
Reservas de reavaliação 1.342 1.782 341 46,8% 50,5% 9,2%

Regulamentar 1.292 1.733 291 45,0% 49,1% 7,8%
Legal 50 49 49 1,7% 1,4% 1,3%

Reservas 195 220 239 6,8% 6,2% 6,4%
Resultados transitados -120 -39 178 -4,2% -1,1% 4,8%
Resultado do exercício 120 170 1.516 4,2% 4,8% 40,9%

Total do Capital Próprio 2.868 3.531 3.711 100,0% 100,0% 100,0%



No seguimento da operação mencionada no parágrafo anterior observou-se
uma alteração da composição dos Capitais Próprios, passando o Capital Social e os
Resultados do exercício a representar 34,8% e 40,9% do total, respectivamente.
Ainda assim, comparativamente com o ano de 1999, constata-se uma redução de
três pontos percentuais do peso do Capital Social na estrutura dos Capitais
Próprios.

Os índices de rendibilidade do exercício medidos através do quociente entre,
o Resultado Líquido e, respectivamente, os Capitais Próprios1 e o Activo1, foram de
40% e 6,1%, pela mesma ordem, e encontram-se fortemente influenciados pelas
mais-valias realizadas resultantes da já referida alienação de uma participação
qualificada.

De facto, se ao Resultado Líquido do exercício retiramos o efeito dessa
alienação, o índice de rendibilidade relativa aos Capitais Próprios seria de -4% em
2000, muito inferior aos 5,3% verificados em 1999, enquanto que o índice de
rendibilidade relativo ao Activo seria de -0,59%, igualmente abaixo dos 0,83%
registados em 1999, constatando-se, assim, uma mudança da evolução positiva
que se vinha a verificar nestes índices. 

As rendibilidades do Resultado Líquido do exercício e dos resultados técnicos,
medidas em função dos Capitais Próprios, variaram muito no ano 2000 e de forma
diferente, consoante se trate de empresas de seguros especializadas no ramo
Vida, Não Vida, ou mistas, pelo que importa analisar de forma mais
pormenorizada a evolução dos mesmos. 

Nas empresas de seguros especializadas no ramo Vida a rendibilidade obtida
pelo quociente entre o Resultado Líquido do exercício e os Capitais Próprios
registou uma subida de 13% em 1999 para 15% em 2000. Se, no entanto, em
vez do Resultado Líquido se considerar o resultado da conta técnica Vida,
constata-se uma descida de quase 4 pontos percentuais no rácio de rendibilidade,
que se situou em 2000, em cerca de 11,7%. 
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Índices de

rendibilidade

Empresas de

seguros de Vida

1 Para efeitos de cálculo da rendibilidade do Resultado Líquido do exercício sobre os Capitais Próprios e sobre o Activo
considera-se o rácio entre o Resultado Líquido do exercício e a semi-soma dos Capitais Próprios e do Activo no início e no
fim do exercício em análise.

Quadro 30 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas especializadas no ramo Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
Vs Resultado Líquido Vs Resultado Técnico

1998 1999 2000 1998 1999 2000

AXA Portugal Vida 11,7% 16,2% 17,9% 15,9% 24,0% 21,4%
BPI Vida 1,6% 6,1% 9,9% 2,9% 8,6% 14,1%
BPN Vida 1,3% 28,6% -4,6% 4,4% 21,7% -29,6%
Crédito Agrícola Vida -0,6% -14,9% -6,9% -0,9% -17,1% -8,8%
DB Vida 1,4% 1,7% -7,8% -4,2% -3,4% -11,3%
Eagle Star Vida -17,3% 13,9% 0,5% -17,8% 6,1% 4,1%
Eurovida BNC CGU - 0,0% -28,5% - -0,8% -43,9%
Gan Portugal Vida 8,9% 6,9% 5,6% 1,6% -9,0% -5,2%
Generali Vida 3,2% 2,3% 1,9% 1,4% 1,7% 1,7%
Global Vida 0,9% 2,3% 5,4% -1,1% 6,1% 5,7%
Lusitânia Vida 3,3% 3,1% 5,0% 10,5% -12,9% -17,8%
O Trabalho Vida 0,7% -2,7% -2,6% -10,8% -12,8% -7,2%
Ocidental Vida 43,5% 33,8% 27,0% 58,5% 39,5% 35,6%
Tranquilidade Vida 14,2% 16,6% 15,0% 20,6% 26,2% 0,0%
Victória Vida 4,3% -1,7% 1,3% -1,5% -8,7% 6,8%
Zurich Life 5,5% 16,4% 15,0% 5,1% 0,6% 41,5%

Média ponderada 11,1% 13,0% 15,0% 14,7% 15,8% 11,7%



O rácio de rendibilidade das empresas de seguros especializadas nos ramos
Não Vida, considerando o Resultado Líquido do exercício, registou uma subida
significativa no ano 2000, atingindo o valor de 5,5%. Calculando, no entanto,
este rácio com base no resultado técnico de Não Vida (e uma vez que este último
foi, como já referimos, negativo), obtém-se um valor negativo na ordem dos
1,7%. Refira-se que, considerando a instabilidade do resultado técnico dos ramos
Não Vida registada nos últimos anos, este rácio tem apresentado oscilações
significativas (5% em 1998, 7,4% em 1999, -1,7% em 2000). 

O rácio de rendibilidade das empresas de seguros mistas considerando o
Resultado Líquido do exercício foi influenciado pelo facto anteriormente referido,
uma vez que foi uma empresa mista que alienou a participação que detinha na
instituição bancária. Assim, o rácio de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao
Resultado Líquido do exercício foi, em 2000, de 61,1% ou -4,2%, consoante se
considere os efeitos da referida alienação ou não. Já no que se refere ao rácio de
rendibilidade  calculado com base na soma do resultado técnico de Vida com o
resultado técnico de Não Vida, este foi, em 2000, de -8,2% (não considerando o
efeito da alienação), tendo nos anos anteriores registado 4% e 1,7%,
respectivamente em 1998 e 1999.
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Empresas de seguros

Não Vida

Empresas de

seguros mistas

Quadro 31 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas especializadas nos ramos Não Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
Vs Resultado Líquido Vs Resultado Técnico

1998 1999 2000 1998 1999 2000
Auto Gere 4,1% -25,0% -115,5% 3,0% -29,3% -141,2%
AXA Portugal -1,1% 21,9% 10,1% 11,6% 20,8% 0,6%
BPA-Seguros 11,8% 20,4% 17,2% 7,1% 34,5% 26,5%
Cares 0,9% 2,4% 8,5% 2,5% 3,6% 14,7%
Comp.Port. de Saúde 14,2% -52,0% 28,2% 13,6% -63,1% -3,5%
Cosec 10,2% 9,9% 10,4% 11,2% 7,5% 9,8%
Esia-Inter Atlântico -478,3% -37,0% -47,7% -469,2% -54,6% -56,4%
Espírito Santo -28,5% -0,5% 5,7% -28,5% -0,8% 5,2%
Euresap -53,9% -77,4% -93,7% -53,2% -77,0% -89,2%
Europ Assistance 3,9% 5,8% 9,9% 7,8% 9,5% 11,9%
Gan Portugal 3,5% 1,7% 7,1% -4,4% -9,7% -5,1%
Global 3,6% 7,9% 11,5% 9,4% 18,1% 17,6%
Império Arag - 0,0% 0,3% - 0,0% 1,3%
Império Adeslas 3,0% 3,5% -295,6% 0,9% -0,9% -203,7%
Lusitânia 2,0% 2,0% 3,3% -3,7% 7,0% 2,4%
Mapfre Seguros Gerais -2,4% 1,9% 3,5% 6,3% 4,5% 16,6%
O Trabalho 0,0% -4,1% 6,6% 12,4% -63,4% 20,4%
Ocidental 28,6% 21,3% 9,0% 51,0% 42,3% 26,7%
Real 30,3% 7,1% 28,6% -3,5% 20,0% 26,4%
Rural Seguros -36,0% 2,1% -27,4% -25,0% 15,8% -19,5%
Seguro Directo Gere -123,5% -70,5% -34,2% -115,5% -64,2% -37,5%
Tranquilidade 7,8% 6,2% 7,6% 10,8% 20,9% -12,6%
Via Directa -84,1% -261,4% -349,2% -87,7% -259,7% -341,3%
Victoria Seguros -4,8% -3,4% -3,5% -4,2% 0,3% -2,3%
Zurich 5,5% 6,1% 15,8% 11,1% 3,4% -2,8%
Mútua do Arrasto 0,2% 0,3% 0,2% 1,8% -9,5% 2,0%
Mútua dos Pescadores -4,7% 0,7% 2,1% -11,1% 2,7% 14,6%

Média ponderada 2,4% 3,0% 5,5% 5,0% 7,4% -1,7%

Quadro 32 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas mistas

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
Vs Resultado Líquido Vs Resultados Técnicos

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Açoreana 23,3% 13,0% 10,9% 32,7% 10,3% 5,0%
Allianz Portugal 7,9% 6,3% 8,1% 5,2% 10,2% 2,8%
Europeia -34,9% 23,0% -17,0% -39,5% 33,6% -15,1%
Fidelidade 7,4% 5,8% 5,6% 14,8% -17,3% 8,5%
Império Bonança 3,4% 5,2% -97,1% 4,0% 1,6% -55,5%
Mundial Confiança 2,9% 2,8% 86,5% 2,2% 2,7% 0,1%
Comp.Portuguesa de Resseguros 0,6% 0,0% 0,1% -2,9% -5,2% 6,8%
American Life 19,9% 16,6% 13,4% 23,0% 28,8% 15,9%

Média ponderada 3,6% 3,9% 61,1% 4,0% 1,7% -2,5%



2.4.2. Margem de solvência
O ano de 2000 caracterizou-se, como temos vindo a referir, como um ano de

desvalorizações a nível do mercado financeiro e a margem de solvência das
empresas de seguros reflectiu essa tendência. Ao contrário do que aconteceu nos
últimos anos, o ano 2000 evidenciou uma diminuição dos elementos constitutivos
da margem de solvência (fundos próprios deduzidos de montantes relativos a
previsíveis responsabilidades não reflectidas nas contas e do imobilizado
incorpóreo), de cerca de 22%. Por outro lado, o montante da margem a constituir
(montante mínimo que, em função da actividade desenvolvida, é exigido no
sentido da salvaguarda dos compromissos assumidos) manteve a tendência
verificada nos últimos anos, crescendo de uma forma moderada. Estas variações
provocaram uma diminuição significativa na taxa de cobertura que, no entanto,
continuou a reflectir um nível de solvência confortável.

A taxa de cobertura da margem, que em 1999 foi de 351,5% decresceu em
2000 para cerca de 239%, assumindo assim o mais baixo valor dos últimos oito
anos.

A descida do valor dos elementos constitutivos da margem de solvência foi
em grande parte consequência da descida de 81% da rubrica Reserva de
Reavaliação Regulamentar, que passou de 1.782 milhões de euros para 341
milhões de euros. 

Aquela descida, e especificamente o valor da Reserva de Reavaliação
Regulamentar, assumiu maior ou menor importância consoante os ramos de
actividade das empresas de seguros. Assim, é importante que a análise da margem
seja efectuada separadamente para as empresas de seguros que  apenas exploram
os ramos Não Vida, para as que apenas exploram o ramo Vida e para as mistas que
exploram ambos os ramos, uma vez que as diferenças tanto a nível dos elementos
a constituir como da margem a constituir, são significativas em cada um desses
casos.

Na análise da margem de solvência por subconjuntos dever-se-á ter em
consideração que na sequência da fusão da Bonança com a Império, a primeira
deixou de ser considerada no conjunto das empresas de seguros especializadas
nos ramos Não Vida, passando apenas a ser considerada a Império Bonança no
conjunto das empresas mistas. Este facto contribuiu, consequentemente, para a
diminuição dos elementos constitutivos da margem e da margem a constituir no
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Gráfico 20 . Margem de solvência
Total do mercado



conjunto das empresas especializadas nos ramos Não Vida e, simultaneamente,
permitiu que a redução dos elementos constitutivos da margem de solvência das
empresas mistas não fosse tão acentuada. 

A análise da solvência das empresas de seguros mistas revela que estas
empresas foram as que revelaram uma maior diminuição percentual da taxa de
cobertura, continuando, no entanto, a apresentar a maior taxa, que em 2000 foi
de 333%. A descida da taxa de cobertura ficou a dever-se a um crescimento de
25% do montante da margem a constituir, em simultâneo com um decréscimo de
28% dos elementos constitutivos da margem. 

O decréscimo registado nos elementos constitutivos ficou a dever-se em
grande parte à diminuição dos resultados técnicos, essencialmente dos ramos Não
Vida.

Saliente-se que em 1999 o valor do Capital Social Realizado das empresas de
seguros mistas seria suficiente para gerar uma taxa de cobertura de cerca de
178%, enquanto que em 2000 essa taxa seria de apenas 125%.

A margem de solvência das empresas de seguros especializadas no ramo Vida
tem vindo a apresentar taxas de cobertura mais reduzidas que nas restantes
empresas. Em 2000 verificou-se uma ligeira diminuição na taxa de cobertura, que
se fixou em 123%, apenas menos 2 pontos percentuais que no ano anterior. O
efeito referido anteriormente relativamente à Reserva de Reavaliação
Regulamentar foi mais atenuado para estas empresas que viram esta rubrica
descer de 132 milhões de euros para 84 milhões de euros, facto a que não será
alheia a tendência natural destas empresas para o investimento em títulos de
rendimento fixo, contabilizado, na maioria dos casos, ao valor de aquisição
ajustado, em detrimento dos títulos de rendimento variável. 

A diminuição mais contida da Reserva de Reavaliação Regulamentar somada
à subida generalizada dos restantes elementos constitutivos resultou numa ligeira
subida do total dos elementos constitutivos embora inferior à subida do montante
da margem a constituir.

A relação entre Capitais Próprios e Provisões Técnicas das empresas de
seguros especializadas no ramo Vida tem-se mantido constante ao longo dos
anos, em cerca de 5%.

O
s 

Se
gu

ro
s

59.

Gráfico 21 .Margem de solvência
Empresas especializadas no ramo Vida

Empresas de

seguros mistas

Empresas de

seguros do ramo

Vida



A solvência das empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida
apresentou em 2000 a menor taxa de cobertura dos últimos 5 anos, apesar de se
verificar que ainda se mantém no confortável valor de 224%. Mais uma vez, esta
diminuição ficou a dever-se à descida da rubrica Reserva de Reavaliação
Regulamentar, pelas razões acima descritas tendo-se igualmente verificado uma
descida do Capital Social Realizado.

Refira-se ainda o facto do montante da margem de solvência a constituir ter
diminuído ligeiramente, não se concretizando assim a tendência de subida iniciada
em 1998. 

A relação entre Capitais Próprios e prémios líquidos de resseguro das
seguradoras especializadas nos ramos Não Vida sofreu uma forte quebra, depois
de se ter mantido praticamente inalterada nos últimos quatro anos, tendo o
respectivo rácio descido de 57% em 1999 para 29% em 2000.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida são as que apresentam
o menor rácio de cobertura. Esta situação é explicada pelo elevado grau de
prudência inerente ao pilar das provisões técnicas do ramo Vida.

Como se pode concluir da análise da evolução da Reserva de Reavaliação
Regulamentar, tão importante é a análise do rácio de cobertura da margem de
solvência como a análise dos respectivos elementos constitutivos – indispensável
ao entendimento das evoluções do referido rácio, bem como à extrapolação do
seu futuro comportamento.

No gráfico e quadro seguintes podemos verificar a importância e a evolução
das duas rubricas, Capital Social Realizado e Reserva de Reavaliação
Regulamentar, que tradicionalmente têm maior peso nos elementos constitutivos
da margem.
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Gráfico 22 . Margem de solvência
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O Capital Social Realizado viu o seu peso nos elementos constitutivos da
margem de solvência aumentar de 39,4% para 47,6%, sendo as empresas de
seguros especializadas no ramo Vida as únicas em que o Capital Social Realizado
viu o seu peso diminuir.

Tal como temos vindo a referir podemos, com este quadro, constatar a
grande diminuição do peso da Reserva de Reavaliação Regulamentar, com
especial incidência nas seguradoras mistas.

Tal como no ano de 1999, nas empresas de seguros especializadas nos ramos
Não Vida o Capital Social Realizado assume, em conjunto com a Reserva de
Reavaliação Regulamentar, um peso fundamental nos elementos constitutivos. A
rubrica Reserva de Reavaliação Regulamentar, conforme foi referido no relatório
do ano anterior, assume, no entanto, um carácter de volatilidade bastante
acentuado uma vez que, sendo constituída pelas mais-valias não realizadas e
utilizada para fazer face às menos-valias não realizadas, depende fortemente da
evolução dos mercados financeiros. De facto, constata-se que, sendo o valor da
Reserva de Reavaliação Regulamentar, em 1999, por si só, suficiente para garantir
a cobertura da margem, em 2000, esta rubrica representa apenas cerca de 53%
do montante da margem a constituir. 

Tal como no ano anterior, e pelas mesmas razões, as seguradoras
especializadas nos ramos Não Vida apresentam um valor negativo em Outros
Elementos Constitutivos. O elevado valor dos resultados negativos transitados, os
resultados distribuídos superiores em seis milhões de euros aos resultados líquidos
do exercício (dada a existência de resultados negativos de algumas companhias) e
o valor das imobilizações incorpóreas, são a principal origem daquele valor
negativo.

O
s 

Se
gu

ro
s

61.

Gráfico 23 . Elementos constitutivos da margem de solvência – Actividade global
2000
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Quadro 33 . Elementos constitutivos da margem de solvência

Empresas de Empresas de Empresas de
Seguros Não Vida Seguros Vida Seguros Mistas

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Capital Social Realizado 70,8% 85,7% 44,5% 43,5% 30,8% 37,5%
Reserva de Reavaliação Regulamentar 36,8% 23,6% 31,8% 17,9% 61,2% 8,4%
Outros Elementos Constitutivos -7,5% -9,2% 23,7% 38,7% 8,0% 54,1%

Rácio de cobertura 280% 224% 125% 123% 579% 334%



Apresentando-se os elementos constitutivos das empresas especializadas em
seguros de Vida distribuídos mais equitativamente, constata-se no entanto que o
comportamento da Reserva de Reavaliação Regulamentar afectou igualmente
estas empresas, assumindo o Capital Social Realizado o papel mais importante, tal
como nas empresas de seguros Não Vida.

Os elementos constitutivos da margem de solvência das empresas de seguros
mistas representam 63% dos elementos constitutivos do total do mercado, à
semelhança do que aconteceu no ano anterior em que essa percentagem foi de
69%. No entanto, no que se refere à Reserva de Reavaliação Regulamentar destas
empresas esta apenas representa cerca de 41% do total do mercado, quando em
1999 esta percentagem era de 80%. Esta situação fica a dever-se, como já foi
referido, ao facto de a Reserva de Reavaliação Regulamentar das empresas de
seguros mistas ter sido mais afectada do que as restantes em virtude de ter sido
uma empresa de seguros mista que efectuou a recuperação de mais valias já
referida anteriormente, o que provocou uma transferência de uma verba elevada
da rubrica Reserva de Reavaliação Regulamentar para a rubrica Resultado Líquido
do Exercício.

O gráfico seguinte permite-nos constatar por um lado as diferenças entre as
empresas de seguros especializadas no ramo Vida, as empresas de seguros
especializadas nos ramos Não Vida e as empresas de seguros mistas e, por outro
lado, a importância do peso das empresas de seguros mistas no mercado
segurador português.
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Resseguro

Capítulo 3
3.1. Resseguro
Tradicionalmente, a actividade resseguradora tem uma importância fulcral na

solvência do negócio segurador ao contribuir para a dispersão do risco assumido
pelos seguradores directos, funcionando como elemento estabilizador do
mercado.

O valor dos prémios de resseguro cedido em Portugal dos ramos Não Vida foi,
em 2000, de 552,5 milhões de euros, tendo-se registado um crescimento de
15,5% relativamente ao ano de 1999, o que representou uma taxa de cedência de
16,6% nestes ramos. Salientam-se os ramos Incêndio e Outros Danos e Doença
com as maiores taxas de cedência, de 43,1% e 36,4%, respectivamente.

Refira-se igualmente, que as taxas de cedência dos ramos Doença e
Automóvel encontram-se influenciadas pela cedência de prémios das empresas de
seguros de um grupo a outras duas empresas do grupo especializadas nesses
ramos, tratando-se assim, na realidade, de um efeito da estratégia de grupo e não
de uma transferência efectiva de risco. 

Os prémios de resseguro cedido do ramo Vida ascenderam em 2000 a 77,8
milhões de euros, o que representou uma taxa de cedência de 2,1%.

Refira-se ainda que no ano 2000 o saldo de resseguro apresentou, com
excepção do ramo Responsabilidade Civil Geral, resultados negativos para as
empresas de seguros cedentes.

A qualidade dos programas de resseguro é cada vez mais um factor
determinante na gestão de uma empresa de seguros. A decisão quanto ao
ressegurador, ao tipo de tratado de resseguro  e ao nível de cedência torna-se
fulcral para garantir que o negócio assumido se coaduna com a estrutura de
capitais existente e com a capacidade de suportar níveis acrescidos de
sinistralidade.

A análise seguinte pretende apenas contribuir para um melhor conhecimento
da realidade subjacente à estratégia de resseguro adoptada pelas empresas de
seguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, nomeadamente
quanto à solidez financeira (medida pelo rating) dos resseguradores e à tipologia
dos tratados de resseguro.
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Volume de negócios

Quadro 34 . Taxa de cedência
Seguro directo e resseguro aceite

1999 2000
Montante Taxa de Montante Taxa de

milhares de euros cedência cedência

Ramo Vida 62.874 1,7% 77.835 2,1%

Ramos Não Vida
Acidentes de Trabalho 14.237 3,1% 20.796 3,3%
Doença 69.737 33,9% 90.293 36,4%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 190.471 42,9% 208.262 43,1%
Automóvel 72.864 5,1% 96.480 6,0%
Responsabilidade Civil Geral 17.323 34,6% 14.273 27,0%
Outros ramos 113.561 - 122.424 -

Total Ramos Não Vida 478.193 16,6% 552.529 16,6%

Total 541.067 - 630.364 -



3.1.1. Ramos Não Vida
Do total dos prémios de resseguro cedido dos ramos Não Vida, cerca de 21%,

ou seja, 114,8 milhões de euros, correspondem a resseguro efectuado em outras
empresas de direito português ou em sucursais em Portugal de empresas com
sede fora da União Europeia. Esse valor foi retirado da análise do resseguro que
apresentamos de seguida, por se considerar que essas empresas efectuam regra
geral e por sua vez, resseguro desses riscos. Ao retirarmos aquele valor à análise
pretendemos diminuir a probabilidade de considerar o mesmo risco duas vezes. 

A Suíça, a Alemanha, a Irlanda, a Espanha e a França são os principais países
de origem dos resseguradores dos riscos subscritos em Portugal, existindo alguma
dispersão geográfica.

O elevado valor apresentado pela Irlanda justifica-se pelo resseguro efectuado
por um grupo português com grande peso no mercado nacional numa
resseguradora cativa com sede nesse país.

De seguida analisaremos o ranking de resseguradoras e respectivos ratings,
tendo para o efeito considerado a notação da empresa Standard & Poors, de
forma a avaliar de uma forma genérica o nível de segurança que os resseguradores
utilizados podem oferecer.

Como podemos verificar, a quota mais elevada registada em 2000 foi de
10,9%, representando as primeiras seis empresas cerca de 31% do mercado, o
que revela uma acentuada dispersão dos resseguradores e o equilíbrio existente
em termos de quotas de mercado. É ainda de referir que existem cerca de 22
resseguradores com quotas de mercado entre 0,5% e 2%.

No que se refere à análise do rating dos principais resseguradores, deve ter-se
em consideração que, por um lado, paralelamente à empresa Standard & Poors,
existem outras empresas igualmente conceituadas que por ausência de dados não
foram incluídas nas observações aqui apresentadas (exemplos da Moody's e da
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Quadro 35 . Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido
Ramos Não Vida

1999 2000
milhares de euros Montante % Montante %

Suíça 47.000 12,6% 55.845 12,8%
Alemanha 54.254 14,5% 52.003 11,9%
Irlanda 24.880 6,7% 49.153 11,2%
Espanha 37.194 10,0% 47.061 10,8%
França 22.900 6,1% 35.873 8,2%

Quadro 36 . Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido 
Ramos Não Vida

Quota de mercado
Resseguradora 1999 2000

S&P Reinsurance Ltd. 6,6% 10,9%
Munich Reinsurance Co. 5,8% 7,0%
Swiss Reinsurance Co. 6,9% 6,0%
Zurich Insurance Co. 2,2% 2,5%
Financial Insurance Co. Ltd. 6,3% 2,0%
Axa Cessions 0,9% 2,0%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com as maiores quotas.



A.M.Best), e por outro lado, existem vários resseguradores utilizados pelas
empresas de seguros nacionais que são filiais de grandes resseguradores e para os
quais só se dispõe do rating da empresa-mãe.

Ainda assim, tendo em conta as limitações anteriormente referidas, foi
possível obter a notação de rating dos resseguradores responsáveis por cerca de
um terço dos prémios de resseguro. O gráfico seguinte permite-nos ver a
distribuição da amostra obtida pelos vários ratings.

Das empresas que apresentavam rating AAA destacam-se a Munich
Reinsurance Co. (quota de 7%), a Swiss Reinsurance Co. (quota de 6%), e a New
Reinsurance Co. (quota de 1,3%).

No que respeita aos tratados de resseguro estabelecidos pode-se referir que: 

- Na modalidade de Acidentes de Trabalho os tratados são na sua maioria de
Excedente de sinistros (Excess of Loss), apresentando as restantes
modalidades do ramo Acidentes um comportamento a nível de tratados de
resseguro muito idêntico;

- O tratado maioritariamente utilizado no ramo Automóvel é o de Excedente
de sinistros (Excess of Loss), sendo de salientar neste ramo o papel das
empresas de Assistência;

- No ramo Incêndio e Outros Danos em Coisas os tratados mais utilizados
são o de Excedente de sinistros (Excess of Loss) e o de Quota Parte (Quota
Share); 

- No que se refere ao ramo Responsabilidade Civil Geral podemos observar
a utilização dos três tipos de tratados, Quota Parte (Quota Share),
Excedente de capitais (Surplus) (em conjugação com a Quota Parte (Quota
Share)) e Excedente de sinistros (Excess of Loss).

Note-se que os tratados de resseguro não proporcionais são os mais utilizados
pelas empresas de seguros, sendo cada vez menor o peso dos tratados de Quota
Parte (Quota Share).

Re
ss

eg
ur

o

67.

Gráfico 25 . Distribuição por ratings dos resseguradores
Ramos Não Vida



3.1.2. Ramo Vida 
No ramo Vida o resseguro não apresenta a importância que assume nos riscos

associados aos ramos Não Vida, sendo a taxa de cedência deste ramo em 2000 de
apenas 2,1%.

Para os seguros do ramo Vida procedeu-se a um tratamento de dados
semelhante ao referido para os ramos Não Vida. Mais uma vez a percentagem de
prémios de resseguro cedido a empresas de direito português e sucursais em
Portugal de empresas com sede fora da União Europeia foi elevada (cerca de
25%).

Com excepção dos Estados Unidos da América, que em 2000 assumiram um
papel importante no resseguro do ramo Vida, os restantes países são os mesmos
que acolhem o resseguro dos ramos Não Vida, ou seja, a Irlanda, a Alemanha, a
Espanha e a Suíça, denotando-se, no entanto uma maior concentração.

Da análise ao ranking dos resseguradores do Ramo Vida podemos concluir
que, apesar de menor em 2000, existe uma grande concentração ao nível da
primeira empresa do ranking – S&P Reinsurance Co. – seguindo-se um relativo
equilíbrio na dispersão pelos restantes resseguradores. É de notar que os seis
primeiros resseguradores assumiram cerca de 56% dos prémios.

Atendendo às limitações referidas na análise dos ramos Não Vida, obteve-se
uma amostra das notações de rating dos resseguradores responsáveis por cerca de
40% dos prémios de resseguro. O gráfico seguinte permite-nos ver a distribuição
da amostra pelos vários ratings.
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Quadro 37 . Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido
Ramo Vida

1999 2000
milhares de euros Montante % Montante %

Irlanda 10.873 23,6% 13.666 22,7%
Alemanha 7.274 15,8% 9.797 16,3%
Espanha 5.495 11,9% 8.826 14,7%
Estados Unidos da América 1.563 3,4% 7.705 12,8%
Suíça 5.825 12,6% 7.353 12,2%

Quadro 38 . Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido 
Ramo Vida

Quota de mercado
Resseguradora 1999 2000

S&P Reinsurance Ltd. 23,58% 17,56%
Swiss Reinsurance Co. 13,33% 11,80%
John Hancock Life Insurance Co. 12,63% 9,90%
Munich Reinsurance Co. 9,77% 8,79%
SCOR 5,89% 4,54%
Gerling Kozern Globale Ruck AG 3,58% 2,76%
American International Assurance Co (Bermuda) Ltd. 3,57% 2,56%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com maiores quotas.



É de salientar que em 1999 as percentagens de resseguro cedido a empresas
com rating de AAA e AA+ eram superiores às registadas em 2000, sendo
respectivamente de 18,3% e 13,9%. Podemos ainda observar que cerca de 62%
dos prémios de resseguro da amostra foram assumidos por empresas com
notação de rating inferior a "A", quota substancialmente superior à verificada nos
Ramos Não Vida.

Das empresas que apresentavam rating AAA destacam-se a Swiss
Reinsurance Co. (quota de 11,8%), a Munich Reinsurance Co. (quota de 8,8%) e
a American International Assurance Co. (Bermuda) Ltd (quota de 2,6%).

No caso dos seguros de vida os tratados mais utilizados são o de Excedente de
capitais (Surplus) e o de Excedente de sinistros (Excess of Loss).
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Gráfico 26 . Distribuição por ratings dos resseguradores
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Os Fundos de Pensões

Capítulo 4
4.1. Mercado de fundos de pensões

4.1.1. Breve descrição
A ausência de reformas estruturais dos sistemas públicos de repartição e as

evoluções desfavoráveis dos mercados accionistas marcaram o ano de 2000.

Se a ausência das reformas permitiu a permanência do status quo do
mercado, a descida generalizada das cotações nos mercados accionistas agravou
a situação. O crescimento anual nominal do valor dos fundos de pensões foi de
6,6%, com as contribuições anuais a crescerem 14,7% e as pensões e prémios
únicos de rendas vitalícias pagos durante o ano a crescerem cerca de 11,7%.

Essas reformas – imprescindíveis para o equilíbrio dos sistemas públicos de
protecção social – serão decisivas para a renovação do mercado português de
fundos de pensões, criando condições para o início de um novo ciclo.

Além disso, cumpre referir a reduzida rendibilidade do mercado de fundos de
pensões em geral. A taxa média anual de rendibilidade líquida efectiva cifrou-se
em 3,1% o que, atendendo à taxa de variação anual do IPC2, corresponde a uma
taxa de rendibilidade real de apenas 0,3%.

A situação existente no final de 2000 permite concluir que o mercado de
fundos de pensões continuava numa fase algo estacionária. Considerando a
informação dos últimos nove anos, pode-se afirmar que, embora o mercado ainda
esteja longe do nível de saturação [que rondará os 18% do Produto Interno Bruto
a preços de mercado (PIB pm)] – admitindo a permanência das actuais condições
estruturais de mercado -, é admissível que a evolução seja lenta, podendo-se
prever que o peso do montante total dos fundos de pensões no PIB pm não
ultrapasse os 14% antes de 2005.

Com base na informação desses últimos anos, concluiu-se que a elasticidade
do mercado de fundos de pensões face ao PIB pm é de quase 60%, ou seja, prevê-se
que, por cada acréscimo unitário do PIB pm, o mercado de fundos de pensões
aumente 0,6 unidades.

4.1.2. Crescimento
A taxa de crescimento real dos fundos de pensões tem decrescido ao longo

dos últimos anos, tendo-se cifrado em 3,7% em 2000, o que representa um
acréscimo de apenas 0,5% acima da taxa de crescimento real do PIB pm3, como
se constata pela análise do gráfico seguinte.
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Quadro 39 . Taxa de crescimento anual real dos fundos de pensões e do PIB pm

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

(A) (B)

1995 34,7% 2,3% 32,4%
1996 15,6% 3,6% 12,0%
1997 19,6% 3,8% 15,8%
1998 12,1% 3,9% 8,2%
1999 9,7% 3,0% 6,7%
2000 3,7% 3,2% 0,5%

Nota: As colunas (A) e (B) encontram-se em base móvel.

2 Para 2000, a taxa de variação média anual do IPC sem habitação foi de 2,8%.

3 Como deflactor dos valores do mercado de fundos de pensões e do PIB pm usou-se a taxa de variação média anual do
IPC em Portugal, sem habitação, estando a base do índice de preços fixada para Dezembro de 1995.



O gráfico seguinte representa a evolução dos montantes dos fundos de
pensões em relação ao PIB pm:

No ano de 2000 registou-se uma ligeira redução do peso relativo do valor dos
fundos de pensões face ao PIB pm, tendo igualmente diminuído o peso relativo
desse montante face aos investimentos afectos às respectivas provisões técnicas
da actividade seguradora, devido ao forte crescimento (de 20%) dos montantes
geridos por esta actividade, como se ilustra no quadro e gráfico seguintes.

O conjunto do montante dos fundos de pensões e dos investimentos afectos
às provisões técnicas da actividade seguradora representava, no final de 2000,
quase 30% do PIB pm.
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Gráfico 27 . Evolução do mercado de fundos de pensões

Quadro 40 . Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade
seguradora e do PIB pm

milhões de euros

Ano Mercado de Investimentos da actividade seguradora PIB pm

fundos de pensões Afectos Totais
(MFP) (IAAS) (ITAS)

1996 8.231,9 8.818,7 10.679,3 82.172,0
1997 10.060,4 10.949,9 13.146,2 89.365,1
1998 11.577,8 13.504,7 15.724,1 97.276,1
1999 12.911,1 16.947,7 19.284,1 106.877,4
2000 13.766,5 20.314,8 21.574,5 115.263,2

Gráfico 28 . Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIBpm e nos investimentos 
da actividade seguradora 

Peso relativo do

sector dos fundos

de pensões



Não obstante o mercado de fundos de pensões registar, ao longo dos anos,
valores de fundos em gestão superiores aos das provisões matemáticas dos
seguros de vida não ligados a fundos de investimento, em 2000 continuou a
verificar-se uma redução do peso relativo dos fundos de pensões face a essas
provisões, como se pode ver pelo gráfico seguinte. Essa redução deveu-se ao facto
do crescimento das provisões matemáticas dos seguros do ramo Vida ter sido
muito superior ao crescimento do montante dos fundos de pensões.

4.1.3. Rendibilidade e volatilidade

4.1.3.1. Âmbito
Na presente subsecção apresenta-se a análise efectuada à rendibilidade dos

fundos de pensões durante o ano de 2000, bem como a análise da respectiva
volatilidade no que se refere apenas aos fundos abertos. Essas análises basearam-se
nos elementos fornecidos pelas entidades gestoras e, no respeitante aos fundos
abertos, na informação relativa ao valor das unidades de participação que se
encontra publicada no Boletim da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto.

Embora as conclusões a seguir expostas sejam fundamentadas por análises
objectivas, é de referir que a rendibilidade e a volatilidade são matérias que
dependem de outros factores que não apenas os desenvolvidos neste relatório.
Tais factores referem-se, nomeadamente, ao tipo de fundo de pensões, à natureza
dos benefícios abrangidos pelo plano de pensões, às características da população
abrangida, ao horizonte temporal das responsabilidades assumidas e ao nível de
cobertura das responsabilidades do fundo de pensões, bem como à intervenção
dos associados na definição da política de investimentos do fundo.

No ano 2000 a taxa média de rendibilidade líquida efectiva dos fundos de
pensões, ponderada pelo valor de cada fundo, foi de 3,1%, ou seja, menos 4,8%
do que em 1999. Para os fundos fechados foi 3,3% e para os fundos abertos foi
de apenas 0,7%. Acrescente-se que 58 fundos fechados e 10 fundos abertos
apresentaram taxas de rendibilidade negativas.
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Gráfico 29 . Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões
matemáticas dos seguros de vida não ligados 

Rendibilidade média

líquida efectiva dos

fundos de pensões



Relativamente aos fundos fechados impõe-se observar que atendendo a que
se trata de taxas líquidas efectivas, não se considerou o impacto da incidência de
encargos, taxas e outros custos como fluxos de saída. Assim, espera-se que, ceteris
paribus, a taxa de rendibilidade líquida dos fundos de pensões cujos encargos de
gestão sejam pagos directamente pelos associados superem as taxas de fundos de
pensões onde esses encargos sejam suportados pelos próprios fundos. No
entanto, a rendibilidade do mercado praticamente não é afectada por estes
factores.

4.1.3.2. Fundos de pensões fechados
Para a análise da rendibilidade dos fundos fechados foram considerados

99,8% do montante total desses fundos no final de 2000, tendo-se utilizado a
taxa interna de rendibilidade. 

Não se calculou a volatilidade destes fundos uma vez que a informação
trimestral disponível não é suficiente para efectuar tal análise.

4.1.3.2.1. Gestão agregada de empresas de seguros e
sociedades gestoras

Dos 192 fundos fechados considerados para efeito da análise da
rendibilidade, agruparam-se as respectivas taxas de rendibilidade em cinco
escalões, contendo a seguinte informação: taxas de rendibilidade máxima, média
e mínima e peso do escalão no montante total dos fundos fechados.
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Quadro 41 . Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

1999 2000

Total dos fundos de pensões 7,9% 3,1%
Fundos de pensões fechados (A) 8,1% 3,3%
Fundos de pensões abertos (B) 3,5% 0,7%
(B) / (A) 0,43 0,23

Gráfico 30. Taxas de rendibilidade por escalões
2000



Saliente-se que mais de 40% dos fundos obtiveram taxas de rendibilidade
entre 0% e 2,5%, registando-se uma amplitude máxima de taxas de rendibilidade
de 31,7%, enquanto que em 1999 tinha sido apenas 12,5% (10,9% de taxa
máxima e -1,6% de taxa mínima).

Analisando-se as taxas de rendibilidade obtidas, com separação dos
associados por tipo de actividade económica, verifica-se que em 2000 apenas o
sector da "actividade bancária" obteve uma taxa de rendibilidade superior à
média ponderada do mercado de fundos fechados. Saliente-se que atendendo ao
peso deste sector de actividade a média ponderada do mercado excluindo esse
sector foi de apenas 1,2%.

4.1.3.2.2. Concorrência e gestão diferenciada
Em 2000 o peso do mercado de fundos de pensões que operava em regime

de gestão concorrencial reduziu-se de 24% para 20%. Isto é, no ano em análise,
4/5 do mercado total de fundos de pensões (sujeito a uma gestão não
concorrencial) correspondia a fundos cujos associados ou eram accionistas das
entidades gestoras ou eram as próprias empresas de seguros.

No quadro seguinte pode notar-se a relação entre as taxas de rendibilidade
por tipo de gestão.

Também deve ser efectuada uma análise ao nível das entidades gestoras de
fundos de pensões que têm uma vocação marcadamente comercial Trata-se das
entidades que, embora gerindo também fundos cujos associados têm uma relação
de domínio ou de grupo com elas próprias, gerem igualmente – e em número não
inferior – fundos em que essa relação não existe.
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Quadro 42 . Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de
actividade económica dos associados
2000

Quota Taxa de 
de mercado rendibilidade

Actividade bancária 59,95% 4,6%
Comunicações 19,82% 1,5%
Indústria 3,68% 0,2%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6,70% 1,0%
Actividade seguradora 1,92% 2,5%
Defesa 0,62% 0,1%
Comércio 0,68% 1,1%
Transportes 2,41% 1,3%
Produtos químicos e farmacêuticos 0,51% -1,8%
Produção e distribuição de combustíveis 2,23% 0,8%
Outras actividades financeiras 0,58% 1,1%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,33% 0,7%
Outros 0,59% 3,1%

100,00% 3,3%

Gestão

concorrencial e não

concorrencial

Entidades gestoras

com vocação

comercial

Quadro 43 . Taxa de rendibilidade do mercado total de fundos de pensões por tipo
de gestão

Tipo de gestão dos Quota de mercado Taxa de rendibilidade
fundos de pensões 1999 2000 1999 2000

Gestão concorrencial 24% 20% 5,9% 0,8%

Gestão não concorrencial 76% 80% 8,5% 3,9%



O quadro seguinte retrata as taxas de rendibilidade médias dos anos de 1999
e 2000 sob três perspectivas: mercado total dos fundos de pensões, mercado das
entidades gestoras com vocação comercial e mercado das entidades gestoras com
vocação comercial e gestão concorrencial.

Desta análise é possível concluir que a média de 0,8% na taxa de
rendibilidade dos fundos de pensões com gestão concorrencial – contrastando
com os 3,3% e 3,8% dos outros dois segmentos de mercado – prende-se
essencialmente com o facto do montante individual dos fundos abrangidos ser
relativamente reduzido. A diferença elevada de taxas de rendibilidade entre o
segmento de mercado das entidades gestoras com vocação comercial (com ou
sem gestão concorrencial) e o segmento de mercado com vocação comercial e
gestão concorrencial é justificada pelo desempenho dos fundos com gestão não
concorrencial, relativamente ao exercício de 2000.

Seguidamente apresenta-se uma análise semelhante à que se fez no quadro
anterior, para a parte do mercado das entidades gestoras com vocação comercial.
Conclui-se daí que, de 1999 para 2000, a diferença de taxas de rendibilidade
consoante o tipo de gestão aumenta de 1,6% para 4,2%.

4.1.3.3. Fundos de pensões abertos
Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi considerada

a taxa obtida através do valor das unidades de participação, a partir da qual se
determinou igualmente a volatilidade dessa taxa. 

Como já se referiu anteriormente, e considerando os fundos que em 2000
estiveram em funcionamento pelo menos oito meses durante o ano (para evitar
cometer eventuais elevados erros de extrapolação de rendibilidades infra-anuais) a
taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi de apenas 0,7%. Nesse
ano, o coeficiente de variação foi 5,3 – muito superior ao valor de 1,2 verificado
em 1999 –, o que reflecte bem o fraco desempenho desses fundos no ano em
análise.

78.

O
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Quadro 44 . Taxa de rendibilidade por tipo de mercados de fundos de pensões

1999 2000

Mercado total (entidades gestoras com e sem vocação comercial) 7,9% 3,3%
Mercado das entidades gestoras com vocação comercial 7,7% 3,8%
Mercado das entidades gestoras com vocação comercial e gestão concorrencial 6,0% 0,8%

Quadro 45 . Taxa de rendibilidade do mercado das entidades gestoras com vocação
comercial com práticas de gestão diferenciada por tipo de gestão

1999 2000

Gestão diferenciada incluída (1) 7,8% 5,0%
Apenas gestão não diferenciada 6,2% 0,8%

(1) Trata-se de gestão agregada: estão presentes tanto a gestão não concorrencial (diferenciada) como a gestão
concorrencial (não diferenciada) do mercado das entidades gestoras com vocação comercial.

Análise de

rendibilidade



Contudo, no mercado dos fundos abertos, o segmento relativo aos fundos
PPR/E foi o que, ainda assim, obteve melhor desempenho, tendo registado a maior
taxa de rendibilidade anual, cerca de 1,2%, e a menor volatilidade. Repare-se que,
em 1999, estes fundos registaram a taxa de rendibilidade mais baixa entre todos
os segmentos dos fundos abertos.

Note-se ainda que a taxa de rendibilidade negativa apresentada pelos fundos
PPA resultou essencialmente do desempenho desfavorável dos mercados
accionistas. 

A comparação do desempenho da gestão tem de ser vista em duas dimensões
intimamente ligadas: rendibilidade e risco. No âmbito da teoria financeira de
interacção entre rendibilidade e risco espera-se que, num mercado eficiente, exista
uma estreita correlação positiva entre estes dois factores. 

Da análise dos fundos de pensões abertos constata-se que esta correlação,
tanto em 1999 como em 2000, apenas se verificou nos fundos PPR/E, que
registaram uma correlação de 0,69 em 2000 e 0,90 em 1999.

Observando-se a rendibilidade e volatilidade de cada fundo de pensões
aberto, constata-se que a maioria dos fundos apresentam taxas de rendibilidade
no intervalo de 0% a 4%, com volatilidades entre os 2% e os 6%.

Saliente-se ainda que os fundos de pensões PPA foram os que,
indiscutivelmente, tiveram as maiores volatilidades, sem que, com isso, tenham
obtido maiores rendibilidades que os demais fundos.

A rendibilidade e volatilidade médias ponderadas nos dois segmentos de
mercado dos fundos de pensões abertos excluindo os PPA foram,
respectivamente, 0,9% e 3,6%.
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Quadro 46 . Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

1999 2000
Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Todos os fundos de pensões abertos 3,45% 4,07% 0,74% 3,90%
Fundos de pensões PPR/E 1,92% 3,24% 1,20% 2,66%
Fundos de pensões PPA 9,33% 14,17% -5,11% 18,55%
Outros fundos de pensões abertos 8,05% 5,93% 0,08% 5,74%

Notas: Os valores foram obtidos através das rendibilidades e volatilidades ponderadas pelos valores dos fundos no final de
cada ano.
A volatilidade do rendimento foi medida através do desvio-padrão.

Quadro 47 . Coeficientes de correlação entre rendibilidade e volatilidade dos fundos
de pensões abertos

1999 2000

Todos os fundos de pensões abertos 0,65 -0,17
Fundos de pensões PPR/E 0,90 0,69
Fundos de pensões PPA -0,11 0,60
Outros fundos de pensões abertos 0,70 -0,42



O gráfico relativo aos fundos de pensões de PPR/E isola a rendibilidade e a
volatilidade de cada fundo de pensões PPR/E. A parábola aí traçada representa a
fronteira de eficiência nesse segmento de mercado. Essa curva foi obtida através
do método dos mínimos quadrados, e o seu coeficiente de determinação é de
0,63 – em 1999, e para o mesmo segmento, o respectivo coeficiente era de 0,86.

4.2. Entidades gestoras de fundos de pensões

4.2.1. Estrutura empresarial
Em 2000 havia 31 entidades gestoras, das quais 17 eram empresas de

seguros e 14 eram sociedades gestoras de fundos de pensões. 

As empresas de seguros gestoras de fundos de pensões existentes em 2000
eram as mesmas que em 1999. A diminuição de uma sociedade gestora de 1999
para 2000 ficou a dever-se, por um lado, à incorporação da Mello Activos
Financeiros na Pensõesgere e à fusão entre a Açor Pensões e a SGM – de que
resultou a Banif Açor Pensões – e, por outro, ao surgimento da Winterthur
Pensões.

No que se refere ao número e montante dos fundos de pensões geridos,
sendo as sociedades gestoras as que apresentam uma evolução mais expressiva,
verifica-se que em 31 de Dezembro de 2000, tal como no ano anterior, estas eram
responsáveis por 63% do número de fundos de pensões, os quais representavam
96% do montante total dos fundos de pensões.
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Quadro 48 . Número de entidades gestoras

1998 1999 2000

Empresas de seguros 17 17 17
Sociedades gestoras 16 15 14

Entidades gestoras 33 32 31

Quadro 49 . Número e montante de fundos de pensões geridos

1998 1999 2000
milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante

Empresas de seguros 86 386 89 517 90 532
Sociedades gestoras 147 11.192 149 12.394 154 13.234

Entidades gestoras 233 11.578 238 12.911 244 13.767

Gráfico 31. Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos
2000



4.2.2. Ranking
Em resultado das aquisições efectuadas pelo grupo Banco Comercial

Português nos sectores bancário e segurador e da transferência de alguns fundos
de pensões, a Pensõesgere passou a liderar o ranking em 2000, com uma quota
de mercado de cerca de 25%, ou seja, cerca de 7% acima da soma das quotas
afectas à própria Pensõesgere e à Mello Activos Financeiros no ano anterior. Essa
diferença corresponde essencialmente à redução de cerca de 6% entre a quota da
MC Pensões em 1999 e a quota da Santander Pensões em 2000. 

Com as alterações registadas no mercado de fundos de pensões, constata-se
uma maior concentração, tendo a diferença de quota de mercado entre o 4.º e o
5.º lugares alargado de 3,4%, em 1999 para 7,2% em 2000.
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Quadro 50 . Ranking de entidades gestoras

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2000 Quota de
1999 2000 Número Montante mercado

Inclusão dos Co-geridos (5) (milhões

co-geridos (entidade de euros)

na entidade gestoras líderes

gestora líder e não líderes)

4, 9 (1) 1 Pensõesgere 44 4 3.390 24,63%

1 2 Previsão 4 - 2.527 18,35%

2 3 SGFP Caixa Geral de Depósitos 5 2 2.007 14,58%

3 4 BPI Pensões 33 3 1.904 13,83%

7 5 Futuro 19 3 914 6,64%

6 6 ESAF SGFP 12 2 911 6,62%

8 7 SGFP Banco de Portugal 1 - 691 5,02%

5 (2) 8 Santander Pensões 3 1 514 3,73%

10 9 Tranquilidade Vida 25 - 216 1,57%

11 10 SGF 13 - 119 0,87%

12 11 BBV Fundos 5 - 100 0,72%

14, 20 (3) 12 Banif Açor Pensões 4 - 84 0,61%

13 13 Fidelidade 5 - 66 0,48%

15 14 BSN 1 - 50 0,36%

16 15 Gan Portugal Vida 5 - 44 0,32%

18 16 Abeille Vie - 1 35 0,26%

21 17 Axa Portugal Vida 3 - 32 0,23%

19 18 Mundial Confiança 2 - 31 0,23%

17 19 Alico 29 - 25 0,18%

22 20 Global Vida 2 - 22 0,16%

23 21 Unipensão 8 - 21 0,15%

24 22 BPI Vida 1 - 16 0,11%

31 23 BPN Vida 2 - 9 0,07%

26 24 Lusitânia Vida 5 - 8 0,06%

25 25 Victória Vida 5 - 8 0,06%

29 26 Europeia 1 - 6 0,04%

28 (4) 27 Império Bonança 2 - 6 0,04%

30 28 O Trabalho Vida 1 - 6 0,04%

- 29 Winterthur Pensões 2 - 4 0,03%

32 30 Eagle Star Vida 1 - 0 0,00%

27 31 DB Vida 1 - 0 0,00%

244 13.767 100,00%

(1) 9 - Mello Activos Financeiros
(2) 5 - MC Pensões
(3) 14 - Açor Pensões; 20 - SGM
(4) 28 - Bonança Vida
(5) Trata-se de 4 fundos de pensões.



As 8 primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de pouco
mais de metade do número total de fundos de pensões. Porém, se considerarmos
o total do valor total dos fundos de pensões, verificamos que essas 8 entidades
geriam 93,4% desse valor.4.

Como se depreende pelo que se referiu em relação às alterações das
entidades gestoras acima mencionadas e aos montantes geridos por cada
entidade, a concentração dos montantes geridos por entidades gestoras
aumentou face ao ano de 1999, tendo o índice de Gini passado de 0,770 para
0,809.

Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que o grupo Banco Comercial Português
(Pensõesgere e Império Bonança) detinha cerca de 25% da quota de mercado,
seguido do grupo Caixa Geral de Depósitos (SGFP da Caixa Geral de Depósitos,
Fidelidade e Mundial Confiança) com 15%, do grupo BPI (BPI Pensões, Unipensão
e BPI Vida) com 14%, e por último do grupo Espírito Santo (ESAF e Tranquilidade
Vida) com 8%.

4.2.3.Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades
gestoras

As sociedades gestoras continuaram a registar em 2000 taxas de
rendibilidade elevadas, que resultaram, em grande parte, de efeitos de economia
de escala gerados quer pela diluição de custos devido a um montante global de
fundos geridos elevado, quer pela economia de custos obtida através da
integração das sociedades gestoras em grupos  – permitindo a utilização de
sinergias ao nível de recursos humanos e técnicos de outras empresas do grupo. 

Note-se que grande parte das receitas das sociedades gestoras resultam das
cargas cobradas em função da rendibilidade obtida nos fundos de pensões, o que
conduz à diminuição dos resultados líquidos em períodos de menor fulgor dos
mercados de capitais.
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Concentração dos

montantes geridos

Concentração por

grupos financeiros

Rendibilidade e

economias de escala

4 Note-se que, em 1999, as 8 entidades com maior quota de mercado detinham 88,7% do valor total dos fundos de
pensões.

Quadro 51 . Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de
pensões

Sociedades gestoras Rendibilidade dos Capitais Próprios
de Capitais Próprios em 31/12/2000

fundos de pensões 1998 1999 2000 (milhares de euros)

Banif Açor Pensões 1,4% 0,1% 0,4% 2.141        
BBV Fundos 25,2% 22,2% 23,7% 3.108        
BPI Pensões 88,9% 62,7% 38,7% 4.275        
BSN 8,8% 9,0% 6,6% 1.382        
ESAF SGFP 23,5% 20,3% 30,4% 1.586        
Futuro 23,0% 29,9% 8,3% 6.365        
Pensõesgere 52,9% (1), 49,9% (2) 39,4% 30,4% 7.094        
Previsão 6,6% 6,7% 6,5% 1.856        
Santander Pensões (3) 4,8% 20,4% 27,3% 1.397        
SGF 7,6% 12,2% 7,3% 1.271        
SGFP Banco de Portugal 4,5% 2,2% 3,7% 1.895        
SGFP Caixa Geral de Depósitos 1,4% 1,5% 3,9% 3.641        
Unipensão 1,1% 0,8% 1,7% 1.049        
Winterthur Pensões - - -31,9% 758        

16,2% 37.817        

(1) Praemium
(2) Vanguarda
(3) Valores da MC Pensões para 1998 e 1999



As três sociedades gestoras que registaram maior taxa de rendibilidade em
1999 viram essas taxas reduzirem-se significativamente em 2000. Estas reduções
tiveram por causa a redução significativa do resultado líquido, o aumento dos
capitais próprios ou a conjunção destes factores. 

Assim, a amplitude dos valores da rendibilidade dos capitais próprios foi em
2000 de cerca de 16,2%, inferior à registada em anos anteriores, nomeadamente
à regista em 1999 que havia sido de 24,3%.

Saliente-se que a percentagem negativa apresentada pela Winterthur Pensões
deve-se ao facto de esta ser uma entidade gestora constituída apenas em 2000,
suportando por isso custos de arranque elevados, próprios de uma empresa em
início de actividade.

4.2.4. Margem de solvência
As entidades gestoras de fundos de pensões – sociedades gestoras e

empresas de seguros que gerem fundos de pensões – devem constituir e manter
uma margem de solvência, calculada com base nos riscos assumidos e nos
montantes dos fundos geridos. 

No que diz respeito às empresas de seguros, a margem de solvência a
constituir relativamente aos fundos de pensões é incluída na margem de solvência
global da empresa, a qual foi já objecto de análise num capítulo anterior deste
relatório, pelo que apenas se indicam os elementos relativos às sociedades
gestoras de fundos de pensões. 

A tendência verificada em 1999 de crescimento dos elementos constitutivos e
decréscimo da margem de solvência a constituir, manteve-se em 2000,
reflectindo-se, consequentemente, no aumento da taxa de cobertura que se fixou
em 231%.
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Gráfico 32 . Taxa de cobertura da margem de solvência das sociedades gestoras de fundos
de pensões



Tal como no ano anterior, 12 das 14 sociedades gestoras constituíram como
margem de solvência o fundo de garantia mínimo legal (800.000 euros),
registando assim todas as sociedades gestoras valores de taxa de cobertura muito
elevados.

Nos termos do n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de
Novembro, a partir de 31 de Dezembro de 2001, o montante da margem de
solvência não poderá ser inferior às seguintes percentagens do montante dos
fundos de pensões geridos:

- 1% do montante até 75 milhões de euros e 

- 1%o do excedente.

A nova fórmula de cálculo do montante da margem a constituir teria
afectado, em 2000, seis das quatorze sociedades gestoras, no entanto apenas
duas delas teriam uma taxa de cobertura inferior a 100% se esta fórmula fosse
aplicada em 2000.

Se considerarmos ainda o total das sociedades gestoras, a aplicação em 2000
da nova fórmula de cálculo teria dado origem a uma redução do rácio de
cobertura para 175%, sendo este último valor francamente superior ao registado
em 1999 quando realizado o mesmo exercício o que indicia uma preparação das
sociedades gestoras para a aplicação da nova fórmula.

Analisando a estrutura dos elementos constitutivos da margem de solvência
constata-se que a alteração mais significativa corresponde ao aumento da rubrica
de resultados. Note-se que os resultados em 2000 foram inferiores aos
apresentados em 1999. No entanto, a taxa de distribuição dos resultados foi de
apenas 71% quando em 1999 foram distribuídos 95,6% dos resultados, o que fez
com que em termos consolidados a rubrica de resultados seja superior em valor e
percentagem no conjunto dos elementos constitutivos. 

4.3. Fundos de pensões

4.3.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal
Em 2000, o Instituto de Seguros de Portugal autorizou os seguintes pedidos

relativos a:

- Constituição de 13 novos fundos de pensões, dos quais 8 eram fechados,
3 PPR/E, 1 PPA e 1 fundo aberto que não PPR/E nem PPA (20 pedidos de
constituição de novos fundos autorizados em 1999);
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Quadro 52 . Elementos constitutivos da margem de solvência

Elementos constitutivos da margem 1999 2000

Capital Social Realizado 62,4% 61,1%
Reservas 29,7% 28,1%
Resultados * 7,6% 11,1%
Outros elementos constitutivos ** 0,2% -0,2%

100,0% 100,0%
* Soma dos resultados transitados dos exercícios anteriores com o resultado líquido do exercício diminuída dos resultados distribuidos do

exercício.
** O valor negativo apresentado deve-se ao facto de os elementos a deduzir aos elementos constitutivos da margem serem superiores aos

restantes elementos constitutivos



- Extinção de 12 fundos (1 a menos do que em 1999), tendo-se 9 traduzido
em extinções efectivas de fundos fechados;

- Transferência de 10 fundos fechados (apenas uma transferência em 1999).

Dos 254 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2000, 10 não estavam em
funcionamento – 1 PPR/E e os restantes outros fundos abertos que não PPR/E nem
PPA (dos quais 3 eram fundos de pensões para as comunidades portuguesas).

4.3.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões
No final de 2000 existiam 244 fundos de pensões, dos quais 205 eram

fechados. Dos fundos de pensões abertos, 17 eram fundos PPR/E, 5 fundos PPA e
17 outros abertos que não se enquadram nas categorias anteriores.

O montante total desses fundos atingiu em 2000 os 13.766 milhões de euros,
valor 6,6% superior ao registado em 1999. No que se refere às contribuições,
assistiu-se a um crescimento mais expressivo (quase 15%) que se traduziu num
ligeiro acréscimo do peso relativo das contribuições no montante total dos fundos
de pensões (de 9,2% para 9,9%).

O sector encontra-se numa fase de amadurecimento. De facto, apesar do
aumento da taxa de crescimento das contribuições ter sido mais do dobro da
correspondente ao montante total dos fundos de pensões isso não foi o suficiente
para permitir uma alteração do ciclo de estagnação dos fundos de pensões.
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Quadro 53 . Evolução dos fundos de pensões

milhões de euros 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999

Fundos de pensões fechados
Número 213 211 204 203 205
Montante 7.887,5 9.577,9 10.949,1 12.273,5 13.141,9 7,1%
Contribuições 1.089,9 969,7 1.013,1 1.079,0 1.269,4 17,6%
Contribuições / Montante 13,8% 10,1% 9,3% 8,8% 9,7%

Fundos de pensões PPR/E
Número 11 11 14 15 17
Montante 305,8 415,0 516,8 473,5 436,5 -7,8%
Contribuições 59,4 97,8 94,3 73,4 62,7 -14,5%
Contribuições / Montante 19,4% 23,6% 18,2% 15,5% 14,4%

Fundos de pensões PPA
Número 2 3 3 4 5
Montante 2,0 6,0 10,5 13,2 14,4 9,0%
Contribuições 1,3 3,2 3,7 2,1 2,4 13,8%
Contribuições / Montante 62,9% 53,8% 35,3% 15,7% 16,4%

Outros fundos de pensões abertos
Número 11 12 12 16 17
Montante 36,9 60,9 101,3 151,0 173,8 15,1%
Contribuições 10,5 10,5 25,4 35,5 30,0 -15,4%
Contribuições / Montante 28,4% 17,2% 25,1% 23,5% 17,2%

Total dos fundos de pensões
Número 237 237 233 238 244
Montante 8.232,2 10.059,8 11.577,6 12.911,1 13.766,5 6,6%
Contribuições 1.161,0 1.081,1 1.136,5 1.189,9 1.364,5 14,7%
Contribuições / Montante 14,1% 10,7% 9,8% 9,2% 9,9%

Evolução do peso

relativo das

contribuições e nível

de maturidade do

mercado



Apesar de se ter registado um aumento das contribuições totais, verificou-se
uma redução de cerca de 15% tanto nas contribuições dos fundos de pensões
PPR/E como nos outros fundos de pensões abertos sem ser PPR/E nem PPA.

Da repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de fundo salienta-se
a elevada percentagem do montante dos fundos fechados, seguido dos fundos
PPR/E que, sendo o segundo tipo de fundos mais representado, apresentam
apenas 3,2%.

Do valor dos outros fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA,
87,8% referiam-se a adesões colectivas. Assim, 96,6% do montante total dos
fundos de pensões estava representado pelos fundos de pensões fechados e por
essas adesões colectivas.

Refira-se, ainda, a existência de uma estreita relação entre as repartições, por
tipo de fundo de pensões, do valor total dos fundos e das respectivas
contribuições.

Note-se que 82% das contribuições para os fundos de pensões fechados
foram efectuados em fundos enquadrados nos sectores "actividade bancária"
(60%) e "comunicações" (22%).

No final de 2000 existiam 9 fundos de pensões com rendimento mínimo
garantido, que representavam menos de 0,5% do valor total dos fundos.

Da distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições,
por escalões de montantes, constata-se que os 20 maiores fundos de pensões
– 8% do número total – geriam 84% do valor do mercado total, sendo
igualmente visível a relação estreita entre as repartições do valor total dos fundos
e das respectivas contribuições, por escalões de montantes. O quociente entre o
valor das contribuições e o valor dos fundos de pensões, de forma geral, é
inversamente proporcional ao montantes dos escalões considerados.

A concentração dos fundos de pensões – medida pelo índice de Gini –
permaneceu praticamente ao mesmo nível do ano de 1999 (passou de 0,894 em
1999 para 0,897 em 2000), continuando o mercado de fundos de pensões
altamente concentrado.
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Gráfico 33 . Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos
2000



b) Fundos de pensões fechados
O montante dos fundos de pensões fechados teve um crescimento nominal

de 7%, 5 pontos percentuais abaixo do crescimento verificado no período
homólogo anterior.

No ano em análise os fundos de pensões fechados com um único associado
representavam 72% do número total de fundos fechados. Com 2 ou 3 associados
contam-se 15% dos fundos existentes no final de 2000. Por outro lado, 90% dos
fundos financiavam um só plano de pensões, enquanto que os fundos que
financiavam 2 planos e 3 ou 4 planos representavam, respectivamente, 9% e 1%
do número de fundos fechados.

O mercado dos fundos fechados estava assimetricamente distribuído por
montantes individuais, como consta do quadro seguinte. Em 2000 somente 12
fundos representavam, em valor, 78% do mercado dos fundos de pensões
fechados. Devido ao peso que os fundos fechados representam nos fundos de
pensões, o índice de concentração referente aos primeiros é muito semelhante ao
do total dos fundos de pensões.
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Quadro 54 . Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões
2000

Número % Valor dos fundos % Valor das %
Acumuladas de Pensões Acumuladas contribuições Acumuladas (B) / (A)

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 4 1,64% 5.342.735 38,81% 463.230    33,95% 8,67%
Entre 250.001 e 1.000.000 8 4,92% 4.962.571    74,86% 529.074    72,72% 10,66%
Entre 100.001 e 250.000 8 8,20% 1.216.491    83,69% 116.719    81,28% 9,59%
Entre 50.001 e 100.000 12 13,11% 831.435    89,73% 100.803    88,67% 12,12%
Entre 15.001 e 50.000 31 25,82% 869.907    96,05% 100.007    96,00% 11,50%
Entre 5.001 e 15.000 40 42,21% 333.503    98,48% 30.865    98,26% 9,25%
Entre 2.501 e 5.000 33 55,74% 119.328    99,34% 9.037    98,92% 7,57%
Entre 1.001 e 2.500 38 71,31% 61.242    99,79% 10.573    99,69% 17,26%
Entre 501 e 1.000 27 82,38% 19.928    99,93% 2.759    99,90% 13,84%
Entre 251 e 500 18 89,75% 5.940    99,97% 934    99,96% 15,72%
Entre 101 e 250 17 96,72% 3.015    100,00% 355    99,99% 11,77%
Até 100 8 100,00% 455    100,00% 125    100,00% 27,39%

244 13.766.550 1.364.479 9,91%

Número de

associados por

fundo fechado

Distribuição dos

fundos fechados por

volume gerido

Quadro 55 . Distribuição por montantes dos fundos de pensões fechados
2000

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

Mais de 1.000.000 4 1,95% 5.342.735    40,65%
Entre 250.001 e 1.000.000 8 5,85% 4.962.571    78,42%
Entre 100.001 e 250.000 6 8,78% 918.679    85,41%
Entre 50.001 e 100.000 12 14,63% 831.435    91,73%
Entre 15.001 e 50.000 22 25,37% 632.004    96,54%
Entre 5.001 e 15.000 34 41,95% 272.210    98,61%
Entre 2.501 e 5.000 29 56,10% 104.202    99,41%
Entre 1.001 e 2.500 34 72,68% 55.987    99,83%
Entre 501 e 1.000 18 81,46% 13.606    99,94%
Entre 251 e 500 16 89,27% 5.249    99,98%
Entre 101 e 250 15 96,59% 2.748    100,00%
Até 100 7 100,00% 438    100,00%

205 13.141.864



No quadro seguinte apresenta-se o valor individual dos 20 maiores fundos de
pensões fechados existentes em 31 de Dezembro de 2000, que representavam
cerca de 87% do valor total desses fundos. Todos eles eram geridos por
sociedades gestoras, à excepção de um deles em que uma das co-gestoras era
uma empresa de seguros.

Numa análise por tipo de benefícios garantidos, conclui-se que todos os 205
fundos fechados existentes em 2000 financiavam planos de pensões com
benefícios de reforma por velhice e que 90% dos mesmos fundos financiavam
igualmente benefícios de reforma por invalidez, enquanto que os benefícios por
reforma antecipada / pré-reforma eram abrangidos por apenas cerca de 45% do
número total de fundos fechados existentes. Os benefícios de sobrevivência
– viuvez e/ou orfandade – de participantes e de beneficiários encontram-se
previstos, respectivamente, em 49% e 47% dos planos de pensões
correspondentes a fundos fechados.
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Quadro 56 . Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões fechados
2000

milhões de euros

Designação Valor

1º Pessoal da CGD 1.567,7
2º Telecom/CGA 1.420,6
3º Grupo BCP/Atlântico 1.216,8
4º Banco BPI 1.137,6
5º Pessoal dos CTT/CGA 883,2
6º EDP 831,3
7º Banco Pinto & Sotto Mayor 828,9
8º Banco de Portugal 690,5
9º BESCL  689,2

10º Grupo Banco Mello 444,2
11º BNU 318,3
12º Crédito Predial Português 277,0
13º Petrogal 238,1
14º Banco Totta & Açores 200,2
15º Montepio Geral 150,7
16º Regulamentares da Marconi 117,2
17º NAV EP SINCTA 106,9
18º Pessoal dos TLP 105,6
19º Gestnave 97,0
20º ANA (Aposentações) 95,7

Quadro 57 . Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefícios
2000

Benefícios Número de fundos
garantidos de pensões fechados

Velhice 205
Invalidez 185
Reforma antecipada/pré-reforma 93
Sobrevivência de participantes 100

Viuvez 7
Orfandade 3
Viuvez e orfandade 90

Sobrevivência de beneficiários 96
Viuvez 17
Viuvez e orfandade 79



c) Fundos de pensões abertos
O montante dos fundos de pensões abertos registou um decréscimo nominal

de 2% em 2000, o qual se ficou a dever à redução de 7,8% ocorrida nos fundos
de pensões PPR/E. Esta redução prendeu-se essencialmente com a transferência de
mais de 50 milhões de euros de um fundo de pensões PPR/E para seguros de vida
PPR/E. No final de 2000 o valor global dos fundos abertos cifrava-se em 625
milhões de euros.

No ano em análise, os produtos de adesão individual representavam 76% do
valor dos fundos de pensões abertos, repartidos por PPR/E (92,5%), PPA (3%) e
adesões individuais a outros fundos abertos (4,5%).

Na análise da distribuição dos fundos de pensões abertos por escalões de
montantes individuais geridos, é possível observar que os dois maiores fundos são
responsáveis por quase metade do mercado dos fundos abertos.

O quadro seguinte ilustra o valor individual dos 10 maiores fundos de pensões
abertos, que representam 83% do valor total desses fundos, sendo que destes,
apenas um era gerido por uma empresa de seguros.
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Quadro 59 . Valores individuais dos 10 maiores fundos de pensões abertos
2000

milhões de euros

Designação Valor

1º PPR/E - 5 Estrelas 193,6
2º PPR/E Praemium - S 104,2
3º BBV - PPR/E 44,5
4º Aberto BPI Valorização 37,9
5º Aberto GES 36,0
6º PPR/E - BNU/Vanguarda 31,9
7º PPR/E Praemium - V 22,4
8º Aberto Horizonte 17,4
9º Açor Seguro Empresas 16,7

10º BPI Vida - PPR/E 15,7

Quadro 58 . Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos
2000

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

Entre 100.001 e 250.000 2 5,13% 297.812      47,67%
Entre 50.001 e 100.000 - - -      -
Entre 15.001 e 50.000 9 28,21% 237.903      85,76%
Entre 5.001 e 15.000 6 43,59% 61.293      95,57%
Entre 2.501 e 5.000 4 53,85% 15.126      97,99%
Entre 1.001 e 2.500 4 64,10% 5.254      98,83%
Entre 501 e 1.000 9 87,18% 6.322      99,84%
Entre 251 e 500 2 92,31% 691      99,95%
Entre 101 e 250 2 97,44% 267      100,00%
Até 100 1 100,00% 18      100,00%

39 624.686



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

Quanto aos 17 fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA, cerca de
88% do seu montante correspondem a fundos com adesões colectivas. 

O grau de concentração dos montantes correspondentes a adesões colectivas
a fundos abertos é inferior ao existente em todos os fundos de pensões (abertos e
fechados). O índice de concentração dos montantes correspondentes às adesões
colectivas a fundos abertos é 0,810, inferior a 0,897 para todos os fundos. 

Entre as adesões colectivas, 96% estavam afectas a um só associado,
enquanto que o peso das adesões com 2 e com 3 ou mais associados era, para
cada uma dessas situações, cerca de 2%.

Das 168 adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 98% destinavam-se
à garantia do benefício de reforma por velhice, enquanto que 90% financiavam o
benefício de reforma por invalidez. A concentração nesses dois principais tipos de
benefícios é semelhante à observada nos fundos fechados, o mesmo não
acontecendo relativamente aos benefícios de reforma antecipada / pré-reforma e
sobrevivências de beneficiários, onde se observam pesos inferiores aos registados
nos fundos fechados.

Das 168 adesões colectivas, 158 financiam um só plano de pensões; as
restantes 10 financiam dois planos.
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Quadro 61 . Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
benefícios
2000

Benefícios Número de
garantidos adesões colectivas

Velhice 165
Invalidez 143
Reforma antecipada/pré-reforma 54
Sobrevivência de participantes 94

Viuvez 19
Viuvez e orfandade 75

Sobrevivência de beneficiários 48
Viuvez 5
Viuvez e orfandade 43

Quadro 60 . Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões abertos
2000

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

Entre 15.001 e 50.000 1 0,60% 24.246 15,89%
Entre 5.001 e 15.000 8 5,36% 62.853 57,07%
Entre 2.501 e 5.000 5 8,33% 16.345 67,78%
Entre 1.001 e 2.500 18 19,05% 25.291 84,35%
Entre 501 e 1.000 18 29,76% 12.804 92,74%
Entre 251 e 500 16 39,29% 5.734 96,50%
Entre 101 e 250 21 51,79% 3.352 98,70%
Até 100 81 100,00% 1.988 100,00%

168 152.613



4.3.3.Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

No ano de 2000, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões
– participantes e beneficiários – cresceu apenas 0,4%, inferior ao crescimento de
3,9% registado em 1999.

Essa taxa de crescimento resulta de duas situações distintas. De facto,
enquanto o número de participantes decresceu 1,9%, o número de beneficiários
registou um crescimento de 7,5%.

Em todos os tipos de fundos de pensões, à excepção dos PPA, houve uma
redução do número de participantes. Nos fundos fechados, esse decréscimo
deveu-se sobretudo à reestruturação de pessoal levada a cabo por várias
empresas, consubstanciada essencialmente pela passagem de participantes à
situação de beneficiários. Quanto aos PPR/E, o decréscimo é explicado
essencialmente pela transferência, anteriormente referida, de um fundo de
pensões para seguros de vida PPR/E.

Devido à redução do número de participantes e ao aumento do número de
beneficiários, o peso do último número face ao primeiro registou um acréscimo de
3,1%, cifrando-se o mesmo, no final do ano em análise, em 36,2%. A evolução
crescente do rácio beneficiários / participantes é elucidativa do relativo
envelhecimento das populações dos fundos de pensões envolvidas.

Atendendo à redução do número de participantes abrangidos pelos fundos
de pensões, o peso dos participantes abrangidos pelo primeiro e segundo pilares
de protecção social5 na população empregada desceu de 4,4% para 4,2%. Em
2000, o número de participantes abrangidos por esses dois pilares de protecção
social ascendiam a cerca de 205 mil6 – redução de 4% relativamente a 1999 – e,
segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população empregada em Portugal
era 4.932 milhares de pessoas – aumento de 2% relativamente a 1999.

O
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

91.

Evolução do

universo das pessoas

abrangidas pelos

fundos de pensões

Evolução do número

de beneficiários face

ao número de

participantes

Quadro 62 . Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999

(a) Participantes 254.454   270.338   291.147   299.154   293.530   -1,9%
Fundos de pensões fechados 195.373   192.164   190.156   188.043   184.075   -2,1%
Fundos de pensões PPR/E 53.413   63.980   72.665   70.556   69.482   -1,5%
Fundos de pensões PPA 839   1.907   2.648   2.850   3.367   18,1%
Outros fundos de pensões abertos 4.829   12.287   25.678   37.705   36.606   -2,9%

(b) Beneficiários (1) 65.985   78.060   92.110   98.944   106.323   7,5%

(a) + (b) 320.439   348.398   383.257   398.098   399.853   0,4%
(b) / (a) 25,9% 28,9% 31,6% 33,1% 36,2%
(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões. Inclui também os beneficiários para os quais foi adquirida uma renda vitalícia no respectivo ano (mesmo que essa

aquisição tenha sido para actualizar as pensões em pagamento), bem como os beneficiários aos quais tenham sido pagos capitais de remição.

5 A grande maioria dos trabalhadores dos sectores bancário e de comunicações portugueses não se encontra abrangida
pelo sistema de protecção da segurança social, pelo que, relativamente a eles, os fundos de pensões desempenham o
papel de primeiro pilar de protecção social.

6 Os participantes que estavam abrangidos simultaneamente por um fundo fechado e por uma adesão colectiva a um
fundo aberto só foram considerados uma vez.



O quadro seguinte representa a distribuição da população de participantes e
beneficiários dos fundos de pensões fechados, por sectores de actividade a que os
associados dos fundos pertencem. Como se constata, os sectores da actividade
bancária e de comunicações representam metade dos participantes e 59% dos
beneficiários.

O valor dos benefícios pagos cresceu 11,7% em relação a 1999,
correspondendo a 59% do valor das contribuições pagas. Embora a taxa de
crescimento desse valor tenha vindo a diminuir ao longo dos anos, a sua evolução
tem sido semelhante à do valor total dos fundos de pensões, o que tem feito com
que o valor dos benefícios pagos registe uma tendência estável (embora
ligeiramente crescente) face ao valor total dos fundos de pensões.

Pelo gráfico pode-se constatar que a ausência de medidas estruturais afectas
aos fundos de pensões tem contribuído para que se continue numa fase
estacionária desse mercado. A relativa convergência intertemporal entre o valor
dos benefícios e o valor das contribuições – comparados com o mercado de
fundos de pensões – ilustra o estádio de amadurecimento em que se encontra o
mercado de fundos de pensões.
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Quadro 63 . Frequências relativas do número de participantes e de beneficiários dos fundos
de pensões fechados, por tipo de actividade económica dos associados
2000

Participantes Beneficiários

Actividade bancária 34,53% 33,15%

Comunicações 15,54% 26,27%

Indústria 15,80% 8,16%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 9,18% 13,82%

Actividade seguradora 4,82% 1,94%

Defesa 3,89% 6,75%

Comércio 3,68% 0,40%

Transportes 3,83% 2,28%

Produtos químicos e farmacêuticos 3,27% 0,99%

Produção e distribuição de combustíveis 2,37% 5,36%

Outras actividades financeiras 0,94% 0,05%

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1,25% 0,04%

Outros 0,91% 0,81%
100,00% 100,00%

Quadro 64 . Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

milhões de euros 1996 1997 1998 1999 2000

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 414,0   507,3   644,4   725,2   809,9   
(b) Valor dos fundos de pensões 8.232,2   10.059,8   11.577,6   12.911,1   13.766,5   

(a) / (b) 5,0% 5,0% 5,6% 5,6% 5,9%
(1) Esse valor inclui os montantes pagos, durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios, ou

seja: pensões pagas directamente pelos fundos,  prémios únicos de rendas vitalícias adquiridos pelos fundos e capitais
de remição ou prémios únicos de outro tipo de rendas resultantes da remição pagos também pelos fundos.

Convergência do

valor dos benefícios

e das contribuições;

amadurecimento do

mercado



Os dois quadros seguintes pormenorizam o número de beneficiários e o valor
dos respectivos benefícios pagos, por tipo de fundo de pensões e por tipo de
benefícios, em duas perspectivas: face ao conjunto dos vários tipos de fundos de
pensões e face a cada um dos tipos de fundos de pensões. Repare-se que uma
parte significativa das situações de invalidez decorre da classificação das pensões
prevista no ACTV do sector bancário, cujo reconhecimento dessas situações na
maior parte dos bancos é feito por juntas médicas dos próprios bancos.

Em 2000, nos fundos fechados, houve um crescimento de 25% no número
de beneficiários por invalidez e uma redução de 15% no número de beneficiários
por reforma antecipada / pré-reforma. Essas evoluções prenderam-se, por um
lado, com a passagem de reformados antecipadamente e pré-reformados a
reformados e, por outro – no caso dos bancos – com reestruturações de pessoal
que conduziram a que os muitos activos que foram reformados antecipadamente
tenham sido considerados como inválidos.

Pode constatar-se que existe uma relação bastante estreita entre o peso do
número de beneficiários e o peso dos respectivos benefícios pagos, por tipo de
fundos de pensões. Por exemplo, refira-se que, em 2000, 93,5% dos beneficiários
e 94,1% dos benefícios pagos corresponderam ao universo dos fundos de
pensões fechados.
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Gráfico 34 . Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões

Quadro 65 . Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício
2000

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

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

Velhice 41.060 300.442,3 3.137 28.458,0 - - 1.096 2.612,1 45.293 331.512,4
Invalidez 32.451 290.595,1 98 837,7 - - 1.321 5.528 33.870 296.961
Reforma antecipada / Pré-reforma 9.163 119.190,3 378 4.429,8 31 104,8 237 225,8 9.809 123.950,6
Viuvez 15.472 48.658,4 244 3.827,5 3 12,5 109 121,4 15.828 52.619,8
Orfandade 1.243 3.290,3 - - - - 15 16,0 1.258 3.306,3
Desemprego de longa duração
ou doença grave 2 8,6 222 1.203,0 2 2,6 39 306,6 265 1.520,7

99.391 762.184,8 4.079 38.756,0 36 119,8 2.817 8.810,2 106.323 809.870,9
93,5% 94,1% 3,8% 4,8% 0,0% 0,0% 2,6% 1,1% 100,0% 100,0%

Distribuição dos

beneficiários por

tipo de benefício e

por tipo de fundo



Contudo, a semelhança de pesos existente ao nível dos valores agregados não
se mantém por tipo de benefício. Concretamente nos fundos fechados, no que se
refere aos casos dos benefícios de reforma antecipada / pré-reforma e viuvez,
constata-se uma diferença acentuada entre o peso do número de beneficiários e
o peso dos benefícios pagos.

Note-se que, em todas as situações de desemprego de longa duração e de
doença grave, os respectivos benefícios foram pagos sob a forma de capitais de
remição.

No quadro seguinte apresentam-se os pesos relativos do número de
beneficiários e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício. Entre os
anos de 1999 e 2000, embora se note uma certa permanência da estrutura desses
pesos, constata-se o aumento do peso do número de beneficiários por invalidez e
a diminuição do peso do número de beneficiários por reforma antecipada /
pré-reforma, a que corresponderam evoluções no mesmo sentido mas mais
acentuadas no que se refere ao peso dos respectivos benefícios pagos. Em 2000,
as pensões de sobrevivência representavam 6,9% do total dos benefícios pagos e
os respectivos beneficiários representavam 16,1% do número total de
beneficiários.

Nos fundos de pensões fechados, quase todos os benefícios foram pagos por
pensões directamente a partir do património dos fundos. Apenas 1% dos
benefícios foram pagos por meio de prémios únicos de rendas ou capitais de
remição, formas essas que abrangeram somente 0,1% do número total de
beneficiários.

Nos fundos de pensões PPR/E e PPA, todos os benefícios foram pagos sob a
forma de capitais de remição – por opção dos beneficiários – tal como tinha
acontecido em 1999, o que demonstra a preferência dos beneficiários desses
fundos pelas remições, em detrimento da transformação do valor acumulado das
unidades de participação por eles detidas em rendas vitalícias. Relativamente aos
fundos de pensões PPA, o pagamento de benefícios só teve início em 1999.

Nos outros fundos de pensões abertos, os prémios únicos de rendas e os
capitais de remição foram responsáveis por 18% (contra 30% em 1999) do valor
total dos benefícios pagos – 14% para os capitais de remição e 4% para os
prémios únicos de rendas. Essas duas formas de pagamento abrangeram 6%
(contra 14% em 1999) dos beneficiários nesse tipo de fundos abertos. Note-se
que, ao contrário dos fundos fechados em que se assiste a uma certa estabilidade
da população e dos benefícios, os outros fundos de pensões abertos caracterizam-se
por uma maior variação dada a própria natureza que revestem – concretamente,
maior facilidade de constituição e extinção das adesões e co-existência de
adesões colectivas e individuais.
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Distribuição

proporcional do

número de

beneficiários e do

valor dos benefícios

pagos, por tipo de

benefício

Formas de

pagamento dos

benefícios: pensões,

rendas vitalícias e

capitais de remição

Quadro 66 . Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios
pagos por tipo de benefício

Número Valor
1999 2000 1999 2000

Velhice 44,0% 42,6% 39,0% 40,9%
Invalidez 27,4% 31,9% 31,6% 36,7%
Reforma antecipada / Pré-reforma 11,5% 9,2% 22,1% 15,3%
Viuvez 15,4% 14,9% 6,5% 6,5%
Orfandade 1,2% 1,2% 0,4% 0,4%
Desemprego de longa duração
ou doença grave 0,5% 0,2% 0,4% 0,2%

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



4.3.4.Fundos de pensões por sector de actividade dos
associados

a) Montantes e escalões
Considerando a classificação dos escalões e sectores de actividade já utilizada,

efectuou-se uma análise aos fundos de pensões fechados e às adesões colectivas
a fundos de pensões abertos existentes em 31 de Dezembro de 2000.

A estrutura da distribuição do montante gerido por sectores de actividade
permanece ao nível dos anos anteriores. Como se pode ver no quadro seguinte, os
sectores de "actividade bancária" e "comunicações" concentram 78% do
montante total dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos abertos,
dado que, enquanto que nesses dois sectores a maior parte dos fundos substituem
os regimes públicos de segurança social nos restantes sectores os fundos
complementam as pensões atribuídas por esses regimes.

Este tema será desenvolvido através da subdivisão entre fundos fechados e
adesões colectivas a fundos abertos, conforme adiante se fará.
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Quadro 68 . Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados e por escalão de
montante individual desses fundos
2000

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

Mais de 1.000.000 28,62% 10,81% - - - - 0,13% 1,09% - - - - - 40,65%
Entre 250.001 e 1.000.000 24,72% 6,72% 6,33% - - - - - - - - - - 37,76%
Entre 100.001 e 250.000 2,67% 1,70% - - 0,81% 1,81% - - - - - - - 6,99%
Entre 50.001 e 100.000 1,29% 0,49% - 1,74% 1,23% - 0,47% - - 0,62% 0,48% - - 6,33%
Entre 15.001 e 50.000 1,00% - 0,36% 0,80% - 0,41% 1,00% 0,54% 0,47% - - - 0,23% 4,81%
Entre 5.001 e 15.000 0,37% 0,07% - 0,72% 0,30% - 0,24% - 0,10% - 0,04% 0,22% - 2,07%
Entre 2.501 e 5.000 - - - 0,29% 0,05% - 0,12% 0,02% 0,07% - 0,04% 0,17% 0,04% 0,79%
Entre 1.001 e 2.500 - - - 0,14% 0,01% - 0,05% 0,04% 0,03% - 0,01% 0,09% 0,06% 0,43%
Entre 501 e 1.000 0,01% - - 0,04% - - 0,03% - 0,00% - - 0,02% 0,01% 0,10%
Entre 251 e 500 0,00% - - 0,01% 0,00% - 0,00% 0,00% - - 0,01% 0,00% - 0,04%
Entre 101 e 250 - 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,01% - - 0,00% 0,00% 0,02%
Até 100 - - - 0,00% - - - - 0,00% - 0,00% - - 0,00%

58,68% 19,79% 6,69% 3,75% 2,40% 2,22% 2,05% 1,70% 0,68% 0,62% 0,59% 0,50% 0,33% 100,00%

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

Quadro 67 . Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por
tipo de actividade económica

Montante %
milhões de euros 1999 2000 1999 2000

Actividade bancária 7.092       7.778       57,15% 58,50%
Comunicações 2.512       2.602       20,25% 19,58%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 918       885       7,40% 6,66%
Indústria 471       509       3,80% 3,83%
Transportes 303       330       2,44% 2,48%
Produção e distribuição de combustíveis 294       297       2,37% 2,24%
Actividade seguradora 257       276       2,07% 2,07%
Outras actividades financeiras 189       238       1,52% 1,79%
Comércio 94       97       0,75% 0,73%
Defesa 88       82       0,71% 0,61%
Outros 82       89       0,66% 0,67%
Produtos químicos e farmacêuticos 70       69       0,57% 0,52%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 38       44       0,31% 0,33%

12.408       13.294       100,00% 100,00%



Conclui-se que, em cada um dos três sectores com montantes geridos mais
elevados – "actividade bancária", "comunicações" e "produção e distribuição de
electricidade, gás e água" – os fundos com mais de 250 milhões de euros
representam, em 2000, 91%, 89% e 95% do total do sector, respectivamente.
Este agregado representa 78% do montante total dos fundos fechados. Somando
a essa percentagem o valor dos fundos entre os 100 e os 250 milhões de euros, a
percentagem ascende a 85%, o que ilustra a elevada concentração do mercado,
como aliás já foi mencionado.

O escalão acima dos 1.000 milhões de euros está repartido entre quatro
sectores de actividade. A existência de montantes relativamente pequenos nos
sectores "actividade seguradora" e "outras actividades financeiras" advém da
divisão de um fundo, incluído nesse escalão, por diversos sectores, em função dos
respectivos associados.

O segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a fundos
abertos é muito menos concentrado não só a nível das actividades económicas,
como a nível dos montantes das adesões colectivas.

Ainda assim, 57% desse mercado correspondia às adesões acima dos 5
milhões de euros, dos quais 73% se referiam à "actividade bancária"; estando os
restantes 27% repartidos pelos sectores de "transportes", "produção e
distribuição de electricidade, gás e água" e "produção e distribuição de
combustíveis".

Os montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos concentram-se
sobretudo nos sectores financeiros – "actividade bancária", "actividade
seguradora" e "outras actividades financeiras" – e na "indústria" e "transportes".
Esses cinco sectores representavam 77% do valor total.
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Quadro 69 . Adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de actividade económica dos associados e por
escalão de montante individual dessas adesões
2000

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

Entre 15.001 e 50.000 15,89% - - - - - - - - - - - - 15,89%
Entre 5.001 e 15.000 25,77% - 3,87% - 8,09% 3,45% - - - - - - 41,18%
Entre 2.501 e 5.000 - - - 6,70% - - 2,06% - - - 1,94% - - 10,71%
Entre 1.001 e 2.500 - 1,03% - 1,71% 1,14% - - 6,36% 2,99% - 2,48% 0,85% - 16,57%
Entre 501 e 1.000 0,93% - - 1,34% - - 2,19% 1,69% 0,58% 0,51% 0,65% 0,49% - 8,39%
Entre 251 e 500 0,42% 0,21% - 0,66% - - - 0,40% 0,29% - 1,25% 0,28% 0,26% 3,76%
Entre 101 e 250 0,21% - - 0,19% - - 0,17% 0,72% 0,34% - 0,57% - - 2,20%
Até 100 0,06% 0,05% 0,07% 0,33% 0,03% - 0,12% 0,11% 0,18% - 0,33% - 0,02% 1,30%

43,29% 1,28% 3,94% 10,95% 9,27% 3,45% 4,54% 9,29% 4,38% 0,51% 7,23% 1,62% 0,27% 100,00%

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



No quadro seguinte apresenta-se a repartição dos fundos de pensões
fechados por tipo de entidades gestoras e tipo de actividade económica dos
associados.

No que se refere às adesões colectivas a fundos de pensões abertos apenas
duas eram geridas por empresas de seguros. Os respectivos associados pertenciam
à actividade seguradora e essas adesões representavam somente cerca de 4%o do
montante total relativo às adesões colectivas.

b) Tipo de planos de pensões
Nos fundos de pensões fechados, 83% do respectivo valor financiam planos

de pensões de benefício definido mas independentes do sistema de segurança
social pública. Dado que a grande maioria destes planos de pensões são
substitutivos da segurança social, a maior parte dos fundos desses planos estava
concentrada nos sectores de "actividade bancária" e "comunicações". Esse tipo
de planos representava, respectivamente, 96% e 89% do valor dos fundos afectos
a esses dois sectores.

Os planos de pensões de benefício definido cuja fórmula de cálculo da pensão
depende directamente da pensão da segurança social representavam cerca de
16% do valor dos fundos fechados. Do valor afecto a esses planos, 42% referiam-se
aos fundos da "produção e distribuição de electricidade, gás e água".

O valor das adesões colectivas a fundos abertos está menos concentrado
pelos diferentes tipos de planos de pensões do que nos fundos fechados, havendo
duas observações a destacar. Tal como nos fundos fechados, 70% dos montantes
relativos às adesões colectivas estavam afectos a planos de benefício definido
independentes da segurança social. As adesões colectivas com planos de
contribuição definida representavam 6,6% do montante total dos fundos abertos,
o que representa um peso relativo muito superior ao verificado nos fundos
fechados para esse tipo de planos (com 0,1% de peso no total). Cerca de 37% do
montante aplicado em planos de contribuição definida respeita a adesões
colectivas.
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Repartição por tipo

de entidade gestora

Planos de benefício

definido e

independentes da

Segurança Social

Planos de benefício

definido e

dependentes da

Segurança Social

Adesões colectivas:

Benefício definido

"versus"

contribuição

definida

Quadro 70 . Montante dos fundos de pensões fechados por tipo de entidades gestoras e por tipo de actividade
económica dos associados

2000

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

Actividade bancária 7.669     58,35% 43         0,33% 7.712     58,68%
Comunicações 2.600     19,79% 0         0,00% 2.600     19,79%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 879     6,69% 879     6,69%
Indústria 397     3,02% 96         0,73% 492     3,75%
Transportes 309     2,35% 6         0,05% 316     2,40%
Produção e distribuição de combustíveis 263     2,00% 28         0,22% 292     2,22%
Actividade seguradora 76     0,58% 192         1,46% 269     2,05%
Outras actividades financeiras 200     1,52% 24         0,18% 224     1,70%
Comércio 34     0,26% 56         0,43% 90     0,68%
Defesa 81     0,62% 81     0,62%
Outros 77     0,58% 1         0,01% 78     0,59%
Produtos químicos e farmacêuticos 42     0,32% 24         0,18% 66     0,50%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 40     0,31% 3         0,03% 44     0,33%

12.667  96,38% 475     3,62% 13.142   100,00%



Relativamente ao número de fundos de pensões fechados, 58% do total
financiavam planos de benefício definido e independentes da segurança social – que,
em montante, representavam 83% do valor total dos fundos de pensões.

Ainda em relação aos fundos fechados que financiam esse tipo de planos,
enquanto que 25 fundos dos sectores "actividade bancária" e "comunicações"
concentravam 74% do total dos fundos de pensões, os restantes 93 fundos
representavam só cerca de 9% do mesmo montante. O sector "indústria"
concentrava 28% do número total de fundos – contra menos de 4% do respectivo
valor – sendo o sector que representava o maior número de planos de pensões de
benefício definido em qualquer das três formas apresentadas – i.e., independente
da segurança social, complementar e integrado na segurança social, e
complementar e não integrado na segurança social. Dos 24 fundos com planos de
benefício definido da "actividade seguradora", 23 são independentes da
segurança social.
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Quadro 72 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2000

A B C D E F G Total

Actividade bancária 32 4 - 3 - - - 39
Comunicações 4 3 - 2 - - - 9
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3 3 - 4 - - - 10
Indústria 34 20 11 22 - 2 1 90
Transportes 4 11 2 2 - - - 19
Produção e distribuição de combustíveis 2 2 - 2 - - - 6
Actividade seguradora 35 1 - - - - - 36
Outras actividades financeiras 24 6 1 2 - - - 33
Comércio 22 5 2 5 1 - 1 36
Defesa - 1 - 1 - - - 2
Outros 12 12 - 26 - - - 50
Produtos químicos e farmacêuticos 12 6 3 4 3 1 - 29
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 5 4 - 5 - - - 14

189 78 19 78 4 3 2 373

A - Benefício definido, independente da segurança social E - Misto, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado F - Misto, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado G - Misto, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida

Quadro 71 . Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por
tipo de plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2000

A B C D E F G Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 7.491,7 56,35% 283,7 2,13% - - 2,4 0,02% - - - - - - 7.777,8 58,50%
Comunicações 2.312,9 17,40% 287,5 2,16% - - 2,0 0,01% - - - - - - 2.602,4 19,58%
Produção e distribuição 
de electricidade, gás e água 15,1 0,11% 869,8 6,54% - - - - - - - - - - 884,9 6,66%
Indústria 207,5 1,56% 193,7 1,46% 33,3 0,25% 5,9 0,04% - - 61,8 0,46% 6,9 0,05% 509,1 3,83%
Transportes 268,6 2,02% 46,4 0,35% 14,8 0,11% 0,1 0,00% - - - - - - 329,8 2,48%
Produção e distribuição 
de combustíveis 30,6 0,23% 266,6 2,01% - - - - - - - - - - 297,2 2,24%
Actividade seguradora 271,7 2,04% 4,0 0,03% - - - - - - - - - - 275,7 2,07%
Outras actividades financeiras 231,7 1,74% 5,8 0,04% 0,0 0,00% 0,2 0,00% - - - - - - 237,7 1,79%
Comércio 57,0 0,43% 2,3 0,02% 9,8 0,07% 0,5 0,00% 1,0 0,01% - - 25,9 0,19% 96,6 0,73%
Defesa - - 80,8 0,61% - - 0,8 0,01% - - - - - - 81,6 0,61%
Outros 76,6 0,58% 8,6 0,06% - - 3,5 0,03% - - - - - - 88,7 0,67%
Produtos químicos 
e farmacêuticos 20,5 0,15% 11,3 0,08% 3,1 0,02% 8,1 0,06% 17,0 0,13% 8,7 0,07% - - 68,7 0,52%
Actividades de serviços 
colectivos, sociais e pessoais 33,0 0,25% 7,8 0,06% - - 3,4 0,03% - - - - - - 44,2 0,33%

11.016,9 82,87% 2.068,4 15,56% 60,9 0,46% 27,0 0,20% 18,1 0,14% 70,5 0,53% 32,8 0,25% 13.294,5 100,00%

A - Benefício definido, independente da segurança social E - Misto, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado F - Misto, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado G - Misto, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida



Quanto às adesões colectivas as análises não diferem substancialmente,
havendo contudo a salientar a existência de 69 planos de contribuição definida,
por oposição aos 9 nos fundos fechados.

Em 2000 houve um aumento líquido de 25 de adesões colectivas
comparativamente ao ano anterior. Esse aumento ocorreu em vários tipos de
planos mas foi mais visível nos planos de contribuição definida. Nestes planos,
passou-se de 53 adesões em 1999 para 69 em 2000, o que indica – à semelhança
do que vem acontecendo nos últimos anos – a tendência das pequenas e médias
empresas para optarem por esses planos, como uma forma de transferirem, para
os participantes, o risco da redução dos benefícios concedidos pelos regimes de
segurança social.

c) Benefícios garantidos
Relativamente à parte não contributiva dos participantes para o

financiamento dos respectivos benefícios, os fundos de pensões fechados e as
adesões colectivas a fundos de pensões abertos podem garantir os benefícios de
reforma por velhice, reforma antecipada / pré-reforma, reforma por invalidez e
sobrevivência por viuvez e orfandade.

No quadro seguinte apresentam-se as combinações dos benefícios garantidos
pelos planos de pensões dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos
abertos, em função do tipo de actividade económica dos associados.

d) Direitos adquiridos
Nos fundos fechados, 52% do respectivo número corresponde a planos de

pensões que não concedem direitos adquiridos em caso de cessação do vínculo
contratual com o correspondente associado e 22% concediam tais direitos ao
abrigo do regime de contratação colectiva de trabalho, vigente nos sectores de
"actividade bancária", "actividade seguradora" e "outras actividades financeiras"
(que não as incluídas directamente nesses dois tipos de actividades, mas
abrangidas por essa contratação colectiva).
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Quadro 73 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de benefícios garantidos e por tipo de actividade económica dos associados
2000

Velhice Velhice Velhice, Velhice Velhice, Velhice Velhice Velhice, Todos os Outras Total
e invalidez invalidez inv.,RA/PR inv.,RA/PR invalidez invalidez inval.,SPartic. benefícios combin.

e RA/PR (1) e SPartic.(2) e SBenef. (3) e SPartic. e SBenef. e SBenef. (4) (5)

Actividade bancária - 1 1 2 - 3 - 6 23 3 39
Comunicações - 4 - - - 1 1 3 - - 9
Produção e distribuição de electricidade, gás e água - 4 - - - 4 - - 2 - 10
Indústria 5 21 5 6 1 20 3 13 9 7 90
Transportes 1 6 2 - - 3 - 4 3 - 19
Produção e distribuição de combustíveis - - - - - 2 - 3 - 1 6
Actividade seguradora - 6 25 - 2 - - - 3 - 36
Outras actividades financeiras 1 3 4 1 - 1 - 6 15 2 33
Comércio 7 13 2 2 1 2 1 2 1 5 36
Defesa - - 1 - - - 1 - - - 2
Outros 2 13 1 4 - 17 1 9 - 3 50
Produtos químicos e farmacêuticos 3 7 3 2 2 1 - 6 3 2 29
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 2 3 1 - - 4 - 3 - 1 14

21 81 45 17 6 58 7 55 59 24 373

(1) RA/PR - Reforma antecipada/pré-reforma
(2) SPartic. - Sobrevivência de participantes (viuvez e/ou orfandade)
(3) SBenef. - Sobrevivência de beneficiários (viuvez e/ou orfandade)
(4) Velhice, invalidez, reforma antecipada/pré-reforma, sobrevivência de participantes e sobrevivência de beneficiários
(5) Combinações de tipos de benefícios não incluídas nas nove possibilidades anteriores. Não consta o benefício por invalidez.

Aumento e

distribuição do

número de adesões

colectivas

Tipo de benefícios e

suas ligações aos

contratos colectivos

de trabalho

Tipo de direitos

adquiridos e suas

ligações aos

contratos colectivos

de trabalho



Nas adesões colectivas, a percentagem de fundos com planos sem direitos
adquiridos era de 48%, quando em 1999 essa percentagem era de 67%, e 17%
do total dos fundos garantiam direitos adquiridos que se referem ao regime de
contratação colectiva mencionada no parágrafo anterior.

Note-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos, e não
à portabilidade desses direitos. Dado que a portabilidade se refere à manutenção
dos direitos adquiridos sem estarem condicionados a quaisquer restrições de
mobilidade dos participantes entre sectores de actividade ou entidades
empregadoras, esse tipo de direitos ainda são uma raridade em Portugal.

e) Actualização das pensões
No que se refere à actualização de pensões verificam-se algumas diferenças

entre os fundos de pensões fechados e as adesões colectivas de fundos de
pensões abertos. Enquanto que 76% dos fundos de pensões fechados garantem
actualização das pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas
39%. 
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Quadro 74 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de direitos adquiridos e por tipo de actividade económica dos associados
2000

Não Sim Total

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

Actividade bancária 2 26 - - 11 39
Comunicações 2 - 1 3 3 9
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 - - - 4 10
Indústria 67 - 3 - 20 90
Transportes 13 - - - 6 19
Produção e distribuição de combustíveis 4 - - - 2 6
Actividade seguradora 4 32 - - - 36
Outras actividades financeiras 7 16 - - 10 33
Comércio 28 - - - 8 36
Defesa 2 - - - - 2
Outros 22 - 1 1 26 50
Produtos químicos e farmacêuticos 16 - 1 - 12 29
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 10 - - - 4 14

183 74 6 4 106 373

(1) Direitos adquiridos dentro do mesmo sector de actividade - sectores bancário e segurador
(2) Direitos adquiridos dentro do grupo económico a que os associados pertencem 
(3) Direitos adquiridos nos termos do plano de pensões da Caixa Geral de Aposentações
(4) Direitos adquiridos estabelecidos de modo diferente das três formas anteriores

Quadro 75 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por forma
de actualização das pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2000

Não Sim Total

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

associados

Actividade bancária 3 25 2 - - 9 39
Comunicações 2 - 1 3 - 3 9
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 9 - - - - 1 10
Indústria 44 - 21 - 4 21 90
Transportes 4 - 8 - 2 5 19
Produção e distribuição de combustíveis 3 - 2 - - 1 6
Actividade seguradora 1 33 - - - 2 36
Outras actividades financeiras 8 19 2 - 2 2 33
Comércio 21 - 8 - 2 5 36
Defesa 1 - - - - 1 2
Outros 37 - 8 - - 5 50
Produtos químicos e farmacêuticos 10 - 11 - 1 7 29
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 10 - 1 - 1 2 14

153 77 64 3 12 64 373

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



Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações 28% são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador, e em 32% por decisão dos associados. Nas adesões colectivas, essas
percentagens são de, respectivamente, 51% e 23%.

Tanto nos fundos fechados como nas adesões colectivas a fundos abertos, ao
abrigo da regulamentação do sector, existe uma relação estreita entre os direitos
adquiridos e a actualização das pensões.

f) Forma de pagamento dos benefícios
A repartição do número de fundos fechados e de adesões colectivas a fundos

abertos por forma de pagamento dos benefícios consta do quadro seguinte.

Em 77% dos fundos fechados, os benefícios previstos nos planos de pensões
são pagos exclusivamente através dos próprios fundos. Os contratos de seguros de
rendas são a forma de pagamento exclusiva em 18% dos fundos.

A distribuição é mais equilibrada no caso das adesões colectivas a fundos
abertos: 54% através da própria quota-parte dos fundos afecta à adesão colectiva
e 46% por meio de contratos de seguros de rendas.

Nos fundos fechados, comparando a forma de pagamento dos benefícios
com o tipo de entidade gestora, constata-se que dos 121 fundos a cargo de
sociedades gestoras, 112 efectuam o pagamento dos benefícios directamente a
partir do património dos fundos. Nos 84 fundos geridos por empresas de seguros,
os fundos de pensões são o veículo directo de pagamento dos benefícios em 45
casos. Dos 36 fundos cujos benefícios são pagos por contrato de seguro, 31 são
geridos por empresas de seguros.
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frequência
Quadro 76 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de

pensões abertos por forma de pagamento dos benefícios e por tipo de
actividade económica dos associados
2000

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 32 6 1
Comunicações 9 - -
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 8 2 -
Indústria 57 30 3
Transportes 11 6 2
Produção e distribuição de combustíveis 6 - -
Actividade seguradora 18 14 4
Outras actividades financeiras 29 4 -
Comércio 25 10 1
Defesa 2 - -
Outros 20 30 -
Produtos químicos e farmacêuticos 21 7 1
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 9 5 -

247 114 12

Veículos de

pagamento dos

benefícios:

Património dos

fundos "versus"

rendas vitalícias

Quadro 77 . Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por
forma de pagamento dos benefícios
2000

Forma de pagamento Sociedades Empresas Entidades
dos benefícios gestoras de seguros gestoras

Fundo de pensões 112 45 157
Contrato de seguro 5 31 36
Ambas as formas anteriores 4 8 12

121 84 205



g) Remição das pensões
O quadro seguinte retrata a frequência dos fundos com possibilidade de

remição das pensões, por sector de actividade dos associados. Dele se conclui que
somente 16% dos fundos fechados prevêm a possibilidade de remição das
pensões, percentagem que aumenta para 36% no caso das adesões colectivas a
fundos abertos.

h) Planos contributivos
No quadro seguinte apresenta-se a frequência dos planos contributivos por

sectores de actividade económica dos associados, tanto nos fundos fechados
como nas adesões colectivas a fundos abertos. Dele se pode concluir que nas
adesões colectivas os planos contributivos assumem um peso muito superior ao
existente nos fundos fechados (28% nas adesões colectivas e 10% nos fundos
fechados).
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Quadro 78 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com possibilidade de remição das pensões por tipo de
actividade económica dos associados
2000

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária - 7
Indústria 7 10
Transportes 2 4
Produção e distribuição de combustíveis 1 1
Actividade seguradora 2 11
Outras actividades financeiras 1 -
Comércio 4 7
Outros 3 21
Produtos químicos e farmacêuticos 9 -
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 3 -

32 61

Quadro 79 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de actividade económica
dos associados
2000

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 2 4
Comunicações - -
Produção e distribuição de electricidade, gás e água - 1
Indústria 6 15
Transportes - 4
Produção e distribuição de combustíveis - -
Actividade seguradora - 11
Outras actividades financeiras - -
Comércio 1 4
Defesa 1 -
Outros 2 8
Produtos químicos e farmacêuticos 7 -
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 -

20 47
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Capítulo 5
5.1. Introdução
No decorrer do ano 2000 não se registaram alterações na legislação referente

aos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões. Assim, a
política seguida ficou essencialmente a dever-se à evolução dos mercados
nacionais e internacionais e às opções específicas de cada empresa de seguros ou
sociedade gestora de fundos de pensões. As regras de investimento em vigor são,
de acordo com o que se tem vindo a observar, suficientemente flexíveis para que
não influenciem, mais do que o considerado necessário em termos prudenciais, a
definição das políticas de investimento.

As políticas de investimento foram na realidade fortemente influenciadas pela
evolução dos mercados nacionais e internacionais.

5.2. Investimentos dos fundos de pensões
As diferenças nas políticas de investimento variam, por razões óbvias, de

acordo com o tipo de fundo a ser gerido. Os investimentos de fundos fechados e
fundos abertos, excluindo os fundos de pensões PPR/E e PPA que serão objecto de
análise num outro capítulo, têm em comum a grande percentagem de títulos da
dívida pública e equiparados e de obrigações e papel comercial, que
representavam respectivamente, 46,2% e 47,6% do total dos investimentos. De
notar que a elevada exposição em obrigações provocou resultados menos
favoráveis no ano 2000 uma vez que a partir de meados de Maio os índices
obrigacionistas em Portugal registaram uma tendência descendente devido, em
grande parte, à política de intervenção do Banco Central Europeu no sentido da
subida das taxas de juro, o que influenciou igualmente em baixa os índices
obrigacionistas da zona euro.

Relativamente aos fundos fechados, os restantes investimentos são
essencialmente em acções e títulos de participação e unidades de participação em
fundos de investimento, que somados aos títulos de dívida pública e obrigações e
papel comercial representam cerca de 84% dos investimentos daqueles fundos de
pensões.

No que se refere aos fundos abertos, excluindo PPR/E e PPA, é dada uma
maior ênfase às unidades de participação em fundos de investimento em
detrimento das acções e títulos de participação.

É de notar que a elevada percentagem registada em caixa e disponibilidades
à vista, à semelhança de anos anteriores, se fica a dever às entregas realizadas
num período muito próximo do final do ano, o que impossibilita as entidades
gestoras de procederem às aplicações financeiras noutro tipo de activos.
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A política de investimento dos fundos de pensões apresenta algumas
diferenças consoante os fundos são geridos por empresas de seguros ou por
sociedades gestoras. A diferença apontada consubstancia-se, de certa forma, no
perfil de risco assumido pelos fundos geridos. Nos fundos de pensões geridos por
empresas de seguros priveligia-se o investimento em obrigações e papel comercial
(29,5%) relativamente ao investimento em acções e títulos de participação
(16,4%), assumindo-se assim um menor risco, enquanto que nos fundos de
pensões geridos por sociedades gestoras priveligia-se o investimento em acções e
títulos de participação, sendo esta a rubrica com maior peso na carteira, com
25,5% do valor dos fundos geridos.

No que se refere às restantes rubricas verifica-se um grande equilíbrio nas
políticas de investimento adoptadas.

No seu conjunto, a composição dos activos dos fundos de pensões no ano
2000 não difere substancialmente da dos anos anteriores, no entanto algumas
alterações demonstram a inversão, embora ligeira, de algumas tendências
verificadas anteriormente.

Depois de em 1999 o investimento em títulos de dívida pública e equiparados
ter descido 8,5%, em 2000 o investimento nesta rubrica de activos cresceu quase
2%. Como veremos adiante, este crescimento realizou-se em dívida pública de
outros países da União Europeia.

Uma outra alteração na estrutura de investimentos foi a subida de 4 pontos
percentuais do investimento em unidades de participação em fundos de
investimento. O aumento do investimento neste tipo de activo foi balanceado pela
diminuição do investimento directo em acções e títulos de participação.

De facto, em épocas de volatilidade acrescida dos mercados existe uma
tendência para que a exposição ao mercado accionista seja efectuada através dos
fundos de investimento em detrimento do investimento directo em acções.
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Quadro 81 . Composição dos activos por tipo de entidades gestoras de fundos de pensões
2000

Soc. Gestoras Emp. Seguros Ent. Gestoras
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 2.845,7 22,3% 119,5 24,3% 2.965,2 22,4%
Obrigações e papel comercial 3.077,1 24,1% 145,0 29,5% 3.222,2 24,3%
Acções e títulos de participação 3.260,4 25,5% 80,4 16,4% 3.340,7 25,2%
Unidades de participação em fundos de investimento 1.509,4 11,8% 57,2 11,6% 1.566,7 11,8%
Terrenos e edificios 644,5 5,1% 24,2 4,9% 668,7 5,0%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 509,4 4,0% 21,3 4,3% 530,7 4,0%
Caixa e disponibilidades à vista 912,8 7,2% 42,3 8,6% 955,1 7,2%
Outros activos 3,4 0,0% 1,3 0,3% 4,7 0,0%

Total 12.762,7 100% 491,4 100,0% 13.254,1 100,0%

Quadro 80 . Composição dos activos por tipo de fundos de pensões
2000

Fechados PPR/PPE PPA Rest. Abertos Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante

Títulos de dívida pública e equiparados 2.725 21,6% 204 47,3% - - 36 20,8% 2.965
Obrigações e papel comercial 3.109 24,6% 67 15,5% - - 46 26,8% 3.222
Acções e títulos de participação 3.277 25,9% 28 6,5% 10 67,0% 26 15,0% 3.341
Unidades de participação em fundos de investimento 1.457 11,5% 75 17,4% 0 2,6% 34 19,8% 1.567
Terrenos e edificios 662 5,2% 7 1,6% - - - - 669
Depósitos remunerados e certificados de depósito 527 4,2% 2 0,4% 1 7,7% 1 0,7% 531
Caixa e disponibilidades à vista 874 6,9% 48 11,3% 3 22,4% 29 16,8% 955
Outros activos 5 0,0% - - 0 0,2% 0 0,1% 5

Total 12.636 100,0% 430 100,0% 15 100,0% 173 100,0% 13.254



No que se refere à distribuição geográfica dos títulos de dívida pública, a
tendência verificada no ano anterior manteve-se no ano 2000, ou seja, os
investimentos dos fundos de pensões em dívida pública, que em 2000
representavam 22,4% do total da carteira, estão cada vez mais concentrados em
títulos dívida pública emitidos por outros países da União Europeia. Depois de
sofrer uma quebra de 21,8% em 1999, em 2000 o investimento em dívida pública
portuguesa decresceu mais 28,3%, passando a representar apenas cerca de 40%
do total do investimento nesta rubrica.

Dos países emitentes dos títulos de dívida pública detidos pelos fundos de
pensões destacam-se a Alemanha, com cerca de 27% do total do investimento
em dívida pública, seguida da Espanha e da França, com valores na ordem dos
11% e 9%.

As rubricas de obrigações, acções e unidades de participação em fundos de
investimento, tal como os títulos de dívida pública, têm vindo a registar ao longo
dos últimos anos um decréscimo no que se refere ao investimento em títulos
emitidos em Portugal, por aumento das preferências da procura em torno dos
títulos emitidos em outros países da União Europeia.

No que se refere às obrigações, o montante investido em emitentes de  outros
países da União Europeia ultrapassou em 2000 a fasquia dos 50%, sendo o
Luxemburgo o principal país representado, seguido da Alemanha e do Reino
Unido.

Já no que se refere às acções, entre 1998 e 2000 a percentagem de
investimento em acções de empresas portuguesas desceu 15,8%. No entanto,
neste caso o destino do investimento tem correspondido não só a acções de
empresas dos restantes países da União Europeia como também de fora deste
espaço económico, nomeadamente acções de empresas norte americanas. É
interessante verificar que os títulos emitidos por empresas espanholas são os que
apresentam a maior percentagem, com um peso cerca de 12% na carteira de
acções.

Na rubrica de unidades de participação em fundos de investimento verifica-se
uma acentuada queda do investimento em fundos portugueses,  menos 23,9%.
Neste caso, verificamos, sem surpresa, que o Luxemburgo é o país de origem da
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Distribuição dos

investimentos dos

fundos por zona

geográfica dos

países emitentes

Quadro 83 . Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública

1998 1999 2000

Portugal 90,4% 68,6% 40,3%
Outros países da União Europeia 8,5% 27,0% 56,9%
Países fora da União Europeia 1,1% 4,5% 2,8%

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

Quadro 82 . Evolução da composição dos activos de fundos de pensões

1998 1999 2000

Títulos de dívida pública e equiparados 30,2% 21,7% 22,4%
Obrigações e papel comercial 26,8% 26,3% 24,3%
Acções e títulos de participação 24,5% 28,6% 25,2%
Unidades de participação em fundos de investimento 8,0% 8,4% 11,8%
Terrenos e edificios 3,8% 4,3% 5,0%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 3,6% 5,8% 4,0%
Caixa e disponibilidades à vista 3,1% 4,7% 7,2%
Outros activos 0,0% 0,2% 0,0%



maioria dos fundos de investimento em que os fundos de pensões detêm
unidades de participação, uma vez que este país é já o segundo mercado mundial
de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários.

5.3. Investimentos afectos às provisões técnicas das empresas
de seguros 

Tal como nos fundos de pensões, a política de investimento varia consoante o
tipo de fundo gerido. Na actividade seguradora essa política altera-se de acordo
com os ramos explorados, o que se justifica pelas especificidades técnicas dos
ramos vida e não vida, que exigem necessariamente horizontes de aplicação e
estratégias de investimento diferentes. Os seguros Unit Linked, apesar de serem
parte integrante do ramo vida apresentam características muito diferentes dos
restantes seguros desse ramo, pelo que a sua política de investimentos irá ser
analisada separadamente.

No que se refere ao ramo Vida, cerca de 75,2% dos investimentos
encontram-se distribuídos pelos títulos de dívida pública e obrigações e papel
comercial. Esta situação já não se verifica na distribuição da carteira dos
investimentos dos ramos não vida onde as aplicações se encontram distribuídas
por várias rubricas de investimento, apresentando os títulos de dívida pública a
maior importância, com 24,4%, e os depósitos remunerados e certificados de
depósito o menor peso do conjunto das cinco rubricas com maior importância,
com 10,7%. Como se pode verificar a amplitude entre os dois valores não é muito
elevada, o que reflecte a dispersão dos investimentos afectos aos ramos Não Vida.

Naturalmente, a carteira dos seguros Unit Linked é mais semelhante à carteira
dos seguros do ramo Vida, não existindo, no entanto, um montante tão elevado
em títulos de dívida pública.
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Quadro 84 . Distribuição geográfica das obrigações, acções e unidades de participação dos fundos de pensões

Obrigações Acções Unidades de
Participação

milhões de euros 1998 2000 1998 2000 1998 2000

Portugal 51,3% 45,0% 71,5% 55,7% 76,1% 52,2%
Internacionais 4,8% 3,9% - 0,1% 0,1% 2,8%
Outros países da União Europeia 42,7% 50,3% 24,7% 37,2% 21,8% 43,4%
Países fora da União Europeia 1,3% 0,8% 3,8% 7,1% 2,0% 1,6%

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

Quadro 85 . Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros
2000

Vida (excepto Unit Linked Não Vida Total
milhões de euros Unit Linked)

Títulos de dívida pública e equiparados 5.629 40,7% 517 23,9% 1.177 24,4% 7.324
Obrigações e papel comercial 4.691 33,9% 1.173 54,3% 851 17,6% 6.717
Acções e títulos de participação 951 6,9% 95 4,4% 599 12,4% 1.645
Unidades de participação em fundos de investimento 866 6,3% 212 9,8% 185 3,8% 1.264
Terrenos e edifícios 129 0,9% 0 0,0% 862 17,9% 991
Depósitos remunerados e certificados de depósito 1.108 8,0% 71 3,3% 515 10,7% 1.693
Caixa e disponibilidades à vista 92 0,7% 3 0,1% 41 0,8% 135
Créditos sobre tomadores de seguros 18 0,1% 3 0,1% 221 4,6% 241
Outros activos 336 2,4% 86 4,0% 378 7,8% 801

Total 13.819 100,0% 2.161 100,0% 4.829 100,0% 20.811

Activos representativos / Provisões técnicas 103% - 108% -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 100% - 94% -



A carteira de investimento dos seguros do ramo Vida (excepto Unit Linked)
apresenta sensivelmente a mesma estrutura que nos anos anteriores, sendo de
referir o elevado peso dos títulos de dívida pública e obrigações e papel comercial
que, no seu conjunto, representavam em 1998 cerca de 76,4% da carteira e em
2000 atingiram os 74,6%.

Os depósitos remunerados e os certificados de depósito continuam a
constituir uma rubrica com algum peso no conjunto dos investimentos.

Como tradicionalmente vem acontecendo em Portugal, a carteira de
investimento deste tipo de seguros, ao contrário do que acontece em grande
parte dos países em que são comercializados, não difere em grande escala da
carteira de investimentos dos restantes seguros do ramo Vida. Assim, a vertente
de investimento com risco mais elevado não assume um papel importante, uma
vez que os investimentos em acções e unidades de participação em fundos de
investimento representavam em 2000 apenas cerca de 14% do total dos
investimentos, notando-se inclusive uma diminuição no seu peso relativamente a
1998 e 1999 onde estas rubricas somavam respectivamente, 21,4% e 16,8%. A
tal facto não será alheio o comportamento dos índices accionistas.

Por sua vez e como consequência, os investimentos com menor risco,
nomeadamente os títulos de dívida pública e as obrigações e papel comercial
registam um peso cada vez mais elevado, tendo subido de 67,5% em 1998 para
78,2% em 2000, sendo no entanto de salientar que as obrigações e papel
comercial representam 54,3% da carteira.
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Quadro 86 . Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto Unit
Linked)

1998 1999 2000

Títulos de dívida pública e equiparados 46,2% 41,3% 40,7%
Obrigações e papel comercial 30,2% 32,8% 33,9%
Acções e títulos de participação 8,2% 7,9% 6,9%
Unidades de participação em fundos de investimento 5,2% 5,7% 6,3%
Terrenos e edifícios 1,7% 1,4% 0,9%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 4,2% 7,6% 8,0%
Caixa e disponibilidades à vista 1,1% 0,4% 0,7%
Juros decorridos 2,1% 1,9% 2,0%
Outros activos 1,2% 1,0% 0,5%

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

Activos representativos / Provisões técnicas 103,7% 104,6% 103%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,2% 101,2% 100%

Carteira

afecta à

representação das

provisões técnicas

do ramo Vida

Seguros do tipo Unit

Linked

Quadro 87 . Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo
Unit Linked do ramo Vida

1998 1999 2000

Títulos de dívida pública e equiparados 39,1% 38,5% 23,9%
Obrigações e papel comercial 28,4% 37,8% 54,3%
Acções e títulos de participação 5,0% 6,1% 4,4%
Unidades de participação em fundos de investimento 16,4% 10,7% 9,8%
Terrenos e edifícios 0,0% 0,0% 0,0%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 5,5% 3,0% 3,3%
Caixa e disponibilidades à vista 0,0% 0,0% 0,1%
Juros decorridos 4,0% 2,1% 1,7%
Outros activos 1,6% 1,7% 2,5%

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



A carteira dos activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não
Vida sofreu ligeiras alterações relativamente ao ano anterior. Os títulos da dívida
pública e equiparados e as obrigações e papel comercial aumentaram o seu peso
no conjunto da carteira, representando em 2000 cerca de 42% do valor da
mesma. Este aumento de 6,6% efectuou-se essencialmente como contrapartida
da diminuição do peso do investimento em acções e títulos de participação, em
unidades de participação em fundos de investimento e em terrenos e edifícios,
que, no conjunto, viram o seu peso diminuir cerca de 8,4%.

Ao contrário do verificado nos investimentos dos fundos de pensões, a
distribuição dos investimentos das empresas de seguros por país emitente dos
títulos de dívida pública não sofreu grandes alterações relativamente a 1999.

É de salientar que os títulos de dívida pública detidos pelas empresas de
seguros emitidos em outros países da União Europeia, foram maioritariamente
emitidos em Espanha, Alemanha e Itália, que representam respectivamente 7%,
4% e 2,6% do total dos investimentos nesta rubrica.

A distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública é idêntica nos
investimentos afectos aos seguros de Vida, excepto Unit Linked, e nos
investimentos afectos aos seguros Não-Vida. Relativamente aos seguros Unit
Linked, os investimentos em dívida pública correspondem na sua quase totalidade
(cerca de 98%) a dívida pública portuguesa.

As obrigações detidas pelas empresas de seguros apresentaram o mesmo tipo
de tendência observada nos fundos de pensões, no que se refere aos
investimentos em títulos emitidos por empresas de outros países da União
Europeia, mantendo assim a tendência verificada em 1999. De realçar que a
diminuição de investimento em obrigações emitidas por empresas portuguesas
registada em 2000 contrapõe-se ao aumento de investimento em obrigações
internacionais (obrigações emitidas pelo Banco Europeu de Investimento,
EUROFIMA e outras instituições similares), e não em emissões de outros países,
registando-se mesmo uma perda no peso das obrigações emitidas por empresas
de países de fora da União Europeia.
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representação das

provisões técnicas

dos ramos Não Vida

Orientação

preferencial dos

investimentos, por

tipo de activo

Quadro 88 . Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

1998 1999 2000

Títulos de dívida pública e equiparados 19,7% 20,4% 24,4%
Obrigações e papel comercial 18,2% 15,0% 17,6%
Acções e títulos de participação 13,8% 15,3% 12,4%
Unidades de participação em fundos de investimento 5,1% 5,1% 3,8%
Terrenos e edifícios 23,9% 22,1% 17,9%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 4,6% 7,0% 10,7%
Caixa e disponibilidades à vista 0,4% 0,9% 0,8%
Créditos sobre tomadores de seguros 5,0% 4,5% 4,6%
Outros activos 9,3% 9,7% 7,8%

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

Quadro 89 . Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública

1998 1999 2000

Portugal 92,8% 84,4% 80,4%
Outros países da União Europeia 5,2% 14,9% 19,5%
Países fora da União Europeia 2,1% 0,7% 0,1%

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



Se analisarmos a distribuição geográfica por ramos de actividade verificamos
que a carteira de investimentos dos ramos Não Vida é a que apresenta um maior
peso de obrigações emitidas por empresas portuguesas, cerca de 45%, e a
carteira dos seguros Unit Linked é a que mais investe em obrigações
internacionais, cerca de 36%.

As empresas emitentes de obrigações com maior peso na carteira das
empresas de seguros efectuaram as emissões, respectivamente, no Luxemburgo,
com uma quota de cerca de 32%, e no Reino Unido, com cerca de 18%.

No que se refere ao investimento em acções, a tímida tendência de
transferência das preferências de investimento em acções de empresas
portuguesas para acções de empresas de outros países, quer da União Europeia
quer de fora deste espaço económico, acentuou-se em 2000, atingindo este
último conjunto cerca de 35% da carteira de acções.

De realçar o facto de a carteira dos seguros Unit Linked evidenciar um forte
peso das acções emitidas por empresas de outros países da União Europeia, que
representam cerca de 82% do total do investimento em acções.

As principais empresas emitentes de acções detidas pelas empresas de
seguros foram empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, com
uma quota de, respectivamente, 7,5% e 5,8%.

Contrariamente ao que aconteceu nos últimos dois anos, em 2000 os
mercados accionistas europeus fecharam em queda. Apenas as bolsas da
Dinamarca, Irlanda e Itália verificaram uma evolução positiva nos respectivos
índices accionistas. No entanto esta queda não foi suficiente para impedir o
aumento de quase 7% do investimento em acções de empresas de outros países
da União Europeia, nomeadamente do Reino Unido, onde o FTSE 100 registou
uma perda de 10,2% durante o ano de 2000.

Finalmente, as unidades de participação evidenciam apenas uma ligeira
tendência de transferência de fundos de investimento portugueses para fundos de
outros países da União Europeia. Curiosamente é a carteira de seguros Unit Linked
que, ao contrário do que aconteceu nas obrigações e acções, apresenta a maior
percentagem de investimento em fundos portugueses, com cerca de 80%, sendo
a carteira de vida, incluindo os seguros PPR/E, a que apresenta menor
percentagem de unidades de participação em fundos de investimento
portugueses, com cerca de 61%.
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Quadro 90 . Distribuição geográfica dos outros investimentos das empresas de seguros
2000

Obrigações Acções Unidades de
Participação

1998 2000 1998 2000 1998 2000

Portugal 34,36% 27,76% 75,36% 64,76% 69,78% 65,06%
Internacionais 20,23% 8,95% - - - 0,14%
Outros países da União Europeia 40,55% 62,16% 22,11% 28,92% 26,33% 34,28%
Países fora da União Europeia 4,85% 1,13% 2,52% 6,32% 3,89% 0,52%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



5.4. As empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos
de pensões enquanto investidores institucionais

No relatório do ano anterior foi efectuada uma análise que avaliava a
importância dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões
no contexto da economia nacional. Esta análise enquadra-se numa visão das
empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de pensões enquanto
investidores institucionais. 

À semelhança do ano anterior, optámos por analisar, a importância dos
investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões com base no seu
peso no mercado accionista português e no mercado de dívida pública
portuguesa.

Assim, considerando a capitalização bolsista das primeiras 15 acções que
constituíam o índice BVL 30, em Dezembro de 1998, 1999 e 2000 – que, no final
de 2000, representavam, 93% do total da capitalização bolsista do BVL 30 –
concluímos que as entidades gestoras de fundos de pensões e as empresas de
seguros detinham, respectivamente, 2,7% e 1,7% da capitalização bolsista das
referidas 15 acções, ou 4,4% no seu conjunto.

Se analisarmos a capitalização bolsista por ramos explorados (no que se refere
à actividade seguradora) e por tipo de fundo gerido (no que se refere aos fundos
de pensões) concluímos que cerca de 1,2% dos 1,7% detidos pelas empresas de
seguros corresponde à carteira de seguros de vida excepto Unit Linked e que a
percentagem referida para os fundos de pensões corresponde quase na totalidade
à carteira dos fundos fechados.

Curiosamente, enquanto que nos fundos de pensões se verifica uma
tendência contínua de descida do peso na capitalização bolsista do BVL 30, nas
empresas de seguros essa percentagem cresceu para valores superiores a 1998.

Este facto, conjugado com a descida na percentagem de acções emitidas por
empresas portuguesas e detidas pelas empresas de seguros, mostra que o
desinvestimento tem sido sobretudo em acções que não estão representadas nas
primeiras 15 empresas do BVL 30.

Se, por outro lado, considerarmos a dívida pública admitida à negociação no
mercado da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto – títulos do Estado Português, dos
Governos Regionais, das Câmaras Municipais e do Instituto de Crédito Oficial –
verificamos que, no seu conjunto, as empresas de seguros e os fundos de pensões
detinham cerca de 16% do total admitido à negociação em 2000, valor inferior
em 3 pontos percentuais ao verificado em 1999. Neste caso as tendências entre
empresas de seguros e fundos de pensões coincidiram, tendo os fundos de
pensões registado uma diminuição de 2 pontos percentuais no peso dos seus
investimentos em dívida pública portuguesa, enquanto que as empresas de
seguros registaram uma perda de 1,7 pontos percentuais.
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Quadro 91 . Peso na  capitalização bolsista do BVL 30

1998 1999 2000
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das primeiras 15 empresas do BVL 30 38.061,48 52.957,18 54.333,07
Montante detido pelos fundos de pensões 1.507,91 4,0% 1.957,52 3,7% 1.488,39 2,7%
Montante detido pelas empresas de seguros 616,98 1,6% 717,16 1,4% 920,97 1,7%

Total 2.124,89 5,6% 2.674,68 5,1% 2.409,36 4,4%



No que se refere à actividade seguradora verificamos ainda que 9,6% dos
13,1% da carteira de títulos de dívida pública portuguesa detidos pelas empresas
de seguros corresponde à carteira de seguros de vida excepto Unit Linked, dos
quais 3,3% correspondem à carteira dos seguros PPR/E. No que se refere aos
fundos de pensões a percentagem referida distribuía-se pela carteira dos fundos
fechados (2,3%) e dos fundos de pensões PPR/E (0,5%).

5.5. Utilização de produtos derivados pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões

5.5.1. O mercado de derivados
O mercado português de câmbios e de produtos derivados registou no triénio

1999/2001, ao contrário do verificado no triénio 1995/1998, uma forte quebra no
turnover global das operações efectuadas no mercado de balcão. Vários factores
contribuíram para este quebra, nomeadamente a introdução do euro em Janeiro
de 1999. O mercado de produtos derivados sobre taxas de câmbio tornou-se
praticamente inexistente, enquanto que o segmento de produtos derivados sobre
taxas de juro manteve-se como o segmento mais activo. Neste último segmento
são de salientar as tendências opostas verificadas entre os Forwards Rate
Agreements (FRA), que registaram uma quebra de 95%, e os Interest Rate Swaps
(IRS) que registaram um incremento de 83%. 

5.5.2. Práticas do mercado segurador
As empresas de seguros em Portugal têm utilizado somente produtos

derivados negociados no mercado de balcão, não sendo ainda utilizados derivados
negociados na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto ou em qualquer outra bolsa.

As utilizações possíveis dos instrumentos derivados numa empresa de seguros
são várias, nomeadamente para efeitos de cobertura do risco da carteira de activos
– permitindo uma gestão de activos mais dinâmica, mais prudente, ou mesmo
podendo originar uma maior rentabilidade – e para redução dos riscos de
interacção activo/passivo (riscos de mismatching). No entanto, o mercado
segurador português tem utilizado os produtos derivados basicamente para
alterar o perfil de risco da sua carteira de activos, recorrendo essencialmente a
produtos Over-The-Counter sobre taxas de juro e cambiais, na maioria das vezes
prosseguindo uma estratégia destinada a garantir uma determinada taxa de juro.
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O mercado de

derivados

Práticas do mercado

segurador

português sobre a

utilização de

derivados

Quadro 93 . Volume de transação por tipo de produto derivado

milhões de euros
Por Produto 1999 2000

Currency interest rate swap 127,1 6,3% 227,6 11,2%
Interest rate swap 1.343,4 67,0% 1.684,7 83,0%
Forward 473,2 23,6% 0,0 0,0%
Floor 23,0 1,1% 52,6 2,6%
Cap 24,9 1,2% 50,0 2,5%
Zero coupon Asset Swap 13,7 0,7% 13,7 0,7%

Total 2.005,3 100,0% 2.028,5 100,0%

Quadro 92 . Peso na  dívida pública admitida à cotação

1998 1999 2000
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na BVL 29.714,37 36.868,54 41.081,06
Montante detido pelos fundos de pensões 2.806,40 9,4% 1.757,24 4,8% 1.141,82 2,8%
Montante detido pelas empresas de seguros 5355,07 18,0% 5452,17 14,8% 5396,38 13,1%

Total 8.161,46 27,5% 7.209,41 19,6% 6.538,20 15,9%



O volume de transacções sofreu um muito ligeiro aumento de 1,2% em 2000
relativamente a 1999. Como se pode verificar, os produtos derivados utilizados
pelas empresas de seguros seguiram a tendência verificada no mercado em geral,
ou seja, os Interest Rate Swaps (IRS) são os contratos mais utilizados, sendo de
referir a redução praticamente a zero dos contratos de forwards.

Os contratos exclusivamente sobre câmbios foram inexistentes no decorrer do
ano 2000, sendo os contratos mais utilizados, como já foi referido, os contratos
sobre taxas de juro (IRS, Floor e Cap).

5.5.3. Práticas do mercado de fundos de pensões
De acordo com as informações disponíveis, até finais de 2000 a totalidade dos

instrumentos derivados utilizados pelas entidades gestoras de fundos de pensões
era negociada no mercado de balcão, tendo assumido em 2000, ao contrário do
que aconteceu em 1999, um volume considerável. 

Ao contrário da prática seguida pelas empresas de seguros os fundos de
pensões utilizaram em 2000 os forwards como instrumento de cobertura,
representando estes cerca de 42% do total dos produtos derivados utilizados.
Outro tipo de produto muito utilizado é, tal como nas empresas de seguros, os
Interest Rate Swaps.

Dada a utilização de forwards por parte dos fundos de pensões, a divisão dos
produtos derivados por activo subjacente é muito equitativa, sendo os produtos
derivados utilizados como instrumento de cobertura das variações nas taxas
cambiais e das variações nas taxas de juro.

114.

In
ve

st
im

en
to

s 
da

s 
Em

pr
es

as
 d

e 
Se

gu
ro

s 
e 

do
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Práticas do mercado

de fundos de

pensões

Quadro 96 . Volume de transação por tipo de activo subjacente
2000

milhões de euros

Por activo subjacente

Derivados sobre cambiais 265,4 
Derivados sobre taxas de juro 365,9 
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 5,5 

Total 636,8

Quadro 95 . Volume de transação por tipo de produto derivado
2000

milhões de euros

Por produto

Currency interest rate swap 5,5 0,9%
Interest rate swap 365,9 57,5%
Forward 265,4 41,7%
Floor 0,0 0,0%
Cap 0,0 0,0%
Zero coupon Asset Swap 0,0 0,0%

Total 636,8 100,0%

Quadro 94 . Volume de transação por tipo de activo subjacente

milhões de euros

Por activo subjacente 1999 2000

Derivados sobre cambiais 473,2 0,0
Derivados sobre taxas de juro 1.405,0 1.800,9
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 127,1 227,6

2.005,3 2.028,5
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6.1. Importância económica dos PPR/E e PPA
Os planos poupança-reforma educação (PPR/E) e os planos de poupança em

acções (PPA) continuaram durante o ano 2000 a ser veículos privilegiados da
poupança dos indivíduos e das famílias em Portugal.

A evolução destes produtos é fortemente influenciada pelo rendimento
disponível das famílias e pelo quadro fiscal aplicável.

No ano 2000 os montantes investidos nestes produtos deixaram de ser
deduzidos ao rendimento colectável para passarem a ser deduzidos à colecta até
uma determinada percentagem do valor aplicado, continuando, no entanto, a
aplicar-se um tratamento fiscal bastante atractivo. 

As contribuições efectuadas em 2000 para fundos de pensões PPR/E e fundos
de pensões PPA, conjuntamente com os prémios entregues para seguros de vida
PPR/E, corresponderam a cerca de 11% da poupança interna dos particulares. Esta
percentagem permite aquilatar a importância destacável que os produtos PPR/E
têm no financiamento do terceiro pilar de protecção social.

6.2. Evolução dos montantes dos PPR/E e PPA
Relativamente ao ano anterior verificou-se um abrandamento da taxa de

crescimento do valor dos produtos PPR/E, 24,6% em 1999 para 14,6% em 2000.
No entanto, se tivermos em consideração que as contribuições para os respectivos
fundos de pensões decresceram cerca de 7,8% e que os prémios de seguros de
vida PPR/E decresceram quase 10%, este crescimento dos montantes globais não
deixa de ser significativo.

O gráfico seguinte ilustra a distribuição do peso relativo de cada veículo de
financiamento dos PPR/E, podendo constatar-se a manutenção da tendência de
aumento da importância relativa dos seguros de vida em relação aos fundos de
investimento e aos fundos de pensões que já se vinha a constatar em anos
anteriores. Para esta tendência terá contribuído a crescente procura de aplicações
com rendimento garantido, potenciada pela volatilidade acrescida dos mercados.
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Quadro 97 . Evolução dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

milhões de euros 1998 1999 2000 2000/1999

Seguros de vida * 2.071,6 2.907,7 3.546,6 22,0%
Fundos de investimento ** 1.071,9 1.180,2 1.245,7 5,6%
Fundos de pensões 516,8 473,4 436,5 -7,8%

3.660,3 4.561,3 5.228,8 14,6%

* Os valores de 1998 e 1999 diferem dos apresentados no Relatório de 1999 devido à não inclusão nesse relatório dos
PPR/E ligados a fundos de investimento.

** Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento



Apresenta-se de seguida o ranking das empresas de seguros de acordo com
as provisões matemáticas dos produtos PPR/E.

De salientar que apenas três empresas detêm 58% das provisões matemáticas
de PPR/E, o que revela a elevada concentração existente neste segmento de
mercado. Este efeito é ainda mais notório se considerarmos a quota por grupos,
concentrando o grupo Banco Comercial Português, o grupo Caixa Geral de
Depósitos e o grupo Banco Espírito Santo, no conjunto, cerca de 78% das
provisões matemáticas destes produtos.

Como se pode observar os fundos de pensões PPR/E estão muito
concentrados em apenas duas entidades gestoras, que no seu conjunto detêm
83% do total. 

118.

PP
R/

E 
e 

PP
A

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Índice de

concentração no

mercado de PPR/E

Quadro 98 . Provisões matemáticas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros 

1999 2000

Tranquilidade Vida 21,4% 25,3%
Ocidental Vida 14,9% 19,1%
Fidelidade 13,3% 13,6%
Mundial Confiança 13,0% 11,1%
Império Bonança 10,5% 9,0%
Axa Vida 3,8% 3,6%
Europeia 3,2% 2,8%
Allianz 2,2% 1,9%
Alico 1,3% 1,4%
Outras 16,4% 12,2%

Quadro 99 . Montante dos fundos de pensões PPR/E – Ranking das entidades gestoras 

1999 2000

Futuro 38% 46%
Pensõesgere 47% 37%
BBV Fundos 10% 10%
BPI Vida 3% 4%
Outras 2% 3%

Gráfico 35 . Evolução do peso relativo dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

Quadro 100 . Concentração do mercado de PPR/E por entidade gestora

Índice de Gini

Ano Empresas de seguros  Entidades gestoras 
de vida pensões PPR

1999 0,670 0,783
2000 0,687 0,790



A concentração, por entidade gestora, do mercado de PPR/E é bastante
significativa, sendo ainda mais elevada nas entidades gestoras de fundos de
pensões do que nas empresas de seguros. É ainda de notar o facto desta
concentração ter vindo a aumentar.

O mercado dos PPA sofreu um duro golpe no ano de 2000. A tributação das
mais valias realizadas na bolsa, independentemente do período de detenção dos
títulos, em conjunto, com a já referida queda verificada nos mercados accionistas
em geral, terão contribuído para o abrandamento da taxa de crescimento destes
produtos.

Em 1999 a evolução dos montantes dos fundos PPA tinha registado uma taxa
de crescimento de 31,2%, com os fundos de investimento a crescerem 31,4% e
os fundos de pensões 25,7%. No ano de 2000 a taxa de crescimento foi
praticamente nula, tendo os fundos de investimento, que representam 97,3%
deste segmento do mercado, registado uma taxa de crescimento de apenas 0,5%.
Apesar de todos estes factores, os fundos de pensões PPA registaram uma taxa de
crescimento de 9,1%, que, embora bastante inferior à do ano anterior, não deixa
de ser positiva. 

6.3. Estrutura da carteira dos PPR/E e PPA
Os montantes afectos aos produtos PPR/E e PPA estão sujeitos a regras de

investimento instituídas por legislação própria por forma a adequar as carteiras
desses produtos aos objectivos intrínsecos à sua existência. Estas regras não
sofreram alterações durante o ano de 2000. 

As limitações existentes explicam a semelhança verificada  ao nível da
estrutura da carteira dos PPR/E e PPA entre os diferentes veículos de financiamento
existentes.
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Quadro 101 . Evolução dos montantes e do respectivo peso relativo dos PPA por tipo de veículo de financiamento

1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Fundos de investimento * 57,5 96,6% 215,5 97,3% 386,3 97,4% 507,4 97,5% 510,1 97,3% 0,5%
Fundos de pensões 2,0 3,4% 6,0 2,7% 10,5 2,6% 13,2 2,5% 14,4 2,7% 9,1%

59,5 100,0% 221,5 100,0% 396,8 100,0% 520,6 100,0% 524,5 100,0% 0,7%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Quadro 102. Estrutura da carteira de investimentos dos produtos PPR/E por tipo de veículos de financiamento
2000

Seguros de Vida Fundos de pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 1.901,1 54,0% 203,8 47,3% 696,0 55,9%
Obrigações e papel comercial 718,9 20,4% 66,6 15,5% 284,5 22,8%
Acções e títulos de participação 291,8 8,3% 27,9 6,5% 163,9 13,2%
Unidades de participação em fundos de investimento 264,1 7,5% 74,8 17,4% 7,6 0,6%
Outros activos 347,3 9,9% 57,4 13,3% 93,7 7,5%

3.523,2 100,0% 430,5 100,0% 1.245,7 100,0%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento



Refira-se que o total da carteira de fundos de pensões PPR/E difere do valor
apresentado no primeiro quadro deste capítulo uma vez que as carteiras de
investimentos representam 98,6% do montante total desses fundos, sendo o
restante valor correspondente a rubricas de devedores e credores gerais, pensões
a pagar (já vencidas) e acréscimos e diferimentos.

Em termos globais, se considerarmos os valores detidos em unidades de
participação de fundos de investimento maioritariamente constituídos por acções,
a exposição ao mercado accionista é mais relevante nos fundos de pensões e nos
seguros de vida do que nos fundos de investimento. Em relação a 1999, verificou-se
uma quebra no montante investido em títulos de rendimento fixo, tanto os
seguros de vida como nos fundos de pensões.

Nos PPA a exposição global ao mercado accionista diminuiu ligeiramente em
relação a 1999. Tal facto pode ter ficado a dever-se à desvalorização verificada no
mercado de acções, conjugada com a existência de um valor significativo de
contribuições perto do final do ano e que ainda não tinham sido objecto de
aplicação. De facto, na rubrica "Outros activos" está incluída uma percentagem
de 22,4% da carteira referente a caixa e disponibilidades à vista, o que indica um
elevado valor ainda a ser investido noutro tipo de activos.
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Quadro 103 . Estrutura da carteira de investimentos dos produtos PPA por tipo de veículo
de financiamento
2000

Fundos de pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 9,8 67,1% 426,1 83,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 0,4 2,7% 0,6 0,1%
Outros activos 4,4 30,1% 83,3 16,3%

14,6 100,0% 510,1 100,0%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Estrutura da carteira

dos PPA
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7.1. Introdução
O sector segurador desempenha um papel relevante na estrutura das

sociedades modernas, quer através da protecção do património e da actividade
diária de famílias e empresas, quer na captação de poupança a médio e longo
prazo, contribuindo em larga escala para a sustentabilidade da economia.

A actividade seguradora cumpre assim uma importante função sócio-económica,
substituindo ou complementando o papel do Estado e funcionando como
elemento reparador e estabilizador das consequências adversas decorrentes das
aleatoriedades a que a vida humana está sujeita. Além disso, há que não esquecer
o papel dos seguros no crescimento económico de qualquer país e na sua ligação
estreita com o nível de vida e bem-estar das populações. Por isso, não admira que
os países mais desenvolvidos economicamente sejam também aqueles em que o
índice de penetração dos seguros é mais elevado e aqueles em que os Estados
exigem a celebração de seguros obrigatórios para a cobertura de determinados
riscos.

Devido a múltiplos factores, nem sempre é reconhecida esta importância da
actividade seguradora. De facto, trata-se duma actividade cuja função
frequentemente se cumpre em circunstâncias adversas e com carga psicológica
fortemente negativa para os tomadores de seguros (através do pagamento de
indemnizações por danos sofridos). Essa carga é agravada, desde o momento de
celebração dos contratos, pela natureza específica da actividade seguradora, que
funciona sob o princípio do ciclo inverso da produção (i.e., primeiro paga-se e só
depois é que, na eventualidade de ocorrência de sinistros, se recebem
indemnizações).

Torna-se assim extremamente importante apresentar alguns dados que façam
ressaltar os aspectos positivos do seguro, contribuindo para a formação de uma
opinião sobre a actividade seguradora mais consentânea com a sua relevância na
nossa sociedade.

7.2. Seguros do ramo Vida
O desenvolvimento e inovação do mercado levam à conveniência de uma

separação entre seguros orientados predominantemente para a poupança (ou
investimento) e seguros exclusivamente assentes na componente de risco.

A interligação com a actividade bancária, o desenvolvimento dos canais de
distribuição e a evolução dos mercados de capitais são algumas das razões que
têm levado a que os seguros do ramo Vida assumam um papel cada vez mais
importante.

a) Seguros de poupança
A problemática do financiamento das coberturas da segurança social é um

assunto há muito em discussão, no qual certamente as empresas de seguros irão,
no futuro, ter um papel cada vez mais importante, podendo vir a constituir um
importante (terceiro) pilar de protecção social na formação de complementos de
reforma da população portuguesa. 
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Os incentivos fiscais atribuídos, a abertura concedida para a utilização dos
montantes investidos para efeitos de despesas com a educação, bem como a
crescente concorrência e especialização dos operadores, fazem com que estes
produtos sejam cada vez mais uma verdadeira opção de investimento.

Nesse sentido, os seguros de vida PPR/E têm e continuarão a ter um papel
preponderante na estrutura das carteiras do ramo Vida. Em 2000, 34% das
provisões de balanço dos seguros individuais do ramo Vida e 33% dos prémios
desses seguros correspondiam a seguros PPR/E.

Como se pode verificar, o número de pessoas que, através de seguros de vida,
detinham apólices PPR/E representava em 2000 cerca de 14% da população activa
portuguesa. Note-se que, se for acrescido o número de participantes de fundos de
pensões PPR/E, essa percentagem passaria a ser de 15%.

Saliente-se, no entanto, que a percentagem acima referida pode estar
sobre-dimensionada pelo facto de algumas pessoas contratarem mais do que um
seguro PPR/E, sendo assim consideradas mais do que uma vez para o número de
participantes deste tipo de seguros.

Os montantes pagos a beneficiários de seguros de vida, englobando os
valores referentes ao vencimento de contratos, à morte de participantes, à
invalidez ou outras situações aplicáveis, quer como prestações quer através de
rendas, têm vindo a crescer significativamente, sendo o valor correspondente a
2000 quase o triplo do registado em 1998. Esses montantes assumem ainda uma
importância residual face à despesa anual da Segurança Social, mas espera-se que
os mesmos venham a registar no futuro um crescente peso relativo no "edifício"
Segurança Social, devido simultaneamente ao aumento da maturidade dos planos
em vigor e ao crescimento do número de participantes.

Gráfico 36 . Montantes pagos a beneficiários de seguros de vida PPR/E

Quadro 104 . Número de participantes em seguros de vida PPR/E

1998 1999 2000

Seguros de vida 436.122 580.223 706.297
População activa 4.999.300 5.043.400 5.127.200

% de participantes na população activa 8,7% 11,5% 13,8%



Os seguros de capitais diferidos – enquadrados nos seguros de poupança –
constituem o produto mais representativo da carteira do ramo Vida, tanto em
termos das provisões de balanço como dos prémios, quer individuais quer de
grupo, representando, no final de 2000, 57% das provisões e 54% dos prémios
daqueles seguros.

Considerando os prémios dos dois principais produtos de poupança da
actividade seguradora – capitais diferidos e PPR/E -, esses  representavam, em
2000, apenas 4% do rendimento disponível da população portuguesa (sem
transferências externas), dos quais 69% correspondiam a capitais diferidos e 28%
a PPR/E. Note-se, no entanto, que o valor dos prémios contém não apenas a
produção relativa a novos contratos mas também a relativa a transferências.

b) Seguros de risco
Os seguros temporários (em caso de morte) são muito importantes do ponto

de vista económico-social, tanto para as famílias como para as empresas,
ocupando um lugar de destaque no ramo Vida, uma vez que foram o principal
impulsionador do crescimento dos seguros de risco, ocorrido nos últimos anos. 

A sua evolução está associada a uma sólida relação destes seguros com o
crédito à habitação, acompanhando o crescimento do sector da construção civil
enquanto actividade-pilar da economia.

Em 2000, os prémios dos seguros temporários – que representavam apenas
0,2% do PIB pm – correspondiam à cobertura de capitais seguros que
representavam 44% desse mesmo Produto. Nesse ano, encontravam-se
abrangidas por este tipo de seguros mais de 3 milhões de pessoas, o que
representava cerca de 60% da população activa portuguesa.

7.3 Acidentes de Trabalho
O rendimento do trabalho é o principal (e na grande maioria dos casos o

único) meio de subsistência das famílias portuguesas, pelo que, quando um dos
elementos do agregado familiar sofre um acidente de trabalho as despesas
médicas que lhe são inerentes e a incapacidade, temporária ou definitiva, para o
trabalho podem constituir um grave problema tanto a nível familiar como ao nível
da sociedade em geral.

O seguro de Acidentes de Trabalho, apresentando-se em Portugal como um
seguro obrigatório para trabalhadores por conta de outrem e, mais recentemente,
para trabalhadores independentes, assume assim um importante papel de
protecção na sociedade, assegurando a transferência, para as empresas de
seguros, do risco e das responsabilidades resultantes de acidentes de trabalho.

Contudo, há a referir que é excluída a obrigatoriedade dos funcionários
públicos (ou melhor, os inscritos na Caixa Geral de Aposentações) estarem
abrangidos por esse seguro.

Note-se ainda que, no que se refere ao sector privado nem sempre é
declarada a totalidade da massa salarial para efeito da celebração dos contratos de
seguro, cobrindo assim o seguro de Acidentes de Trabalho apenas uma parte dos
salários.
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O gráfico seguinte ilustra a decomposição da massa salarial total, onde se
nota uma diminuição do peso da massa salarial não declarada, a relativa estabilidade
dos salários seguros e o acréscimo do peso da massa salarial do sector público.

Sem prejuízo dos valores aí apresentados reflectirem a correcta situação
tendo em conta os dados existentes, há que relativizar as conclusões extraídas na
medida em que essa decomposição foi efectuada com base em valores provisórios
dos salários seguros, da estrutura das despesas das administrações públicas e da
repartição do Rendimento Nacional Bruto no que concerne ao peso que as
remunerações do trabalho ocupam nesse Rendimento, repartição essa da qual
depende a decomposição da massa salarial.

Segundo os dados disponíveis, ocorrem em Portugal, por ano, mais de 200
mil acidentes de trabalho (cerca mil por dia útil), tendo o número de acidentes de
trabalho participado às empresas de seguros aumentado no ano 2000 cerca de
12% face ao registado em 1999.

Pressupondo que, por ano, cada sinistrado não sofre mais do que um sinistro
– ou seja, que existe igualdade entre o número de sinistrados e o número de
sinistros ocorridos anualmente – o número de sinistrados representava em 2000
5,1% da população empregada no mesmo ano, tendo aumentado 0,2% face ao
ano anterior.

No que se refere ao número de pensionistas deste ramo, constata-se uma
redução significativa em 2000, explicada essencialmente pelo elevado número de
remições de rendas de Acidentes de Trabalho efectuadas, na sequência da
alteração da legislação em vigor relativa a estes seguros.
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Gráfico 37 . Modalidade de Acidentes de Trabalho e decomposição da massa salarial total

Quadro 105 . Número de sinistros e número de pensionistas

1999 2000 Var. %

N.º de sinistros 223.724 250.299 12%

N.º de pensionistas 105.425 92.958 -12%



Em 2000, 34% dos sinistros ocorridos com duração de incapacidade
temporária acima dos 90 dias deram lugar ao pagamento de pensões (por
incapacidade permanente – parcial ou absoluta – ou por morte). Essas pensões
corresponderam, em número, a 3% do número total de sinistros ocorridos em
2000, independentemente da duração das incapacidades.

No quadro seguinte apresenta-se a decomposição dos pensionistas existentes
no final de 2000, por idade e, quando aplicável, graus de incapacidade
permanente.

Segundo os dados disponíveis, a idade média dos pensionistas era, no final do
ano em causa, 52 anos, e o grau médio de incapacidade permanente absoluta dos
pensionistas sinistrados era de 20%. Dos sinistrados com grau de incapacidade
inferior a 30%, cerca de 40% tem incapacidade entre os 10% (inclusive) e os
17,5%. Para os sinistrados com grau de incapacidade igual ou superior a 30%,
verifica-se, um decréscimo do número de pensionistas à medida que o grau de
incapacidade aumenta – por exemplo, com incapacidade de 30% observavam-se
20% dos casos e com incapacidade entre os 30% e os 35% apresentavam-se
16% das frequências; 58% dos pensionistas tinham graus de incapacidade entre
os 30% (inclusive) e os 45%.

Em termos de idades, concluiu-se que, para todos os tipos de pensionistas,
existe uma distribuição relativamente normal. Note-se, contudo, que entre os 45 e
os 64 anos de idade, as frequências relativas no caso dos pensionistas sinistrados
com grau de incapacidade inferior a 30% e com grau igual ou superior a 30% são,
respectivamente, de 47% e 42%. 
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Quadro 106 . Tipo de pensionistas
2000

Tipo de Idade IP 
pensionistas (1) média média

Sinistrados
< 30% IP 52 15%
>= 30% IP 55 48%

Cônjuges 55 -
Órfãos 16 -
Ascendentes 64 -

IP - Incapacidade permanente absoluta
(1) Inclui os pensionistas com classificações afins a esses tipos.

Gráfico 38 . Frequências relativas do número e do montante anual das pensões pagas, por
tipo de pensionistas
2000



Em 2000, constata-se que existe uma repartição semelhante entre o número
de pensionistas beneficiários – cônjuges, órfãos e ascendentes – e o respectivo
montante de pensões pagas, o que não acontece com os pensionistas sinistrados.
Como se conclui pelo gráfico, 40% dos sinistrados com grau de incapacidade
inferior a 30% auferiram somente 19% do montante das pensões, enquanto
29% dos restantes sinistrados receberam 44% desse montante.

A relevância do seguro de Acidentes de Trabalho é ainda salientada quando
se analisa o total de indemnizações, valores registados em montantes pagos
(efectivamente pagos a sinistrados), em provisão para sinistros (valor estimado
para pagamentos futuros a sinistrados e valor da provisão matemática
correspondente às pensões em pagamento), valores necessários para fazer face às
responsabilidades referentes às pensões em pagamento, que, em 2000, atingiu
1.603 milhões de euros, cerca de 1% do PIB pm nacional.

No gráfico seguinte apresenta-se a evolução nos últimos anos do número e
montantes pagos de pensões decorrentes de Acidentes de Trabalho. Conclui-se
que, por força da alteração legislativa destes seguros em matéria de remições, o
número de pensões tem diminuído desde 1999 simultaneamente com o
crescimento dos montantes pagos.
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Gráfico 39 . Montantes pagos e número de pensões

Quadro 107 . Montantes pagos e provisão para sinistros de Acidentes de Trabalho

milhares de euros 1999 2000

Indemnizações  e outras prestações 421.938 509.673
Montantes pagos 196.881 249.765
Provisão para sinistros 225.057 259.908

Pensões e subsídios para postos médicos 933.479 1.092.934
Montantes pagos 85.391 113.916
Provisão matemática de pensões 848.087 979.018

Total 1.355.416 1.602.607



7.4. Doença
Os seguros de saúde comercializados pelas empresas de seguros são

indubitavelmente um dos produtos com forte cariz de protecção social, existindo
mesmo países em que este seguro, sendo obrigatório, constitui o único meio de
protecção de saúde existente.

Em Portugal, não sendo este seguro obrigatório, cerca de 14% da população
residente encontra-se coberta por uma apólice do ramo Doença, sendo assim
evidente o importante papel das empresas de seguros como meio alternativo ao
Sistema Nacional de Saúde.

Refira-se, no entanto, que a percentagem acima referida pode estar
sobre-dimensionada pelo facto de algumas pessoas poderem estar garantidas
por mais do que um contrato de seguro de doença.

O seguro de saúde tem, nos últimos anos, registado um considerável ritmo de
crescimento (o universo de pessoas seguras em 2000 é superior em 77% ao
registado em 1995), em grande parte decorrente da contratação de apólices de
grupo efectuadas pelas empresas em favor dos seus empregados.

Para efeitos de comparação, refira-se que em 1998 o n.º de beneficiários da
ADSE era de 1.247.424, tendo em 2000 o número de pessoas seguras através de
seguros de saúde sido de 1.421.381 (1.061.177 em 1998).

Como alternativa à forma tradicional de seguro de saúde – que consiste
basicamente num sistema de reembolso – surgiu em Portugal nos últimos anos,
um novo conceito de seguro que, garantindo igualmente a resolução de sinistros
por operações de reembolso, baseia-se essencialmente na prestação directa de
serviços de saúde.

As empresas de seguros a explorar este novo conceito de produto de saúde
managed health care funcionam como base num sistema integrado de seguro
com prestação de serviços de saúde, existindo uma relação directa e simultânea
entre empresa de seguros, prestadores de serviços e pessoas seguras.

O considerável ritmo de crescimento do ramo Doença é igualmente visível na
evolução dos custos com sinistros, que registaram em 2000 um crescimento de
13%. 
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Quadro 108 . Número de pessoas seguras

1999 2000 Var.%

N.º de pessoas seguras 1.205.263 1.421.381 18%
Seguros individuais 453.617 534.854 18%
Seguros de grupo 751.646 886.527 18%

Quadro 109 . Montantes pagos e provisão para sinistros de Doença 

1999 2000 Var.%

Montantes pagos 166.129 179.682 8%
Provisões para sinistros 30.645 42.005 37%

Total 196.774 221.686 13%

Factor

económico-social

dos seguros de

saúde
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Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora
e de Fundos de Pensões 

Capítulo 8

8.1. Enquadramento nacional
No que respeita ao enquadramento regulamentar e normativo da actividade

seguradora e de fundos de pensões e da respectiva supervisão, no decurso do ano
de 2000, importa referenciar em especial os seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho:
Regulamenta o regime jurídico do pagamento dos prémios dos contratos de

seguro, passando a dispor-se, como regra, que os contratos de seguro só
produzem o efeito de cobertura do risco a partir do pagamento do prémio ou
fracção iniciais;

Decreto-Lei n.º 228/2000, de 23 de Setembro:
Cria o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, instância que congrega

representantes do Banco de Portugal, do Instituto de Seguros de Portugal e da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

A criação deste novo fórum vem de encontro à necessidade de
institucionalizar e organizar a cooperação entre as autoridades de supervisão,
instituindo uma esfera de cooperação entre as três autoridades sectoriais com o
intuito de criar canais eficientes de comunicação de informações relevantes que
permitam coordenar a actuação futura e eliminar conflitos de competência,
lacunas de regulamentação e múltipla utilização de recursos próprios.

Ainda no plano nacional, e para além dos principais desenvolvimentos supra
assinalados, importa ainda referenciar os seguintes desenvolvimentos legislativos e
regulamentares: 

Decreto-Lei n.º 60/2000, de 19 de Abril:
Cria o seguro obrigatório de responsabilidade civil para as empresas de

transportes ferroviários;

Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro:
Cria o seguro obrigatório de responsabilidade civil para as empresas de

animação turística;

Decreto-Lei n.º 248-B/2000, de 12 de Outubro:
Cria um regime transitório, até 31 de Dezembro de 2000, de aplicação do

regime previsto no Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho;
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Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de Outubro:
Cria o seguro obrigatório de responsabilidade civil para os comboios

turísticos;

Portaria n.º 11/2000, de 13 de Janeiro:
Define as bases técnicas aplicáveis ao cálculo do capital de remição das

pensões de acidentes de trabalho e aos valores de caucionamento das pensões de
acidentes de trabalho a que as entidades empregadoras tenham sido condenadas
ou a que se tenham obrigado por acordo homologado;

Portaria n.º 291/2000, de 25 de Maio:
Extinção do FUNGAP;

Portaria n.º 1371/2000 (2ª Série), de 12 de Setembro:
Regulamenta as formas de pagamento dos prémios de contratos de seguro;

Norma n.º 1/2000-R, de 14 de Janeiro:
Estabelece as disposições relativas à colocação dos riscos recusados pelas

empresas de seguros no âmbito do seguro obrigatório da modalidade de
acidentes de trabalho e regulamenta o mecanismo de resseguro e retrocessão
desses riscos por parte do Fundo de Acidentes de Trabalho;

Norma n.º 3/2000-R, de 18 de Fevereiro:
Define as regras relativas ao cálculo e constituição da margem de solvência e

do fundo de garantia para as empresas de seguros e os elementos que a esse
respeito devem ser enviados para o Instituto de Seguros de Portugal;

Norma n.º 4/2000-R, de 18 de Fevereiro:
Define as regras relativas ao cálculo e constituição da margem de solvência e

do fundo de garantia das sociedades gestoras dos fundos de pensões e os
elementos que a esse respeito devem ser enviados para o Instituto de Seguros de
Portugal;

Norma n.º 5/2000-R, de 24 de Maio:
Aprova as condições gerais uniformes do seguro obrigatório de

responsabilidade civil do prestamista na sequência da publicação do Decreto-Lei
n.º 365/99, de 17 de Setembro;

Norma n.º 7/2000-R, de 26 de Junho:
Altera as regras relativas ao meio de envio da informação estatística trimestral

a prestar pelas empresas de seguros;
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Norma n.º 9/2000-R, de 26 de Setembro:
Regulamenta o Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho referente ao regime

de pagamento dos prémios dos contratos de seguros;

Norma n.º 10/2000-R, de 29 de Setembro:
Compatibiliza as regras de cobrança de prémios por mediadores com o novo

regime de pagamento dos prémios dos contratos de seguro introduzido pelo
Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho e regulamentado pela Norma
n.º 9/2000-R, de 26 de Setembro do Instituto de Seguros de Portugal;

Norma n.º 11/2000-R, de 13 de Novembro:
Altera as apólices uniformes de acordo com o novo regime de pagamento dos

prémios dos contratos de seguro introduzido pelo Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15
de Julho e regulamentado pela Norma n.º 9/2000-R, de 26 de Setembro e dá nova
redacção ao n.º 2 da Norma n.º 4/99-R, de 29 de Abril, ambas do Instituto de
Seguros de Portugal;

Norma n.º 12/2000-R, de 13 de Novembro:
Procede a alguns ajustamentos na fórmula de cálculo da provisão para riscos

em curso;

Norma n.º 13/2000-R, de 13 de Novembro:
Procede a alguns ajustamentos na fórmula de cálculo da provisão para recibos

por cobrar;

Norma n.º 15/2000-R, de 23 de Novembro:
Altera o regime geral aplicável à constituição da provisão para sinistros de

acidentes de trabalho, nomeadamente no que diz respeito às provisões
matemáticas de pensões, estabelecendo um período transitório para os exercícios
de 2000 e 2001;

Norma n.º 16/2000-R, de 21 de Dezembro:
Altera diversas apólices uniformes, no sentido de prevenir potenciais factores

de conflitualidade entre empresas de seguros e tomadores de seguros,
contemplando, ainda as situações que decorrem das novas regras sobre citação
previstas no Decreto-Lei n.º 183/2000, de 10 de Agosto;

Norma n.º 17/2000-R, de 21 de Dezembro:
Aprova a nova Apólice Uniforme do seguro obrigatório de Responsabilidade

Civil Automóvel;
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Norma n.º 18/2000-R, de 21 de Dezembro:
Aprova a nova Apólice Uniforme do seguro obrigatório de Incêndio.
Numa perspectiva exaustiva, importa ainda recensear outros

desenvolvimentos verificados no plano regulamentar, a saber :

Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto:
Lei de bases da Solidariedade e Segurança Social;

Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro:
Lei orgânica da Polícia Judiciária cujo n.º 5 do artigo 4.º obriga as empresas de

seguros a comunicarem as existências e vendas de salvados;

Decreto-Lei n.º 293/2000, de 17 de Novembro:
Lei orgânica do Serviço Nacional de Bombeiros;

Decreto-Lei n.º 23/2000, de 2 de Março:
Ajusta, no âmbito do SIPAC, o regime de penalizações, quer em caso de

incumprimento pelo tomador de seguro, quer em caso de incumprimento pelas
empresas de seguros, clarificando as competências do Instituto de Financiamento
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP);

Portaria n.º 143/2000, de 24 de Janeiro:
Fixa as taxas a pagar pelas empresas de seguros a favor do Instituto de

Seguros de Portugal no 2.º semestre de 1999;

Portaria n.º 47/2000, de 3 de Fevereiro: 
Procede à alteração do nível base de bonificação previsto no Regulamento do

Sistema Integrado de Protecção contra as Aleatoriedades Climatéricas (SIPAC),
anexo à Portaria n.º 388/99, de 27 de Maio, bem como exclui da sua base de
incidência a taxa do Serviço Nacional de Bombeiros;

Portaria n.º 207/2000, de 6 de Abril:
Reajusta os níveis de bonificação previstos no Regulamento do SIPAC,

aprovado pela Portaria n.º 388/99, de 27 de Maio;

Portaria n.º 261/2000, de 13 de Maio:
Regula o seguro de vida dos militares integrados em missões humanitárias e

de paz fora do território nacional;
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Portaria n.º 535/2000, de 2 de Agosto:
Estabelece o valor mínimo de garantia dos seguros obrigatórios de

responsabilidade, a celebrar pelas entidades concessionárias de gás natural
liquefeito (GNL) e de gás natural (GN), de armazenagem de GNL e de tratamento,
transporte e distribuição de GN ou dos seus gases de substituição (SNG);

Portaria n.º 1370/2000 (2ª Série), de 12 de Setembro:
Define as características do contrato de seguro obrigatório de

responsabilidade civil referente a assinaturas electrónicas;

Portaria n.º 1991/2000 (2ª Série), de 19 de Dezembro:
Fixa as taxas a pagar pelas empresas de seguros a favor do Instituto de

Seguros de Portugal no 2.º semestre do ano 2000;

Portaria n.º 1141-A/2000, de 30 de Novembro:
Actualiza as prestações de invalidez, de velhice, de sobrevivência e as pensões

de doença profissional dos regimes de segurança social;

Portaria n.º 1976/2000, de 16 de Dezembro:
Fixa as percentagens para o cálculo da taxa a pagar para o Fundo de

Acidentes de Trabalho;

Normas n.ºs 2/2000-R, de 1 de Fevereiro, 6/2000-R, de 29 de Maio, 8/2000-
R, de 25 de Agosto e 14/2000-R, de 13 de Novembro:

Estabelecem os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices
do ramo Incêndio e Elementos da Natureza;

Norma n.º 19/2000-R, de 22 de Dezembro:
Estabelece os elementos referentes ao exercício de 2000 a serem enviados ao

Instituto de Seguros de Portugal pelas empresas de seguros e sociedades gestoras
de fundos de pensões e respectivos prazos de envio.

8.2. Enquadramento comunitário
No quadro dos desenvolvimentos mais relevantes para o sector segurador e

de fundos de pensões destacam-se os seguintes:

Comunicação interpretativa da Comissão sobre a "LPS e o interesse geral no
sector dos seguros" (2000/C43/03), de 16 de Fevereiro;
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a "Proposta de regulamento do
Conselho relativo à coordenação dos sistemas de segurança social"
(2000/C75/11), de 15 de Março;

Parecer do Banco Central Europeu, de 16 de Junho, solicitado pelo Conselho
da União Europeia, nos termos do n.º 5 do artigo 123.º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, sobre as propostas de três regulamentos do Conselho que
alteram o Regulamento (CE) n.º 974/98 relativo à introdução do euro, o
Regulamento (CE) n.º 1103/97 relativo a certas disposições respeitantes à
introdução do euro e o Regulamento (CE) n.º 2866/98 relativo às taxas de
conversão entre o euro e as moedas dos Estados-Membros que adoptam o euro;

Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao
seguro de responsabilidade civil relativo à circulação de veículos automóveis e que
altera a Directiva 73/239/CE;
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