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O governo das sociedades ou, em rigor, o sistema através do qual as organizações
são geridas e controladas é um aspecto fundamental para a actividade
económica com importantes consequências para o desenvolvimento da
sociedade em geral. A aplicação dos princípios de boa governação das
sociedades à actividade seguradora contribui para uma gestão sã e prudente
do negócio e reforça a protecção dos tomadores de seguros e beneficiários,
sendo por isso objecto de particular atenção por parte do Instituto de Seguros
de Portugal. Por esta razão, a temática do governo das empresas de seguros
constitui o assunto central da presente Revista Fórum.
Dada a sua importância, a matéria do governo societário já tinha sido discutida
no âmbito desta publicação, nomeadamente na edição n.º 21, de Setembro
de 2005, onde foram apresentados os resultados de um primeiro questionário
sobre corporate governance no sector segurador.
Atendendo ao tempo decorrido e, principalmente, ao número considerável
de intervenções legislativas e regulamentares sobre esta temática, quer
a nível europeu quer nacional, entre as quais se destaca a publicação da
Directiva Solvência II, considerou-se oportuno revisitar o tema. Deste modo, foi
efectuado um novo questionário às empresas de seguros, sob a supervisão do
ISP, sobre os sistemas e práticas de governação por si adoptados, no sentido de
acompanhar e monitorizar a sua evolução.
Os resultados deste questionário são agora partilhados com os leitores da
Revista Fórum através do artigo elaborado em conjunto pela Dr.ª Ana Moitinho
Byrne e pelo Dr. João Ferreira, do Departamento de Análise de Riscos e
Solvência, e pelo Dr. David Pereira, do Departamento de Política Regulatória e
Relações Institucionais.

[continua]

Na medida em que esta matéria apresenta uma considerável
multidisciplinaridade e, igualmente, por razões que se prendem com a
profundidade com que os resultados foram analisados, o artigo foi segmentado
em três secções distintas. Esta divisão permite ao leitor um acesso mais fácil às
suas áreas de interesse dentro desta temática.
A presente edição da Revista Fórum integra ainda um trabalho da Dr.ª Gisela
Lages, do Departamento de Autorizações e Registo, relativo ao histórico das
empresas de seguros estabelecidas em Portugal entre 1975 e o primeiro
trimestre de 2011. Este trabalho, que tem como ponto de partida o ano da
nacionalização da maior parte das empresas de seguros nacionais levada a cabo
pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de Março, permite mostrar a evolução
dos operadores a actuar no mercado em termos de transferências de carteira,
fusões, cisões e encerramentos, até à sua situação actual.
Esperamos assim corresponder às expectativas dos nossos leitores com os
conteúdos expostos na presente edição da Revista Fórum e, atendendo ao
tema central apresentado, contribuir para uma melhor percepção das questões
associadas ao governo das empresas de seguros.

Artigos e documentos
de trabalho
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1. INTRODUÇÃO
Embora não exista uma definição única ou consensual, o governo das
sociedades, ou corporate governance, pode ser descrito como “o sistema
através do qual as organizações empresariais são dirigidas e controladas. A
estrutura do governo das sociedades especifica a distribuição dos direitos e
das responsabilidades ao longo dos diferentes participantes na empresa – o
conselho de administração, os gestores, os accionistas e outros intervenientes –
e dita as regras e os procedimentos para a tomada de decisões nas questões
empresariais. Ao fazê-lo, fornece, também, a estrutura através da qual a
empresa estabelece os seus objectivos e as formas de atingi-los e monitorizar a
sua performance” (OCDE, Abril de 1999).
No âmbito da actividade financeira, e no caso particular do sector segurador,
a incorporação de princípios de boa governação é de primordial importância,
quer de um ponto de vista prudencial, promovendo a gestão sã e prudente do
negócio e contribuindo para reforçar a protecção dos tomadores de seguros,
segurados e beneficiários, quer mesmo numa óptica estratégica de aumento
da eficiência e da qualidade das operações, com consequentes benefícios em
termos competitivos.
Apesar dos significativos desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos neste
domínio, a recente crise financeira veio reforçar ainda mais a relevância deste
tema, já que as falhas nos sistemas de governação de algumas instituições foram
apontadas como um dos factores que terão contribuído para a propagação
dos respectivos efeitos. A análise dos fundamentos da crise fez ressaltar o
papel do bom governo para a capacidade de resiliência das empresas e para
a manutenção da confiança no respectivo funcionamento. Neste sentido,
encontram-se actualmente em curso, a nível nacional e internacional, várias
iniciativas com vista a reforçar ou ajustar o quadro regulatório existente em
termos de governo societário.
De facto, recentemente, a matéria tem sido objecto de diversas intervenções
normativas com incidência no sector segurador e fundos de pensões, quer a
nível legislativo, quer a nível regulamentar e recomendatório.
No plano comunitário, é de salientar a publicação da Directiva n.º 2009/138/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro, relativa ao novo regime
de solvência do sector segurador (Solvência II), com entrada em vigor prevista
para 1 de Janeiro de 2013, que, de entre os vários requisitos estabelecidos,
contém uma secção dedicada exclusivamente ao sistema de governação.
Estabelece-se, assim, como um pilar fundamental no modelo de regulação do
sector, lado a lado com os requisitos quantitativos e a transparência e disciplina
de mercado.
Em termos nacionais, destacam-se, a nível legislativo, as alterações ao Código
das Sociedades Comerciais, que levaram à reformulação dos modelos de
governo societário e reforçaram o papel e a independência dos membros dos
órgãos de fiscalização, bem como as alterações ao Decreto-Lei n.º 94-B/98, de
17 de Abril, introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro, que vieram
densificar determinados aspectos nesta área, designadamente a acumulação
de cargos por parte dos membros dos órgãos de administração, os requisitos
de qualificação e de idoneidade dos directores de topo e a adopção de códigos
de conduta.
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São ainda de realçar as inovações operadas pelos decretos-leis n.os 224/2008 e
225/2008, ambos de 20 de Novembro, que transpuseram para o ordenamento
jurídico português a Directiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de Maio, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas
(auditoria), e que vieram estabelecer requisitos específicos para as denominadas
entidades de interesse público, onde se incluem, designadamente, as empresas
de seguros.
Ainda nesta temática, a Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, veio instituir os
deveres de aprovação anual de uma declaração sobre política de remuneração
dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e de divulgação da
mesma, bem como do montante anual da remuneração dos referidos órgãos
nos documentos anuais de prestação de contas, de forma agregada e individual.
No plano regulamentar, também se denotaram desenvolvimentos consideráveis
nestes últimos anos, tendo o ISP emitido o normativo e as recomendações que
visaram preconizar a adopção das melhores práticas internacionais em matéria
de governo societário e de governação interna. Neste contexto, destaca-se a
publicação da Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, que
definiu os princípios aplicáveis ao desenvolvimento dos sistemas de gestão de
riscos e de controlo interno das empresas de seguros.
De forma complementar, foi emitida a orientação técnica relativa ao
desenvolvimento desses mesmos sistemas (Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril),
que, para além de elencar um conjunto de princípios gerais, divulga orientações
que consubstanciam boas práticas relevantes.
A Circular n.º 5/2009, de 19 de Fevereiro, por sua vez, veio difundir um conjunto
de recomendações relativas à qualificação e independência dos membros dos
órgãos de administração e fiscalização das empresas de seguros, no quadro da
iniciativa de better regulation do sector financeiro promovida pelo Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF).
Posteriormente, a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho,
estabeleceu os princípios a cumprir pelas empresas de seguros em matéria
de conduta de mercado, e que inclui, designadamente, disposições relativas à
política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados, à gestão de reclamações, à designação de um provedor do
cliente e de um interlocutor perante o ISP e, ainda, à aprovação de uma política
antifraude.
Finalmente, é de mencionar a publicação da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R
e da Circular n.º 6/2010, ambas de 1 de Abril, referentes à política de remuneração
das empresas de seguros ou de resseguros e sociedades gestoras de fundos de
pensões, em que a primeira estabelece a informação que deve ser divulgada
sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração
e fiscalização, enquanto a segunda divulga um conjunto de recomendações
sobre a mesma matéria.
Em 2005, o ISP lançou, no contexto da preparação para o Financial Sector
Assessment Program (FSAP) – programa nos termos do qual o Fundo
Monetário Internacional avalia os sistemas financeiros nacionais, e que
incidiu concretamente na verificação do grau de cumprimento dos Insurance
Core Principles (ICP) aprovados pela International Association of Insurance
Supervisors (IAIS) um primeiro questionário dirigido às empresas de seguros
destinado a obter informação acerca das respectivas “estruturas e mecanismos
de corporate governance”. Decorridos cinco anos após esta iniciativa, e tendo em

conta o progresso legislativo e regulamentar entretanto ocorrido, justificava-se
revisitar o tema e mensurar a evolução da situação face ao exercício efectuado
em 2005.
Deste modo, procedeu-se, no final de 2010, à elaboração de um novo
questionário para obtenção de informação agregada sobre os sistemas e
as práticas de governação adoptados pelas empresas de seguros sujeitas
à supervisão do ISP, com vista a obter uma fotografia actual e analisar, em
particular, as questões relacionadas com os sistemas de gestão de riscos
e de controlo interno, cuja implementação e desenvolvimento o ISP tem
vindo a acompanhar através da informação prestada pelos operadores no
cumprimento das obrigações previstas na Norma Regulamentar n.º 14/2005-R,
de 29 de Novembro.
É de destacar, em particular, a ênfase dada ao risco operacional, pois é uma
matéria relativamente à qual foi identificada a necessidade de recolher mais
elementos junto do mercado, no sentido de melhor conhecer as suas práticas
e contribuir para uma regulamentação mais eficaz. Neste sentido, foram
ainda incluídas algumas questões relacionadas com a governação das infra-estruturas, tecnologias e sistemas de informação (IT-governance).

É ainda de salientar o facto de, em algumas questões, nem todas as respostas
terem sido consideradas válidas, pelo que o universo de entidades considerado
poderá variar.
Dada a abrangência dos temas em discussão e a profundidade com que foram
analisados, considerou-se oportuno segmentar os resultados do questionário
em três secções distintas, de modo a permitir ao leitor um acesso mais fácil às
suas áreas de interesse.
Na primeira secção são discutidas as questões do governo das empresas de
seguros relacionadas com a estrutura organizacional, remetendo-se a temática
dos requisitos gerais de governação para a segunda secção e a dos sistemas de
gestão de riscos e de controlo interno para a última secção.
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O questionário efectuado foi dirigido às empresas de seguros supervisionadas
pelo ISP, tendo abrangido um total de 45 entidades, das quais 44 são empresas
sediadas em Portugal e uma é sucursal de uma empresa sediada em país
terceiro à União Europeia.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
SOBRE O GOVERNO DAS EMPRESAS DE SEGUROS
SECÇÃO I – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

SECÇÃO I – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Para efeitos desta secção, o universo de empresas considerado na análise é
composto por 44 empresas (menos uma que nas restantes secções), não
incluindo a sucursal da empresa de seguros sediada em país terceiro à União
Europeia, atendendo à sua especificidade.

Estrutura orgânica
Neste ponto, procurou-se verificar qual a estrutura de administração e
fiscalização prevalecente nas empresas de seguros, tendo-se constatado a
adopção, em larga maioria, do modelo latino (conselho de administração +
conselho fiscal + revisor oficial de contas), havendo apenas uma empresa a
operar no ramo Vida e outra nos ramos Não Vida a adoptar o modelo dualista
(conselho de administração executivo + conselho geral e de supervisão +
revisor oficial de contas). Quanto ao modelo anglo-saxónico (conselho de
administração, incluindo comissão de auditoria + revisor oficial de contas), este
não é adoptado por nenhuma das empresas de seguros do universo estudado.

Gráfico 1 – Estrutura de administração e fiscalização
6%

5%
Modelo
Latino
Modelo
Anglo-Saxónico

94%

Empresas Vida

95%

Empresas Não Vida

100%

Dualista

Empresas Mistas

Órgão de administração
No tratamento da questão relativa ao número de membros do órgão de
administração, os resultados são apresentados em intervalos, constatando-se,
nesta base, uma dispersão significativa entre as várias categorias. Assim, nas
44 empresas de seguros objecto de análise, a maioria (12) dispõe de entre
nove e 11 membros no órgão de administração, enquanto que 11 têm uma
composição entre cinco e sete elementos, seguidas, com dez resultados cada,
das empresas que apresentam entre três e cinco e entre sete e nove membros.
Por último, apenas uma das empresas estudadas apresenta um órgão de
administração composto por 11 ou mais membros.
A análise do número de elementos do órgão de administração relativamente
à dimensão da empresa, considerando os prémios brutos emitidos como
medida, revelou que não existe uma correlação entre as duas variáveis. Existem
situações em que empresas com um baixo número de membros no órgão de
administração têm um volume de prémios considerável, do mesmo modo que
o oposto também se verifica (operadores de pequena dimensão com muitos
elementos no órgão de administração).
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Esta já era a tendência dominante aquando do questionário realizado em 2005,
o qual demonstrava que o modelo latino era adoptado em 95% dos casos, a
mesma percentagem que agora se obtém.

Face aos resultados análogos do estudo de 2005, conclui-se que, em média,
houve um aumento de cerca de 1,4 membros do órgão de administração que,
em 2010, passa a ser de 6,5.
Gráfico 2 – Número de elementos do órgão de administração
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No que diz respeito à composição do órgão de administração (OA) e respectiva
divisão entre membros executivos e não executivos, verifica-se que existe uma
distribuição equitativa para o total das empresas de seguros, sendo o número
de elementos executivos maior nas empresas mistas e menor nas que operam
apenas nos ramos Não Vida.
Gráfico 3 – Natureza dos elementos do órgão de administração
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Nas empresas de seguros do ramo Vida, observa-se que 16% dos membros
do órgão de administração são independentes, sendo estes, na sua quase
totalidade, não executivos. Por outro lado, nas empresas mistas, embora
a proporção de membros independentes seja substancialmente superior
(35%), a grande maioria destes são executivos. Já nas empresas que operam
nos ramos Não Vida, observa-se uma percentagem intermédia de elementos
independentes (25%), dos quais cerca de dois terços são não executivos. Em
termos globais, pode concluir-se, assim, que, de entre os 23% de membros
independentes, pouco mais de metade são simultaneamente não executivos.

Uma análise mais detalhada revela que o órgão de administração de seis
respondentes contém apenas membros executivos (contra oito no estudo
de 2005), sendo que em duas delas todos os seus elementos são ainda
independentes. Em contrapartida, 24 empresas não têm qualquer membro
independente no seu órgão de administração (quando, em 2005, havia 29
nesta situação).
Ainda neste âmbito, não existem, na grande maioria das empresas de seguros,
comissões especializadas no seio do órgão de administração. A existência de
tais comissões funciona, regra geral, como indicador de uma maior formalização
e segregação de funções nos procedimentos por ele adoptados. Contudo,
apenas duas das empresas Vida e quatro Não Vida dispõem destas estruturas,
as quais, como se pode verificar no gráfico abaixo, não existem de todo nas
empresas mistas.
Gráfico 4 – Existência de comissões especializadas no seio do órgão de administração
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Relativamente às funções desempenhadas pelas comissões especializadas, nos
casos em que existem, estas variam conforme a empresa, sendo de destacar
a presença de uma comissão ou conselho de auditoria em quatro das seis
empresas.
A maioria das empresas (39) afirma que o órgão de administração recorre
habitualmente à delegação de poderes de gestão.
Nestes casos, os poderes de gestão são, com maior frequência, delegados em
um ou mais administradores ou nos directores de topo (DT). A delegação numa
comissão executiva acontece apenas em 13 empresas, enquanto no caso de
outros dirigentes, só ocorre num número reduzido de situações.
Gráfico 5 – Delegação de poderes pelo órgão de administração
64%
58%

i) Um ou mais administradores
ii) Numa comissão executiva

17%

57%
68%
67%

iii) Nos directores de topo
iv) Noutros dirigentes

100%

36%
37%

7%
11%
0%

0%

20%
Vida

Não Vida

40%
Mista

60%

80%

100%

Análise dos resultados do questionário sobre o governo das empresas de seguros

82%

87,5%

16 | 17

No que concerne ao exercício de funções específicas no seio da empresa, a
responsabilidade reparte-se, maioritariamente, pelo o órgão de administração e
pelos directores de topo. Dependendo da função em questão, o envolvimento
da comissão executiva acontece entre 12% a 21% das empresas de seguros
estudadas. Por sua vez, a referência a comissões especializadas é apenas
relevante na fixação da política de investimentos (17%) e na monitorização e
controlo da função e sistema de gestão de riscos (13% e 14%, respectivamente),
mais concretamente o comité/conselho de riscos.
No que respeita à atribuição a outros órgãos, a análise efectuada permite
concluir que esta acontece com maior frequência nas funções relacionadas
com a monitorização e o controlo.
Gráfico 6 – Exercício de funções
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Relativamente à periodicidade média das reuniões do órgão de administração,
quase metade das empresas de seguros (22) respondeu que estas ocorrem
trimestralmente, enquanto, nas restantes, a frequência reportada é mensal (13),
semanal (oito) ou, com menor expressão, quadrimestral (duas). Esta tendência
representa uma alteração significativa relativamente ao questionário de 2005,
no qual se denotou uma predominância da periodicidade média mensal.
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Gráfico 7 – Periodicidade média das reuniões do órgão de administração
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No que respeita à presença dos membros do órgão de administração nas
respectivas reuniões, conclui-se que, no total, em mais de metade das empresas
(28) a percentagem de membros presentes ultrapassa os 90%, tendência que já
se verificava nas respostas ao questionário de 2005. Por sua vez, os registos de
percentagens médias de presença iguais ou superiores a 80% dizem respeito
a 40 empresas.
Gráfico 8 – Percentagem média de membros presentes nas últimas cinco reuniões
do órgão de administração
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Órgão de fiscalização
No que concerne ao órgão de fiscalização, o questionário procurou abordar,
em primeiro lugar, a sua composição. Neste âmbito, pode concluir-se que o
órgão de fiscalização da grande maioria das empresas de seguros que operam
no ramo Vida (14) e Não Vida (19), bem como de todas as empresas mistas, é
constituído por três membros.
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Gráfico 9 – Número de membros do órgão de fiscalização
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Ainda neste contexto, o número de membros do órgão de fiscalização que
são independentes é claramente maioritário (81%), em especial no caso das
empresas de seguros mistas. O mesmo acontece relativamente à percentagem
de elementos que possuem curso superior adequado ao exercício das funções
e conhecimentos específicos em auditoria ou contabilidade.
Gráfico 10 – Características dos membros do órgão de fiscalização
100%
80%
60%
94%

40%

78% 79%

79% 77%

Empresas
Vida

Empresas
Não Vida

100%
81% 81%

20%
0%

Empresas
Mistas

Total

% membros independentes
% membros com curso e conhecimentos adequados
ao exercício das funções

No que respeita aos cursos superiores específicos reportados, pode
acrescentar-se que as licenciaturas mais frequentes são Economia, Organização
e Gestão de Empresas e Direito.
Tal como acontece no que se refere ao órgão de administração, a periodicidade
média das reuniões do órgão de fiscalização é, na maioria dos casos, trimestral
(quase dois terços das respostas). Em 27% dos casos, as reuniões ocorrem com
periodicidade mensal.

Gráfico 11 – Periodicidade média das reuniões do órgão de fiscalização
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No mesmo sentido, a revisão da informação financeira da empresa por este
órgão é realizada, maioritariamente, com periodicidade trimestral, tanto
no ramo Vida (dez empresas), como nos ramos Não Vida (14 empresas). Em
contrapartida, nas empresas mistas, a periodicidade é, de acordo com a maioria
dos respondentes, mensal (50%), apesar de em dois casos a informação ser
revista trimestralmente.
Deverá, a este propósito, ter-se em atenção que a periodicidade da revisão da
informação financeira acompanha, com relativa proximidade, a periodicidade
das reuniões do órgão de fiscalização. Mesmo no caso das empresas mistas,
conforme se pode constatar pelo Gráfico 11, a periodicidade trimestral não é
maioritária, mas corresponde a 50% das respostas.
Gráfico 12 – Periodicidade de revisão da informação financeira da empresa pelo
órgão de fiscalização
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Outros órgãos ou agentes
Ainda que os órgãos de administração e fiscalização constituam os vectores
centrais da estrutura organizacional, o questionário procurou, também, abordar
o papel de outros órgãos e agentes com relevância substancial nesta mesma
estrutura.

Comités
De acordo com o critério avançado do ICP 91, o órgão de administração deve
estabelecer comités com responsabilidades específicas, como o comité de
remunerações, o comité de auditoria e o comité de gestão de riscos. Por outro
1

Cf. Insurance Core Principles (ICP) no. 9 da International Association of Insurance Supervisors (IAIS), relativo a “Corporate
Governance” (http://www.iaisweb.org/__temp/Insurance_core_principles_and_methodology.pdf)
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lado, a Directiva 2006/43/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa
à revisão legal das contas individuais e consolidadas, requer a criação de um
comité de auditoria para as entidades de interesse público, onde se incluem as
empresas de seguros.
Aquando do questionário de 2005, 76% das empresas estudadas responderam
dispor de comités com competências específicas. No presente estudo, o
número de empresas de seguros que dispõem de tais estruturas aumentou
significativamente, obtendo-se agora 93% de respostas afirmativas, o que
equivale a 41 empresas num universo de 44.
De entre as competências especificadas, destacam-se a definição da política de
investimentos, a gestão de riscos e controlo interno, outras decisões financeiras,
a auditoria interna, a monitorização do cumprimento do enquadramento legal
e regulamentar e das políticas do grupo a que a empresa pertence.
Gráfico 13 – Comités com competências específicas
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Directores de topo
No que respeita aos directores de topo, tal como acontecera no questionário
anterior, a totalidade dos respondentes referiu existir uma clara definição das
respectivas funções e responsabilidades.
No que respeita à divulgação dos procedimentos e critérios adoptados
nos processos de selecção e nomeação de directores de topo e outros
dirigentes, verificou-se uma ligeira melhoria face ao estudo de 2005, de 15%
para 20% dos respondentes. Também no âmbito da divulgação das funções
efectivamente desempenhadas por cada um dos directores de topo e as
suas áreas de responsabilidade na empresa se registaram progressos, com
98% dos operadores a responderem positivamente à questão, contra 93% no
estudo anterior. De assinalar, assim, uma melhoria na aplicação do princípio da
transparência dos actos de gestão e nomeação.

Actuário responsável
Relativamente ao actuário responsável, procurou-se examinar qual o vínculo
existente entre este e a empresa de seguros, concluindo-se que, em qualquer
das tipologias, existe uma predominância do contrato de trabalho em
detrimento do contrato de prestação de serviços. Face à situação verificada em
2005 relativamente a esta matéria, constata-se que os contratos de prestação
de serviços diminuíram, de 17, em 2005, para 14, em 2010.

Gráfico 14 – Vínculo existente entre o actuário responsável e a empresa de seguros
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Nas situações em que o vínculo existente é um contrato de prestação de
serviços, em três empresas o actuário responsável presta ainda outro tipo de
serviços, nomeadamente nas áreas de contabilidade, gestão de riscos e estudos
actuariais.

Gráfico 15 – Exercício de funções operacionais pelo actuário responsável
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Ainda neste contexto, é possível concluir que, numa larga maioria dos casos, os
actuários responsáveis reportam directamente ao órgão de administração ou
perante os directores de topo, sendo pouco significativos os casos em que esse
reporte é feito a comités ou outros órgãos. Mais de metade das empresas de
seguros assinalaram o reporte directo ao órgão de administração (24 empresas)
e aos directores de topo (23 empresas). Tal é consistente com os resultados
obtidos em 2005, e é consentâneo com a importância desta função na estrutura
organizacional e na gestão do negócio segurador.
Gráfico 16 – Linhas de reporte do actuário responsável
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Relativamente ao desempenho de outras funções, designadamente funções
operacionais, por parte do actuário responsável, a percentagem de respostas
positivas é de 37% (16 empresas), sendo os resultados aproximadamente
semelhantes entre os vários tipos de empresas de seguros. Tal representa uma
diminuição relativa face aos resultados de 2005, o que pode ser interpretado
no sentido do reforço do grau de independência funcional do actuário
responsável.

No que se refere ao número de propostas dirigidas pelo actuário responsável
ao órgão de administração relacionadas com a detecção de situações de
incumprimento ou inexactidão materialmente relevantes, nos termos da
segunda parte do n.º 3 do Artigo 122.º-B do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17
de Abril, pode concluir-se, das 11 respostas recebidas que nos últimos 12
meses foram dirigidas, em média, 1,64 propostas ao órgão de administração,
enquanto, nos últimos 24 meses, a média passa para 2,70.

Auditoria externa
Em matéria de serviços de auditoria previstos na lei e regulamentação da
actividade seguradora, numa larga maioria dos casos (37) os serviços de
auditoria são prestados por um auditor externo, enquanto que nas restantes
situações (duas empresas no ramo Vida e quatro nos ramos Não Vida) o
respectivo desempenho é assegurado por um revisor oficial de contas membro
do órgão de fiscalização. Comparativamente a 2005, denota-se uma alteração
significativa nesta matéria, pois, no estudo anterior, o revisor oficial de contas
era responsável pela prestação desses serviços na maior parte das empresas.
Gráfico 17 – Prestação de serviços de auditoria
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Da análise das respostas, foi ainda possível constatar que 70% das empresas (31)
mantém o actual auditor há, pelo menos, cinco anos. Tal percentagem elevada,
ainda que contribuindo para a manutenção de conhecimento especializado
dos auditores sobre as actividades da empresa, torna recomendável o reforço
de medidas que assegurem a independência dos auditores e mitiguem
potenciais conflitos de interesse.
Gráfico 18 – Número de exercícios em que a empresa mantém o actual auditor
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Por último, foi ainda questionada qual a percentagem que a remuneração
pela prestação de determinados serviços representou no cômputo geral das
remunerações pagas pela empresa de seguros ao auditor individual ou à
empresa de auditoria.
Em termos médios, e considerando todas as respostas recebidas, a maior parte
das remunerações pagas por serviços de auditoria relaciona-se com a revisão
legal das contas anuais (68%), sendo, contudo, relevante, a percentagem de
remuneração devida a outros serviços de auditoria.
Gráfico 19 – Remuneração de serviços de auditoria
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Funções-chave
Na análise da estrutura organizacional das empresas de seguros, procurou-se
aprofundar a existência de funções-chave, i.e. funções que sejam estabelecidas
no âmbito dos respectivos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno,
nomeadamente a função de gestão de riscos, de auditoria interna, actuarial
e de compliance. Note-se que esta última não constava de forma explícita no
estudo realizado em 2005.
Na base destas questões encontra-se a necessidade de aferir, a
aproximadamente dois anos da entrada em vigor da Directiva n.º2009/138/EC, de
17 de Dezembro (Solvência II), o nível de preparação das empresas de seguros
sob a supervisão do ISP relativamente ao cumprimento dos requisitos de
governação aí estabelecidos.
Refira-se, a este propósito, que a regulamentação na matéria actualmente em
vigor em Portugal (Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro)
requer o estabelecimento de uma função de gestão de riscos e, dependendo
da dimensão e complexidade da actividade da empresa de seguros, de uma
função de auditoria interna. De facto, tal normativo visou explicitamente
a introdução gradual e atempada dos princípios preconizados à data nas
discussões do regime Solvência II.
Desta forma, e conforme expectável, as respostas recebidas permitem concluir
a existência de um nível de preparação elevado para o cumprimento dos
requisitos europeus sobre esta matéria na esfera do Solvência II. Tal conclusão
é extensível às funções que extravasam o âmbito da regulamentação em vigor,
pois apenas seis empresas não têm ainda definida a função de compliance e
outras seis a função actuarial.
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Gráfico 20 – Existência de unidades funcionais específicas nas empresas de seguros
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No que respeita à função de compliance, as tarefas subjacentes são actualmente
desempenhadas por departamentos de gestão de reclamações e/ou serviços
jurídicos externos com o apoio do órgão de administração ou comité de
gestão e investimentos, sendo que em nenhum dos seis casos assinalados há
previsão para a instituição desta função em termos de estrutura organizacional.
Em contrapartida, no que se refere à função actuarial, as respectivas tarefas são
normalmente desempenhadas pelo actuário responsável ou pela direcção
técnica, tendo uma empresa manifestado a intenção de instituir esta unidade
funcional.
Há ainda a acrescentar que 34 empresas de seguros têm uma função de gestão
de riscos autónoma, enquanto, nos restantes casos, a mesma não se encontra
autonomizada relativamente a outras funções ou a outros departamentos.
A função de auditoria interna é aquela que detém maior grau de autonomia,
com apenas três empresas a assinalarem que o seu funcionamento não é
autónomo. Nestas situações, que ocorrem maioritariamente nas empresas que
exploram o ramo Vida, tipicamente, as empresas recorrem à subcontratação a
uma entidade externa para assegurar o respectivo desempenho.
Comparativamente ao estudo realizado em 2005, existem diferenças
assinaláveis no número de operadores que passaram a ter definidas estas
unidades funcionais, principalmente em resultado da introdução da Norma
Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, relativa à implementação de
sistemas de gestão de riscos e de controlo interno. Para este efeito, recorde-se
que, em 2005, 63% das empresas não tinham uma função de gestão de riscos
definida e 44% estavam na mesma situação em relação à de auditoria interna.
Do ponto de vista do número de pessoas afectas ao seu exercício, e apesar
da materialidade dos casos sem resposta (“n.r.”), principalmente no que toca
à função actuarial, retiram-se duas conclusões. A primeira é a de que a classe
entre uma e três pessoas é a que evidencia um maior peso, fruto da dimensão
e estrutura que caracteriza a maioria das empresas de seguros a actuar em
Portugal. A segunda tem a ver com a significância relativa da classe com mais
de dez colaboradores nas funções de gestão de riscos e auditoria interna.
Note-se que a generalidade dos operadores que fazem parte de um grupo e
que possuem estruturas ou departamentos comuns apresentaram os valores
agregados nessa base.

Gráfico 21 – Número de pessoas afectas ao exercício de cada uma das funções
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Numa perspectiva de boas práticas de governação das empresas, os
colaboradores que desempenham funções inseridas no âmbito dos sistemas
de gestão de riscos e de controlo interno, e que têm subjacentes tarefas
eminentemente de controlo e análise, não devem realizar procedimentos
operacionais relativos às actividades de gestão diária da empresa nas áreas que
monitorizam. Contudo, numa perspectiva de racionalização de recursos e de
forma proporcional à dimensão e complexidade da actividade do negócio, o
normativo em vigor possibilita a existência de sobreposições entre funções de
controlo e operacionais, com excepção da função de auditoria interna e sujeita
à implementação de procedimentos adicionais que garantam uma segurança
equivalente.
Gráfico 22 – Exercício de funções operacionais por parte das pessoas afectas ao
exercício de cada uma das funções-chave
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Em aproximadamente um terço das empresas existe a referida sobreposição,
sendo essa incidência ligeiramente superior na função actuarial (16 empresas)
e menor na de gestão de riscos (12 empresas).
No questionário efectuado em 2005, verificava-se essa acumulação ao nível da
função de gestão de riscos em 61% dos casos, pelo que se conclui que houve
um incremento no nível da respectiva autonomização. Também em 2005, e
dado nessa altura não existir regulamentação em sentido contrário, observava-se
a sobreposição em 21% das situações.
Questionadas sobre quais as tarefas operacionais que são executadas pelas
pessoas afectas ao exercício das funções de gestão de riscos, compliance e
actuarial, as empresas listaram as que se identificam no quadro seguinte.
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Gestão de riscos Compliance

Quadro 1 – Funções operacionais que são executadas pelos colaboradores afectos
ao exercício das funções de gestão de riscos, compliance e actuarial

Função de gestão de riscos

Função de compliance

Função actuarial

Actuariado

Controlo interno

Cálculo do embedded value

Compliance

Funções financeiras

Configuração de produtos

Controlo interno

Gestão de recursos humanos

Controlo e processamento de
resgates

Direcção

Gestão de riscos

Estudos técnicos

Funções administrativas

Gestão de run-off de sinistros
(protecção jurídica)

Fecho técnico

Funções financeiras

Organização

Funções de coordenação

Gestão de recursos humanos

Serviços jurídicos/legais

Gestão de activos

Planeamento e controlo

Pricing
Resseguro

Para cada uma das unidades funcionais em análise foram igualmente recolhidas
respostas sobre as linhas de reporte directo das pessoas que desempenham as
funções-chave.
Gráfico 23 – Linhas de reporte das pessoas afectas ao exercício de cada uma das
funções – importância relativa de cada uma das opções
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O órgão de administração e os directores de topo são os principais destinatários
de reporte, sendo que o seu peso varia ligeiramente consoante a unidade
em análise. Enquanto o primeiro é especialmente relevante para as funções
de compliance e de auditoria interna, os directores de topo assumem maior
preponderância ao nível da função actuarial. Na gestão de riscos, destaca-se
igualmente o reporte directo a comités, tipicamente o comité de gestão
de riscos ou de controlo interno. Assinala-se, também, o peso da opção
“Outro(s)” na auditoria interna, que está essencialmente ligada ao reporte a
departamentos relevantes pertencentes aos grupos económicos que algumas
empresas de seguros integram.

No que diz respeito à forma como são monitorizadas e controladas as funções
em análise, pode concluir-se que a importância relativa de cada uma das
opções face ao total das respostas é sensivelmente semelhante, com uma
ligeira preponderância da utilização de contactos informais permanentes e
reuniões pontuais. No que concerne à frequência dessas acções, as respostas
revelam que nas funções de compliance e actuarial as reuniões acontecem
geralmente numa base mensal e os relatórios numa base trimestral, enquanto
na auditoria interna essa periodicidade é, respectivamente, trimestral e anual,
sendo, no caso da gestão de riscos, trimestral para ambos os itens.
Gráfico 24 – Monitorização e controlo de cada uma das funções – importância
relativa de cada uma das opções
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Relativamente à função de auditoria interna, foram recolhidas informações
complementares sobre a inclusão ou não de actividades de auditoria
informática e, ainda, sobre quais os destinatários do relatório anual previsto
na regulamentação em vigor. Os gráficos seguintes caracterizam as respostas
obtidas.
Gráficos 25 – Inclusão de funções de auditoria informática no sistema de auditoria
interna
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Gráficos 26 – Destinatários do relatório anual de auditoria interna
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Conforme evidenciado no gráfico anterior, na grande maioria dos casos (42),
o órgão de administração é informado do conteúdo do relatório anual de
auditoria interna, enquanto em 17 situações o mesmo é enviado igualmente
ao órgão de fiscalização. No entanto, o envio aos directores de topo e aos
responsáveis pelas funções-chave não é uma prática generalizada dos
operadores em análise.
As empresas de seguros devem nomear um actuário responsável, cujo papel é
o de certificar, quer a adequação, suficiência e conformidade com a legislação
em vigor dos prémios praticados, quer a adequação e suficiência das provisões
técnicas constituídas.
No contexto da interacção entre a função actuarial (nas situações em que esta
unidade existe) e o actuário responsável, constata-se que a alternativa que
corresponde a um maior grau de interacção, i.e. onde existe sobreposição entre
as duas estruturas, tem pouca representatividade (três empresas). As opções que
indicam um nível intermédio de interacção (de coordenação e de colaboração)
são as que obtêm maior peso relativo, enquanto aproximadamente um
quarto das respostas indica que o papel do actuário responsável é apenas
de certificação, o que atesta um maior nível de independência deste face ao
desempenho de tarefas operacionais em matérias actuariais.
Gráfico 27 – Formas de interacção entre a função actuarial e o actuário responsável
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CONCLUSÕES
Considerando o estudo efectuado em 2005, relativo ao sistema de governação
das empresas de seguros, e tomando-o como base de partida, é de referir, em
primeira instância, que o período de tempo entretanto decorrido se caracteriza
por um esforço legislativo e regulamentar relativamente denso, durante o qual
foram introduzidos requisitos sobre a organização e actividade profundamente
estruturantes, os quais foram descritos na introdução deste artigo.
Neste âmbito, os resultados do questionário realizado em 2010 permitem,
desde já, reconhecer os benefícios decorrentes de algumas dessas alterações
legislativas e regulamentares. De uma forma geral, é possível identificar
melhorias significativas ao nível do governo societário (principalmente no que
diz respeito às práticas de divulgação de informação externa).

Nas conclusões do estudo efectuado em 2005 havia sido identificado um
conjunto de fragilidades respeitante às práticas de corporate governance, tendo
sido propostas algumas medidas para a resolução das mesmas. Volvidos cinco
anos sobre esta análise, importa fazer um balanço, de modo a aferir, face a às
referidas fragilidades, quais as que já foram alvo de resolução e aquelas que
ainda permanecem.
Evolução no período 2005-2010


Verificou-se que a percentagem média de membros independentes cresceu
de, aproximadamente, 10% para 23%.



Contudo, existem ainda 22 empresas que não têm qualquer administrador
independente e a percentagem destes no órgão de administração
permanece ainda baixa (23%).

Baixa percentagem de administradores independentes no órgão de
administração.

Reduzido número de empresas dispõe de comité de auditoria.



A alteração regulamentar introduzida no âmbito da transposição da Directiva
n.º 2006/43/EC do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à revisão legal
das contas individuais e consolidadas não obriga à criação de um comité
de auditoria para estruturas de administração e fiscalização com base no
modelo latino (conselho administração + conselho fiscal + revisor oficial
de contas). Ainda assim, o número de empresas que criaram comités com
competência no âmbito da auditoria interna aumentou de 20% para 30%.
Constata-se uma evolução significativa ao nível da divulgação externa
de informação corporativa, nomeadamente em termos das funções dos
elementos do órgão de administração e dos directores de topo, das
competências destes e dos diversos departamentos da empresa e dos
princípios de governo societário.

Pouca divulgação externa de informação corporativa.
Há ainda um número significativo de empresas que não identificam
expressamente princípios de corporate governance.

Necessidade de maior reconhecimento da relevância da função actuarial no
contexto de uma empresa de seguros.

Necessidade de reforçar o grau de independência do actuário responsável.









Necessidade de reforçar o grau de independência do auditor.



Ainda assim, subsiste espaço para a melhoria neste campo. Em matéria de
divulgação de políticas de remuneração, houve avanços muito significativos
no que diz respeito ao órgão de administração, os quais não tiveram,
no entanto, a mesma expressão ao nível dos directores de topo e dos
colaboradores que desempenham funções-chave.
Em matéria de linhas de reporte directo do actuário responsável ao órgão
de administração, parece ter havido um ligeiro retrocesso da situação face
a 2005, pese embora o número de pessoas afectas a esta função tenha
permanecido constante.
No domínio da independência funcional do actuário responsável constatou-se um progresso face ao estudo de 2005, dado que a percentagem de
operadores que responderam positivamente ao exercício destas funções
pelo actuário diminui de 44% para 37%.
Evolução positiva no que concerne ao reforço da independência dos
serviços de auditoria relativamente aos membros do órgão de fiscalização,
pois em apenas seis empresas os serviços de auditoria estipulados na lei são
prestados pelo revisor oficial de contas membro do órgão de fiscalização
(contra 19 em 2005).
Relativamente à rotatividade do auditor/revisor principal os resultados
evidenciam um aumento do número de anos de permanência com o
mesmo auditor.

Apesar das melhorias atrás identificadas, quando comparadas com a posição
verificada em 2005, existem alguns pontos a aprimorar, como, de resto, seria de
esperar num processo evolutivo e contínuo. Em particular, nesta secção, além
das situações descritas no quadro acima, cuja evolução ainda não é considerada
totalmente satisfatória, é de salientar a questão relativa às linhas de reporte das
funções de auditoria interna (acesso directo ao órgão de administração) e de
gestão de riscos (reporte ao órgão de administração e directores de topo).
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Fragilidades detectadas em 2005

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
SOBRE O GOVERNO DAS EMPRESAS DE SEGUROS
SECÇÃO II - REQUISITOS GERAIS DE GOVERNAÇÃO

SECÇÃO II - REQUISITOS GERAIS DE GOVERNAÇÃO
Requisitos de competência e idoneidade
No âmbito dos requisitos gerais de governação, um dos aspectos mais
relevantes diz respeito à competência e idoneidade (fit and proper) do pessoal
afecto às empresas de seguros, matéria que o questionário procurou abranger,
designadamente através do estudo das regras estabelecidas para cumprimento
por parte dos seus recursos humanos. Nesta matéria, por “competência” deve
entender-se as qualificações profissionais, os conhecimentos e a experiência
suficientes para uma gestão sã e prudente, enquanto “idoneidade” abrange
designadamente a reputação e integridade. O quadro seguinte agrega as
respostas obtidas.
Quadro 1 – Lista das regras estabelecidas pelas empresas de seguros para
cumprimento dos requisitos de competência e idoneidade
Requisitos de idoneidade

Avaliação de desempenho

Inexistência de dados no registo
criminal

Análise do curriculum vitae

Compromisso de confidencialidade

Certificado de habilitações

Código deontológico

Habilitação mínima 12.º ano

Código de conduta

Referências sobre os candidatos
Qualificações profissionais, habilitações
literárias e experiência na função (para
determinadas funções)
Política de recrutamento e selecção
Política de formação
Utilização de empresas especializadas
em selecção

Sobre os elementos a quem são aplicados os requisitos de competência e
idoneidade, a generalidade dos operadores (37) considera o conjunto de
todos os seus colaboradores. Adicionalmente, entre 19 e 21 das empresas
de seguros reportaram ter definidas e registadas regras específicas relativas,
respectivamente, aos responsáveis pelas funções-chave e aos directores
de topo (DT). Note-se que, relativamente a esta questão, várias empresas
seleccionaram apenas a opção “todos os colaboradores da empresa”, de onde
se pode inferir que os directores de topo e os responsáveis pelas funções-chave
estarão também abrangidos.
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Requisitos de competência

Gráfico 1 – Elementos da empresa a quem são aplicadas as regras relativas à
competência e idoneidade estabelecidas pelas empresas de seguros
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Códigos de conduta
A Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril, que aprovou as orientações técnicas em
matéria de gestão de riscos e de controlo interno das empresas de seguros,
preconiza a implementação de códigos de conduta sustentados em elevados
padrões de ética e integridade. Todas as empresas que responderam ao
questionário confirmaram a adopção de códigos de conduta ou regulamentos
internos, sendo que a generalidade delas (42 empresas) afirmaram que os
respectivos documentos abrangem matérias como conflito de interesses,
comportamento ético e sigilo profissional. Tomando como base de comparação
o estudo efectuado em 2005, constata-se uma evolução muito significativa na
adopção destes instrumentos, já que, naquele estudo, 54% das empresas ainda
não o tinham feito.
Gráfico 2 – Matérias abrangidas pelos códigos de conduta e regulamentos internos
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Na especificação de outras matérias que são igualmente abrangidas por
estes documentos, os respondentes acrescentaram os seguintes tópicos:
anticorrupção e suborno, utilização abusiva de recursos e comunicação de
irregularidades, prevenção de branqueamento de capitais, código de conduta
nas relações com os clientes, antimonopólio e concorrência leal (abusos de

mercado), relações com contrapartes, ambiente e sustentabilidade, direitos
humanos e igualdade de oportunidades, e protecção de dados e de bens da
empresa.
Sobre os intervenientes a quem se aplicam os códigos de conduta ou
regulamentos internos, os resultados mostram que 44 das empresas aplica-os à
generalidade dos seus colaboradores. Note-se aqui também que, relativamente
a esta questão, muitas empresas apenas seleccionaram a opção “todos os
colaboradores da empresa”, de onde se pode inferir que os directores de topo e
os responsáveis pelas funções-chave estarão também abrangidos. De assinalar
ainda que na opção “Outros” alguns dos exemplos citados incluem os canais
de distribuição / parceiros comerciais, assim como empresas externas que
prestam serviços de assistência.
Gráfico 3 – Elementos da empresa a quem são aplicados os códigos de conduta e
regulamentos internos
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No que diz respeito à divulgação desses documentos e respectivos meios
utilizados, apenas uma empresa não indicou a comunicação interna, enquanto
37 afirmaram efectuar a divulgação externa. A grande diferença face ao estudo
efectuado em 2005 consiste na evolução assinalável ao nível da divulgação
externa, já que, naquela altura, apenas dois operadores o faziam.
Gráfico 4 – Divulgação dos códigos de conduta ou regulamentos internos
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Em matéria de meios utilizados para a comunicação interna destes documentos,
os mais referidos foram a intranet, documentos internos, o e-mail e ainda a
formação através de e-learning. Já em relação à divulgação externa, o sítio
institucional na Internet é o meio privilegiado, assim como o Relatório e Contas.
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Questionadas sobre a monitorização do cumprimento dos códigos
de conduta, seis das empresas afirmaram não o efectuar. Das 39 que
responderam positivamente, 22 assinalaram os directores de topo e 16 o
órgão de administração (OA) como as estruturas responsáveis pelo respectivo
cumprimento. Comparativamente com o estudo de 2005, salienta-se o recuo
no nível de controlo dos códigos de conduta, que passou de uma proporção
de 95% para 87%.
Gráfico 5 – Responsabilidade pela monitorização e controlo do cumprimento dos
códigos de conduta ou regulamentos internos
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Sobre as formas adoptadas para efectuar esse controlo, as respostas revelam
uma predominância das intervenções casuísticas (46%), opção especialmente
popular nos ramos Não Vida, seguida da monitorização numa base periódica
(30%) e sistemática (23%).

Políticas de remuneração
No que concerne às políticas de remuneração, as questões incidiram sobre a
influência, no todo ou em parte, dos resultados da empresa na remuneração
dos membros do órgão de administração executivos e não executivos.
Gráfico 6 – Dependência, no todo ou em parte, da remuneração dos membros
executivos e não executivos do órgão de administração relativamente aos resultados
da empresa
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Das empresas que responderam positivamente, quer para os membros
executivos, quer para os não executivos, a grande maioria assinalou que a
remuneração está dependente dos resultados globais da empresa, apesar de
uma pequena minoria ter também indicado a dependência dos resultados
de um departamento ou área em particular. Relativamente à forma como a

componente variável da remuneração é paga aos membros executivos do
órgão de administração, dois operadores afirmaram fazer uso da atribuição de
acções próprias da empresa ou do grupo, outros dois atribuem a participação
nos lucros e três conferem opções sobre acções (stock options), mas a grande
maioria (35) fá-lo através da atribuição de prémios. Note-se que há casos em
que é utilizado mais do que um destes meios para proceder ao pagamento das
remunerações.
Relativamente à divulgação da política de remuneração dos membros do
órgão de administração e fiscalização, constata-se que a comunicação interna
directa destas políticas é uma excepção, já que apenas três empresas o fazem,
utilizando, para o efeito, a intranet e reuniões, pois esta está, geralmente,
disponível no âmbito das comunicações externas. No que toca à divulgação
externa, em dois casos este tipo de comunicação não havia sido ainda
efectuado, sendo que, nos restantes, tal ocorre por intermédio do Relatório e
Contas (60%), do sítio institucional na Internet (6%) ou por outros meios (8%). É
de salientar que, nesta questão em particular, um número não negligenciável
de empresas de seguros (10) não providenciou resposta.

Gráfico 7 – Divulgação das políticas de remuneração dos membros do órgão de
administração e fiscalização da empresa
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O questionário debruçou-se, igualmente, sobre a forma como a política de
remuneração dos directores de topo e dos colaboradores que desempenham
funções-chave depende de um conjunto de elementos, tais como os resultados
globais da empresa ou de uma área em particular, outros critérios financeiros,
o desempenho individual e outros critérios não financeiros. Quer para os
directores de topo, quer para os responsáveis pelas funções-chave, em 44 dos
casos o desempenho individual foi identificado como um dos factores que
influenciam a política de remuneração, enquanto que em 39 e 41 situações,
respectivamente, foram assinalados, igualmente, os resultados globais da
empresa. No detalhe de outros critérios financeiros foram listados indicadores
de sustentabilidade financeira (margem de solvência ou european embedded
value) ou rácios de despesas gerais.
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Face ao estudo realizado em 2005, é de salientar o aumento do nível da
divulgação externa entre os dois períodos, já que nenhuma das empresas o
fazia em 2005 e agora esta percentagem passou para 73%. Este facto deverá
estar associado às iniciativas que têm vindo a ser adoptadas a vários níveis, no
sentido de aumentar a transparência sobre as remunerações das hierarquias
de topo das instituições financeiras, sendo de destacar as recomendações
emanadas pela Comissão Europeia, a 30 de Abril de 2009, assim como a
adopção de um conjunto de regras e recomendações por parte do Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), que se consubstanciaram na
emissão, pelo ISP, da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R e na Circular n.º 6/2010,
ambas de 1 de Abril.

Gráfico 8 – Políticas de remuneração dos directores de topo e dos colaboradores que
desempenham funções-chave
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Transparência e disciplina de mercado
Com objectivos de marketing e de condução do negócio, mas contribuindo
também para fomentar a transparência e a disciplina de mercado, todas as
empresas de seguros dispõem de informação a seu respeito na Internet, sendo
que 60% o faz através de um sítio próprio, enquanto as remanescentes fazem-no
por via do sítio do grupo empresarial ou da marca comum de distribuição dos
seguros (quando há uma distinção formal entre empresas do ramo Vida e dos
ramos Não Vida, mas apenas uma marca comum).
A este respeito, observou-se uma evolução positiva quando se comparam
os resultados com o estudo realizado em 2005, pois, nessa altura, 5% dos
operadores ainda não dispunha de um sítio oficial na Internet.
Gráfico 9 – Forma de divulgação da informação sobre a empresa de seguros na
Internet
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Ainda neste âmbito, procurou-se aprofundar quais os tópicos de informação
que são alvo de divulgação pública. O gráfico seguinte resume as respostas
obtidas, identificando a percentagem de empresas de seguros que
disponibiliza cada um dos tipos de informação listados. Na discriminação da
rubrica “Outros”, foram identificados itens, tais como: legislação, informação
sobre reclamações, informação sobre o mercado, alteração de apólices e
participação de sinistros, política de qualidade e tratamento, códigos de
conduta, responsabilidade social e sustentabilidade, política antifraude e
recomendações do provedor.

Gráfico 10 – Tipo de informação que é divulgada sobre a empresa de seguros
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CONCLUSÕES

Em relação ao conjunto de fragilidades em termos de práticas de corporate
governance que havia sido identificado no estudo realizado em 2005, e
respectivas propostas de melhoria, o quadro seguinte procura aferir em que
medida a evolução verificada colmatou as lacunas existentes.
Evolução no período 2005-2010

Fragilidades detectadas em 2005
A maioria das empresas não dispõe de um código de conduta interno

Há ainda um elevado número de empresas que não tem as políticas de
conduta de mercado documentadas e a sua divulgação não é generalizada
Nem todas as empresas dispõem de um Departamento ou Serviço específico
para tratar das matérias relativas ao relacionamento com clientes



Do ponto de vista de códigos de conduta internos, a evolução foi também
extremamente positiva, pois todas as empresas de seguros os adoptaram
(situação que compara com 46% em 2005) e os têm aplicado à generalidade
dos seus colaboradores.



No âmbito da conduta de mercado, incluindo nas matérias de
relacionamento com clientes, houve avanços muito significativos durante o
período em análise que decorreram, sobretudo, das alterações legislativas e
regulamentares (Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho).

Não obstante as melhorias anteriormente explanadas face à situação verificada
em 2005, ao nível dos requisitos gerais de governação considera-se que os
seguintes aspectos não serão ainda totalmente satisfatórios:
–

a definição e o nível de pormenor dos requisitos de competência e
idoneidade, principalmente ao nível dos responsáveis pelas funções-chave e directores de topo;

–

a monitorização do cumprimento dos códigos de conduta.
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A análise efectuada permite concluir, mais uma vez, que foi possível observar
um reforço das práticas de governação adoptadas pelas empresas de seguros,
o que poderá, em parte, resultar do esforço legislativo e regulamentar já
anteriormente mencionado. Em particular, há que destacar as melhorias
significativas ao nível das políticas de remuneração e em matéria de conduta
de mercado.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
SOBRE O GOVERNO DAS EMPRESAS DE SEGUROS
SECÇÃO III - SISTEMAS DE GESTÃO DE RISCOS
E DE CONTROLO INTERNO

SECÇÃO III - SISTEMAS DE GESTÃO DE RISCOS E
DE CONTROLO INTERNO
SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS
A exigência de implementação de um sistema de gestão de riscos eficaz
e eficiente por parte das empresas de seguros, no contexto de um robusto
sistema de governação, constitui um dos aspectos mais preponderantes do
regime Solvência II.
Neste sentido, o questionário procurou investigar e sistematizar as
actuais práticas dos operadores nesta área, no seguimento das iniciativas
regulamentares e recomendatórias anteriormente enunciadas.

Estratégia e política de gestão de riscos
No que respeita à estratégia e às políticas de gestão de riscos, definidas,
respectivamente, pelo órgão de administração (OA) e pelos directores de topo
(DT), o gráfico seguinte permite concluir que tal ocorre, na maioria dos casos,
com periodicidade anual: em 36 empresas, no caso das estratégias, e em 26, no
que se refere às políticas.
Contudo, há alguns operadores que efectuam a revisão com outra frequência,
sendo de destacar três casos em que, para além da revisão anual, são revistas
trimestralmente as políticas relacionadas com riscos financeiros.
Gráfico 1 – Periodicidade de revisão da estratégia (órgão de administração) e da
política (directores de topo) de gestão de riscos
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Tal como foi já referido, um dos objectivos da realização do questionário foi o
aprofundamento de alguns aspectos específicos relacionados com a gestão de
riscos, designadamente no que respeita ao risco operacional e, em particular,
aos riscos relacionados com a gestão das infra-estruturas e tecnologias de
informação e comunicação (TI).

Em termos dos aspectos que são cobertos pelas políticas de gestão de riscos,
na quase totalidade dos casos, estas englobam a identificação e a avaliação dos
riscos. Porém, é importante salientar o facto de que o número de empresas que
incluem a definição dos níveis de tolerância a respeitar (antes e após técnicas
de mitigação de risco) é inferior a metade do universo dos respondentes (19).
É ainda de referir que existe já um conjunto significativo de operadores que
definiram políticas relativas aos processos de auto-avaliação dos riscos (18)
e da solvência (20), processos estes que, no âmbito do regime Solvência II,
estão integrados no conceito de ORSA (Own Risk and Solvency Assessment),
definido no Artigo 45.º da Directiva n.º 2009/138/CE e o qual constitui um
elemento-chave do sistema de governação para o sector segurador.
Gráfico 2 – Aspectos cobertos pelas políticas de gestão de riscos das empresas de
seguros
i) Identificação de riscos
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Documentação do sistema de gestão de riscos
A documentação que, em linha com a Norma Regulamentar n.º 14/2005-R,
de 29 de Novembro, define o sistema de gestão de riscos é maioritariamente
divulgada aos directores de topo, independentemente dos ramos em
que as empresas operem. Sublinhe-se, ainda que, uma larga maioria dos
respondentes disponibiliza os documentos aos responsáveis pelas funções-chave. Comparativamente ao estudo de 2005, denota-se uma evolução na
divulgação da documentação sobre o sistema de gestão de riscos ao nível de
todos os colaboradores, de 9% para 22%, mas também dos próprios directores
de topo, de 64% para 73%.
Gráfico 3 – Destinatários da divulgação dos documentos que definem o sistema de
gestão de riscos
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No que respeita à forma de divulgação da informação, a preferência é dada
ao envio por e-mail ou distribuição em papel (24), sendo, em 19 empresas, a
documentação disponibilizada na intranet e estando, em 15 casos, acessível
na rede.

Monitorização e controlo do sistema de gestão de riscos
De modo a cumprir os requisitos de monitorização e controlo do sistema de
gestão de riscos estabelecidos na regulamentação, é interessante verificar que
existe um certo equilíbrio na selecção das opções referidas no questionário.
Ainda assim, é evidente uma clara maioria de empresas (33) que cumpre o
normativo através da exigência de relatórios periódicos. Já no que respeita à
periodicidade destes relatórios, os dados são mais díspares, sendo de destacar
que em 13 casos a periodicidade é trimestral e em 13 têm base anual.
Neste contexto, há ainda espaço para salientar três empresas em que os
respectivos sistemas dispõem de controlos diários para alguns processos.
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Riscos abrangidos pelo sistema de gestão de riscos
Em relação aos riscos que são considerados pelos sistemas de gestão de riscos
das empresas inquiridas, todas as respondentes (45) identificaram o risco de
mercado e o risco operacional. O risco específico de seguros é referido em 43
casos, o de crédito em 40, o de concentração em 39, o de liquidez em 37, o de
reputação em 26 e o estratégico em 25. Não foram identificados outros riscos
para além dos elencados.
Em termos de utilização de ferramentas e/ou aplicações informáticas, os
resultados não são tão expressivos. Assim, de entre as 39 respostas afirmativas
à questão da existência de instrumentos desta natureza vocacionados
especificamente para a gestão de riscos, 29 indicaram que estes cobrem
o risco de mercado, 26 os riscos específicos de seguros e de crédito, 25 o
risco operacional e 16 os riscos de liquidez e de concentração. Houve ainda
uma empresa que referiu que tais aplicações abrangem também os riscos
estratégico e de reputação.
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Gráfico 4 – Monitorização e controlo do sistema de gestão de riscos – importância
relativa de cada uma das opções

Gráfico 5 – Riscos abrangidos pelo sistema de gestão de riscos e respectiva cobertura
por parte de ferramentas e/ou aplicações informáticas
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Gestão do risco operacional
No que concerne à gestão do risco operacional, é interessante verificar que
mais de metade das empresas de seguros (25) tem já implementada uma
ferramenta e/ou aplicação informática que permite o registo de eventos, sendo
que, na maioria dos casos, se procura também atribuir um valor às perdas ou
quase perdas incorridas.
Gráfico 6 – Existência de ferramentas e/ou aplicações informáticas para gestão do
risco operacional
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Gestão do risco de fraude
Tendo presente o previsto na Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de
Junho, relativo à conduta de mercado, procurou-se aprofundar de que modo
estão a ser tomados em consideração os requisitos relativos à implementação
de uma política antifraude.
Constatou-se que, na maioria dos casos, a regulamentação é cumprida por
via de normativos, circulares ou outros documentos internos das empresas de
seguros.
Em relação aos destinatários desta política, é de salientar que são,
maioritariamente, “todos os colaboradores” (84% das respostas), sendo esta
situação mais expressiva no caso das empresas que operam no ramo Vida.
Apesar de existirem algumas diferenças no que concerne aos resultados por
ramos, verifica-se que, no cômputo geral, as respostas “directores de topo”,
“todos os dirigentes” e “responsáveis pelas funções-chave” assumem uma
importância relativa muito similar.

Gráfico 7 – Destinatários da divulgação da política antifraude
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Gestão do risco associado a infra-estruturas, tecnologias e
sistemas de informação
No âmbito da gestão do risco operacional, a Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril,
procurou enfatizar a necessidade de acautelar alguns aspectos que estão
relacionados com a dependência de infra-estruturas, tecnologias e sistemas de
informação (TI) por parte dos processos de negócio das empresas de seguros.
Com efeito, as respostas dadas à avaliação do nível de dependência das
funções de negócio em relação às TI atestam, tal como se pode constatar
pelo gráfico seguinte, que este é um facto comprovado. Deste modo, em 30
casos a totalidade das funções de negócio assenta sobre algum tipo de TI,
enquanto em 15 situações pelo menos metade das funções de negócio revela
tal dependência.
Gráfico 8 – Grau de dependência das funções de negócio em relação a TI
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Nesse sentido, procurou-se aprofundar quais são actualmente as práticas
dos operadores em termos de IT governance, nome que é dado a uma área
específica da corporate governance que se foca nos aspectos relacionados com
a gestão de TI, incluindo os riscos daí advenientes.
Antes de mais, há que salientar o facto de, em todo o universo analisado (45),
existir um departamento ou uma área específica na empresa e/ou no grupo
que é responsável pela gestão de TI.
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Empresas
Vida

Gráfico 9 – Existência de um departamento ou área específica independente na
estrutura organizacional da empresa (ou ao nível do grupo) responsável pela gestão
de TI
24%
Sim, ao nível da empresa
Sim, ao nível do grupo

9%

Sim, em ambos os casos
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67%

Também no que respeita à existência de uma estratégia específica relativa
ao desenvolvimento de TI, todas as empresas responderam afirmativamente,
sendo que, na maioria dos casos, tal responsabilidade compete ao órgão de
administração (37), havendo ainda várias situações em que essa tarefa incumbe
a um departamento ou área específica (31).
Gráfico 10 – A quem compete a responsabilidade pela definição da estratégia
relativa ao desenvolvimento de TI
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Em relação aos aspectos cobertos pela estratégia específica relativa ao
desenvolvimento de TI, quase todas as opções apresentadas (e que se
encontram listadas no gráfico abaixo) foram identificadas pelos participantes.
Apenas no caso das questões relacionadas com a gestão da mudança se
verificou um menor número de respostas.
Relativamente à opção “outros”, há que salientar alguns dos exemplos referidos,
tais como o desenho da arquitectura de sistemas de informação, a listagem das
aplicações utilizadas e ainda o alinhamento com as políticas seguidas ao nível
do grupo.
Gráfico 11 – Aspectos cobertos pela estratégia de TI
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Do ponto de vista da existência de procedimentos específicos para gestão
de TI, apenas uma empresa afirmou não os ter, sendo que nos restantes
casos os aspectos cobertos são essencialmente os mesmos que haviam sido
identificados na questão anterior.
Em relação à documentação desses procedimentos, um dos participantes
referiu a sua não existência. Nos restantes casos, o suporte preferencial para a
documentação são os ficheiros de rede (32), mas há também empresas que os
disponibilizam na intranet (22) ou em papel (10). Já no que concerne à gestão
destes documentos, tal função é maioritariamente atribuída ao departamento
ou à área específica responsável pela gestão de TI (42), embora haja situações
em que outras áreas podem intervir, como sejam os departamentos de
organização (oito), de auditoria interna (três), ou mesmo de qualidade (uma).

Gráfico 12 – Aspectos cobertos pelos procedimentos de gestão de TI
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A questão relativa à qualidade dos dados torna-se ainda mais premente
quando se verifica que existe um número ainda significativo de operadores
(11) em que cada aplicação tem um repositório próprio para armazenamento
da informação. Para uma avaliação mais rigorosa, ainda assim, seria necessário
tomar em consideração os tipos de aplicações e os dados que estão em causa.
As modalidades de armazenamento de informação mais frequentes são,
claramente, as bases de dados diversas utilizadas por pools de aplicações
(22) ou a existência de uma data warehouse que é partilhada por algumas
aplicações (20).
Ainda que pouco expressivo, existe já um conjunto de empresas (seis) que
dispõem de uma data warehouse que é partilhada por todas as aplicações,
situação que, pelo menos em termos teóricos, permitirá optimizar a capacidade
de integração dos dados e de monitorização da sua qualidade.
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Apenas cerca de metade dos respondentes indicou a existência de
procedimentos relacionados com a avaliação da qualidade dos dados (22).
No entanto, sublinhe-se que, além da actual inclusão desta análise no ponto
3 do relatório do actuário responsável (Norma Regulamentar n.º 6/2002-R, de
11 de Março), este é um dos aspectos que assume grande relevo no contexto
Solvência II (Artigo 82 da Directiva n.º 2009/138/EC, de 17 de Dezembro) e,
como tal, é de esperar que venha a ser incluído como uma das prioridades em
termos de processos de TI.

Gráfico 13 – Forma de armazenamento da informação
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É também importante referir o elevado grau de automatização existente, no
que respeita aos interfaces entre aplicações e/ou sistemas. Com efeito, em 16
empresas, todas as interfaces são efectuadas de forma automática e, em 28, tal
sucede na maioria dos casos.
Em 43 casos, estes processos são ainda suportados por controlos, os quais
podem assumir vários tipos: incorporação de controlos nas próprias aplicações,
sistemas de alerta, logs de erros (analisados a posteriori ou mesmo em tempo
real), procedimentos para verificação e reconciliação dos dados, entre outros.
Gráfico 14 – Características das interfaces entre aplicações e/ou sistemas
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Todos os respondentes mencionaram que os seus sistemas de informação
dispõem de funcionalidades associadas ao reporte de informação, sendo que,
na maioria dos casos, este é efectuado com recurso a relatórios com formatos
predefinidos (44), apesar de uma grande maioria (40) também permitir a
possibilidade de criar relatórios personalizados.

Planos de continuidade de negócio e/ou de recuperação em caso
de catástrofe (plano de contingência)
De acordo com o n.º 10 do Artigo 8.º da Norma Regulamentar n.º 14/2005-R,
de 29 de Novembro, as empresas de seguros devem definir, implementar e
manter planos de continuidade de negócio e de recuperação em caso de
catástrofe (plano de contingência).
A Circular n.º 11/2010, de 11 de Novembro, veio complementar este requisito
com um conjunto de recomendações, que consubstanciam boas práticas
de gestão de continuidade de negócio (GCN), de entre as quais se salienta a
instituição de uma política específica nesta matéria.
Os resultados do questionário permitiram concluir que, no universo das
45 empresas analisadas, 40 detêm já uma política de GCN e, nos restantes
cinco casos, tal objectivo encontra-se planeado, tendo quatro operadores
inclusivamente indicado que a mesma deverá estar implementada entre 2011
e 2012.

Gráfico 15 – Existência de uma política de gestão de continuidade de negócio
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Em termos de abrangência do plano de contingência, o gráfico seguinte
permite constatar que, na generalidade das situações, o plano cobre as
infra-estruturas, tecnologias e sistemas de informação (41), as funções de
negócio críticas (39), a rede de comunicações (35) e os recursos humanos (33).
Houve ainda casos em que foi referida a cobertura de processos não críticos
(três) ou mesmo de fornecedores críticos (uma).
Gráfico 16 – Abrangência do plano de contingência
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Relativamente à integração com outros planos de emergência eventualmente
existentes na empresa, destaca-se a interligação com o plano de evacuação
(16), destacando-se ainda o facto de cinco empresas terem referido o plano de
contingência para a gripe pandémica de tipo A.
De entre as 43 respostas à questão relativa à existência de uma estrutura de
responsabilidades associada ao plano de contingência, 39 foram afirmativas.
Entre estas, na maioria dos casos, existem equipas de recuperação em caso de
activação do plano de contingência (29) e equipas de gestão e manutenção
desse plano (26). Há ainda um conjunto significativo de operadores que
dispõem de uma função de continuidade de negócio dedicada exclusivamente
à GCN (13), enquanto em 18 casos tal função existe, mas não tem dedicação
exclusiva à GCN.
Gráfico 17 – Estrutura de responsabilidades associada ao plano de contingência
i) Função de continuidade de negócio dedicada
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No caso de ser necessário activar o plano de contingência, todas as empresas
de seguros do universo analisado dispõem de procedimentos que tenham
sido desenvolvidos com o intuito de manter as operações, sendo que as áreas
cobertas se encontram detalhadas no gráfico seguinte.
Gráfico 18 – Procedimentos para continuar a operar em situação de contingência
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No que toca à existência de um ou mais centros de recuperação ou
processamento de dados alternativos, 39 participantes responderam
afirmativamente. Na maioria destes casos, tais instalações pertencem a uma
entidade externa (28). Em 13 situações, as aplicações pertencem a uma
entidade do grupo, sendo que apenas três dispõem de instalações próprias.
Em termos de distâncias entre o centro principal e o(s) centro(s) alternativo(s),
estas variam entre os três e os 1.200 km, sendo, na maioria das situações (19)
de 300 km.
Gráfico 19 – Centro(s) de recuperação e/ou processamento de dados alternativo(s)
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Caso ocorra uma situação de catástrofe que implique a activação do plano de
contingência, 35 empresas dispõem já de procedimentos que lhes permitam o
retorno à normalidade.
Gráfico 20 – Inclusão de procedimentos de retorno à normalidade no plano de
contingência
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De modo a avaliar a eficiência e eficácia do plano de contingência, assim
como a sua qualidade e actualização, o mesmo deve ser testado com alguma
frequência.
Neste âmbito, verifica-se que a forma de avaliação preferida é a realização de
testes às infra-estruturas (TI, comunicações etc.) alternativas (35), mas também
as simulações envolvendo as funções de negócio (TI e recursos humanos) (31).
Houve ainda 23 respondentes que referiram a realização de simulações em sala,
ou mesmo a utilização de outros meios, como testes aos planos de evacuação.
Gráfico 21 – Formas de realização dos testes ao plano de contingência
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Em termos de periodicidade da realização dos testes, na maioria das situações
estes são efectuados anualmente (23), embora haja um número expressivo de
referências a testes em base semestral (9).
Gráfico 22 – Periodicidade dos testes ao plano de contingência
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A actualização do plano de contingência também ocorre anualmente para a
maioria dos participantes (23). Houve 20 empresas que indicaram ainda que
as revisões ao plano vão sendo feitas à medida das necessidades, se houver
alterações que o justifiquem.
Gráfico 23 – Periodicidade de actualização do plano de contingência
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Há também que salientar o facto de que, na maioria dos casos, o plano de
contingência encontra-se documentado em papel (33). No entanto, a
disponibilização de documentos na rede é uma forma alternativa bastante
utilizada (26), tal como a intranet (23). Houve ainda referências à utilização de
ferramentas específicas para a gestão de continuidade de negócio.
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A divulgação desta informação é, de modo geral, apenas efectuada aos
colaboradores envolvidos nas equipas de recuperação (28), embora haja 15
empresas que a disponibilizam a todos os colaboradores.
Neste contexto, saliente-se a existência de 29 operadores que detêm programas
de sensibilização dos colaboradores para a temática da GCN, o que, na maioria
dos casos, é efectuado através de acções de formação específicas.
Gráfico 24 – Existência de um programa de sensibilização para a gestão de
continuidade de negócio
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SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
A Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, preconiza que
o desenvolvimento do sistema de controlo interno da empresa de seguros
deve estar intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do sistema de gestão
de riscos, devendo ter por base actividades de controlo e procedimentos de
monitorização apropriados e claramente definidos, assim como o suporte por
parte de uma estrutura organizacional adequada.
Ademais, o mesmo deve ter em conta a dimensão, natureza e complexidade
da actividade, bem como o grau de centralização e delegação de autoridade
estabelecido, não esquecendo as capacidades dos sistemas e tecnologias de
informação.

Estratégia e política de controlo interno
Nesta matéria em concreto, o questionário tentou aferir qual o grau de
cobertura dos procedimentos administrativos e organizacionais pelos sistemas
de controlo interno, tendo as respostas obtidas evidenciado que o mesmo é
elevado. Comparativamente ao estudo de 2005, denotou-se um incremento
de 12 pontos percentuais neste indicador, de 70% para 82%.
Gráfico 25 – Grau de cobertura dos procedimentos administrativos e organizacionais
por parte dos sistemas de controlo interno
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Relativamente à periodicidade com que o órgão de administração revê a
estratégia de controlo interno, a maioria fá-lo numa perspectiva anual. De
todos os respondentes, as empresas dos ramos Não Vida evidenciaram uma
percentagem superior de situações em que a revisão da estratégia é efectuada
com uma frequência menor (bienal ou trienal).
Gráfico 26 – Periodicidade com que o órgão de administração revê a estratégia de
controlo interno da empresa de seguros
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Já no que respeita à periodicidade da revisão das políticas de controlo interno
da empresa pelos directores de topo, as conclusões obtidas foram praticamente
idênticas.

Documentação do sistema de controlo interno
Sobre os destinatários da divulgação dos documentos que definem o sistema de
controlo interno, os directores de topo são informados em aproximadamente
metade das empresas (22), um número ainda assim inferior às respostas que
apontam para a comunicação à generalidade dos colaboradores (26). Tomando
o estudo de 2005 como base de comparação, salienta-se a evolução ao nível da
divulgação a todos os colaboradores, que evoluiu de 39%, em 2005, para 58%,
em 2010.
Em termos de forma de divulgação, é dada preferência à disponibilização na
intranet (23), logo seguida do envio por e-mail (22) e só depois pela distribuição
em papel (14), sendo que em 13 casos está disponível na rede.
Gráfico 27 – Destinatários da divulgação dos documentos que definem o sistema de
controlo interno
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Do ponto de vista do cumprimento dos requisitos de monitorização do sistema
de controlo interno estabelecidos na Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de
29 de Novembro, surge, em primeiro plano, o contacto permanente (26). As
reuniões (19) e relatórios periódicos (17) são igualmente formas usuais para
atingir este objectivo, sendo a periodicidade anual aquela que recolhe maior
representatividade.
Gráfico 28 – Monitorização e controlo do sistema de controlo interno – importância
relativa de cada uma das opções
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CONCLUSÕES
No que respeita aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, é
natural que se verifique uma evolução das práticas adoptadas pelas empresas
de seguros face à que havia sido identificada em 2005. Com efeito, o período
decorrido foi marcado, em particular, pela publicação da Norma Regulamentar
n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, a qual foi estruturante no que se refere a
esta matéria, ainda que outras publicações legislativas, regulamentares e até
recomendatórias entretanto emanadas não sejam despiciendas.
Assim sendo, é importante salientar o facto de que os requisitos estão, na
sua quase totalidade, cumpridos, devendo ainda referir-se que há já várias
empresas que têm vindo a adoptar algumas das orientações publicadas pela
Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril.
No quadro seguinte procura-se fazer uma análise comparativa entre as
fragilidades que haviam sido detectadas em 2005 e a situação que foi agora
observada pelo ISP.

Evolução no período 2005-2010

Fragilidades detectadas em 2005

No período em análise, foram introduzidas alterações regulamentares
consideráveis nesta matéria, primeiro com a emissão da Norma
Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, e posteriormente com as
orientações técnicas aprovadas pela Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril.


Um significativo número de empresas não tem ainda sistemas de gestão de
riscos e de controlo interno.
Um significativo número de empresas não define nem monitoriza de forma
adequada os níveis de tolerância ao risco.



Inexistência de uma unidade funcional autónoma para gestão de riscos num
elevado número de empresas.



Em consequência, a evolução que se registou neste domínio é bastante
significativa. Todas as empresas já têm implementados sistemas de gestão
de riscos, que compara com 54% em 2005.
No entanto, ao nível dos aspectos cobertos por estes sistemas, constata-se
que nem todos os operadores têm o mesmo grau de abrangência,
nomeadamente no que diz respeito à definição dos níveis de tolerância a
respeitar para cada risco e sua monitorização, à determinação do nível de
capital desejado, ao mecanismo de auto-avaliação dos riscos e da solvência,
entre outros. De salientar que alguns destes aspectos serão introduzidos no
novo regime Solvência II, pelo que se torna premente a preparação gradual e
atempada dos sistemas de gestão de riscos actualmente implementados.
Foi igualmente considerável o progresso na implementação de funções-chave que permitem às empresas dotar-se de competências adequadas
à gestão e controlo da sua actividade, com quase 80% dos operadores a
possuir uma função de gestão de riscos autónoma (37% em 2005), 93% uma
função de auditoria interna autónoma (44% em 2005) e 51% uma função de
compliance autónoma (não considerado em 2005). Estes resultados são ainda
mais positivos quando se considera que, em termos de Solvência II, apenas é
exigida autonomia e independência operacional para a função de auditoria
interna

Pode concluir-se que, apesar da evolução positiva que foi anteriormente
descrita, continua a haver necessidade de trabalhar sobre alguns aspectos, o
que é natural, no âmbito de um processo evolutivo e contínuo.
Assim, no que concerne aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno,
e para além das situações identificadas no quadro anterior cujo estado não é
ainda totalmente satisfatório, há que salientar os seguintes aspectos:
– a implementação dos requisitos associados à política antifraude;
– o desenvolvimento de alguns assuntos relacionados com a governação
dos sistemas de tecnologias de informação (TI);
– a implementação de procedimentos relacionados com a avaliação da
qualidade da informação, principalmente num contexto de Solvência
II em que serão exigidos processos e procedimentos que assegurem a
suficiência, completude e rigor dos dados utilizados.
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HISTÓRICO DAS EMPRESAS DE SEGUROS
ESTABELECIDAS EM PORTUGAL ENTRE 1975 E 2011
GISELA LAGES 1

1 Departamento de Autorizações e Registo do ISP

INTRODUÇÃO
O documento que ora se apresenta é resultado de uma pesquisa realizada
para apurar a evolução das empresas de seguros estabelecidas em território
nacional entre 1975, ano da nacionalização da maior parte das empresas de
seguros nacionais, levada a cabo pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de Março,
e o primeiro trimestre de 2011.
A par da informação extraída dos registos internos do Instituto de Seguros de
Portugal, as operações referenciadas neste trabalho são sustentadas pelas
publicações oficiais relevantes na matéria, donde destacamos decretos-leis,
portarias, normas de autorização, escrituras públicas, contratos sociais e certidões
de registo comercial.
Considerando as inúmeras vicissitudes inerentes à vida das empresas de
seguros, as operações abrangidas por este trabalho cingem-se, no entanto,
àquelas que mais podem relevar ao mercado e, sobretudo, aos tomadores e
beneficiários de seguros, das quais se destacam as alterações de denominação,
as transferências de carteira, as fusões, as cisões e os encerramentos de
empresas de seguros estabelecidas em Portugal.
O documento encontra-se estruturado em duas partes, a primeira, referente ao
histórico das empresas de seguros nacionais e a segunda relativa ao histórico
das sucursais em Portugal de empresas de seguros estrangeiras.
A sistematização de ambas as partes deste estudo obedeceu, em regra, a dois
critérios: um critério alfabético, para ordenar as actuais empresas de seguros
estabelecidas em Portugal e aquelas cujo encerramento não decorreu de
qualquer operação de transferência de carteira nem de fusão, e um critério
cronológico, para desenvolver o histórico que conduziu à actual configuração
de cada uma dessas empresas de seguros, no qual são também enquadradas
outras empresas que cessaram a sua actividade por força de operações de
fusão e transferência de carteira.
Com o propósito de permitir um mais fácil enquadramento e uma rápida
visualização da evolução das empresas de seguros, foi criada uma tabela,
que se encontra anexa ao trabalho, donde facilmente se extrai, a partir da
denominação de cada empresa de seguros, referida na primeira coluna, a sua
actual denominação ou a denominação da empresa que a incorporou, por via
de fusão, ou que, simplesmente, recebeu parte da sua carteira.
Dado que este trabalho tem como ponto de partida o ano de 1975,
enumeram-se, de seguida, as empresas de seguros que já se encontravam
estabelecidas em Portugal nesse ano.
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Empresas de seguros com sede em Portugal,
nacionalizadas pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de
Março
A Mutual, Companhia de Seguros
A Pátria, Companhia de Seguros
A Seguradora Industrial, Companhia Nacional de Seguros
Atlas, Companhia de Seguros
Câmara Resseguradora Portuguesa
Companhia de Seguro de Créditos
Companhia de Seguros Açoreana
Companhia de Seguros Aliança Madeirense
Companhia de Seguros Argus
Companhia de Seguros Bonança
Companhia de Seguros Comércio e Indústria
Companhia de Seguros Confiança
Companhia de Seguros Douro
Companhia de Seguros Fidelidade
Companhia de Seguros Garantia Funchalense
Companhia de Seguros Império
Companhia de Seguros Mutualidade
Companhia de Seguros Ourique
Companhia de Seguros Sagres
Companhia de Seguros Soberana
Companhia de Seguros Tagus
Companhia de Seguros Tranquilidade
Companhia de Seguros Ultramarina
Companhia de Seguros União
Companhia de Seguros Vitalícia
Companhia de Seguros A Mundial
Companhia de Seguros A Nacional
Continental de Resseguros
Equidade, Companhia Portuguesa de Resseguros
O Alentejo, Companhia de Seguros
Prudência, Companhia Portuguesa de Resseguros
Universal de Seguros e Resseguros

Empresas de seguros com sede em Portugal, não
nacionalizadas pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de
Março
Companhia de Seguros A Social
Companhia de Seguros Europeia
Companhia de Seguros Garantia
Companhia de Seguros Metrópole
Companhia de Seguros Portugal
Companhia de Seguros Portugal Previdente
Companhia de Seguros Sociedade Portuguesa de Seguros
O Trabalho, Companhia de Seguros

Sociedades mútuas de seguros com sede em Portugal,
não nacionalizadas pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15
de Março
Mútua dos Armadores da Pesca do Arrasto
Mútua dos Armadores da Pesca da Sardinha
Mútua dos Navios Bacalhoeiros
Mútua dos Pescadores

Sucursais de empresas de seguros estrangeiras
existentes em Portugal à data da entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de Março

1 Sem prejuízo do presente enquadramento como sucursal estrangeira, note-se que, até à proclamação da independência de
Angola, em 10 de Novembro de 1975, a Angolana era uma empresa de seguros de direito português.
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Alpina
Angolana1
Assicurazioni Generali
Caledonian Insurance Company
Commercial Union Assurance Company Limited
Eagle star Insurance Company Limited
España, S.A. (Compañia Nacional de Seguros)
Guardian Assurance Comapny Limited
L’Union des Assurances de Paris – IARD
L’Union des Assurances de Paris – Vie
La Baloise – Compagnie de Seguros (Basler Versicherungs-Gesellschaft)
La Equitativa (Fundación Rosillo) – Ramo Vida
La Equitativa (Fundación Rosillo) – Riscos Diversos
La Préservatrice
La Union Y El Fénix Español
Legal & General Assurance Society Limited
Les Assurance Nationales – IARD
Les Assurances Nationales – Vie
London Guarantee & Accident Company Limited
Norwich Union Fire Insurance Society Limited
Pearl Assurance Company Limited
Phoenix Assurance Company Limited
Royal Exchange Assurance
Royal Insurance Company Limited
Sun Insurance Office Limited
The Motor Union Insurance Company Limited
The Northern Assurance Company Limited
The Prudential Assurance Company Limited
The Scottish Union & National Insurance Company
The World Marine & General Insurance PLC
Victoria Lebensversicherung Aktiengesellsachft

PARTE I
EMPRESAS DE SEGUROS NACIONAIS
ACP-MOBILIDADE – SOCIEDADE DE SEGUROS DE
ASSISTÊNCIA, S.A.
A ACP-Mobilidade - Sociedade de Seguros de Assistência, S.A., foi constituída
para explorar o ramo assistência.
(2006)

AXA PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Douro, Mutual,
Companhia de Seguros, Companhia de Seguros Ourique, Companhia de
Seguros Argus e Companhia de Seguros Tagus fundiram-se, dando origem à
Aliança Seguradora, E.P.
(1979)
A sucursal em Portugal da The Prudential Assurance Company Limited (anterior
a 1975) encerrou na sequência da transferência da carteira para a sucursal da
Eagle Star Insurance Company Limited (anterior a 1975).
(1987)
Foi constituída a empresa de seguros UAP Portugal – Companhia de Seguros,
S.A., mediante a transferência da carteira de seguros Não Vida da sucursal da
UAP - L’Union des Assurances de Paris/IARD (anterior a 1975), que encerrou.
(1988)
A Aliança Seguradora, E.P., é transformada em sociedade anónima, passando a
denominar-se Aliança Seguradora, S.A..
(1989)
A empresa de seguros espanhola Aurora Polar, S.A. de Seguros y Reaseguros foi
autorizada a abrir uma sucursal em Portugal.
(1992)
A Aliança Seguradora, S.A., a UAP Portugal – Companhia de Seguros, S.A., e a
Companhia de Seguros Garantia, S.A., (anterior a 1975, esta empresa de seguros
não foi nacionalizada – Decreto-Lei n.º 244/76, de 7 de Abril) fundiram-se,
dando origem à Aliança UAP – Companhia de Seguros, S.A..
(1995)
A sucursal da Eagle Star Insurance Company Limited foi encerrada, na
sequência da transferência de carteira para a sucursal da empresa de seguros
Royal Exchange Assurance (anterior a 1975).
(1995)
A Aliança UAP – Companhia de Seguros, S.A., alterou a sua denominação para
AXA – Portugal, Companhia de Seguros, S.A..
(1997)

A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Aurora Polar, S.A.
de Seguros y Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros Não Vida para
a sucursal da empresa de seguros espanhola Axa Gestion de Seguros y
Reaseguros, S.A., no âmbito da fusão, por incorporação, daquela nesta empresa
de seguros, que alterou a sua denominação para Axa Aurora Ibérica, S.A. de
Seguros y Reaseguros.
(1998)
A carteira da sucursal em Portugal da empresa de seguros Royal Exchange
Assurance foi integrada na Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A., com
consequente encerramento da sucursal.
(2000)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Axa Aurora Ibérica,
S.A. de Seguros y Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros Não Vida para
a Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A., com consequente encerramento
da sucursal.
(2000)

AXA PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Douro, Mutual,
Companhia de Seguros, Companhia de Seguros Ourique, Companhia de
Seguros Argus e Companhia de Seguros Tagus fundiram-se, dando origem à
Aliança Seguradora, E.P..
(1979)
Foi constituída a empresa de seguros UAP Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A., mediante a transferência da carteira de seguros Vida da sucursal
da UAP – L’Union des Assurances de Paris VIE (anterior a 1975), a qual encerrou.
(1988)
A Aliança Seguradora, E.P., é transformada em sociedade anónima, passando a
denominar-se Aliança Seguradora, S.A..
(1989)
A UAP Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A., alterou a sua
denominação para Aliança UAP – Companhia de Seguros de Vida, S.A..
(1992)
A Companhia de Seguros Garantia, S.A. (anterior a 1975) autorizada a explorar
os ramos Não Vida e Vida, tranferiu a sua carteira de seguros do ramo Vida par
a Aliança UAP – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
(1992)
A Aliança Seguradora, S.A., transferiu a sua carteira de seguros de Vida para a
Aliança UAP – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
(1993)
Foi autorizada a abertura da sucursal em Portugal da empresa de seguros
espanhola Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.
(1993)
A Aliança UAP – Companhia de Seguros de Vida, S.A. alterou a sua denominação
para Axa Portugal - Companhia de Seguros de Vida, S.A..
(1997)
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A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Axa Aurora Vida,
S.A. de Seguros y Reaseguros (anteriormente denominada Aurora Vida, S.A.
de Seguros y Reaseguros) transferiu a sua carteira de seguros do ramo Vida
para a Axa Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A., com consequente
encerramento da sucursal.
(2000)

BES, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A
A Espírito Santo - Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar
ramos Não Vida.
(1996)
A Espírito Santo Seguros, Companhia de Seguros, S.A., alterou a sua
denominação social para BES - Companhia de Seguros, S.A.
(2006)

BES - VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S.A., foi constituída para explorar
o ramo Vida.
(1993)
A Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S.A., transferiu parte da sua carteira
para a empresa de seguros constituenda T-Vida – Companhia de Seguros, S.A..
(2006)
A Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S.A., alterou a sua denominação
social para BES-Vida – Companhia de Seguros, S.A.
(2006)

BPI VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
A Scottish Union – Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi constituída para
explorar o ramo Vida.
(1991)
A BFE-Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi constituída para
explorar o ramo Vida.
(1994)
A Scottish Union – Companhia de Seguros de Vida, S.A., alterou a sua
denominação para BPI Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A..
(1995)
A BFE-Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi incorporada, por fusão, na
BPI Vida – Companhia de Seguros de Vida, com inerente transferência de carteira.
(1997)

CARES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Companhia de Seguros Tagus – Seguros de Assistência, S.A., foi constituída
para explorar o ramo assistência.
(1995)

A Companhia de Seguros Tagus – Seguros de Assistência, S.A., alterou a sua
denominação para Cares - Companhia de Seguros de Assistência, S.A..
(1998)
A Cares – Companhia de Seguros de Assistência, S.A., alterou a sua denominação
para Cares – Companhia de Seguros, S.A., bem como o seu objecto social para
explorar outros seguros dos ramos Não Vida.
(2002)

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A.
A Companhia de Seguros Açoreana (anterior a 1975), empresa de seguros
mista, foi nacionalizada, passando a denominar-se Companhia de Seguros
Açoreana, E.P..
(1975)
A Companhia de Seguros Açoreana, E.P., transferiu parte da sua carteira de
seguros para a Companhia de Seguros Império, correspondente aos seguros
cujos riscos e compromissos se situavam no Continente.
(1980)
A O Trabalho Vida - Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar
o ramo Vida.
(1988)
A Global – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar ramos Não
Vida.
(1988)
A Global Vida – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar o
ramo Vida.
(1988)
A Companhia de Seguros Açoreana, E.P., empresa de seguros mista, é
transformada em sociedade anónima, passando a denominar-se Companhia
de Seguros Açoreana, S.A..
(1991)
A Mútua dos Navios Bacalhoeiros, Sociedade Mútua de Seguros (anterior a
1975) transformou-se em sociedade anónima, alterando a sua denominação
para Oceânica, Companhia de Seguros, S.A..
(1991)
A O Trabalho - Companhia de Seguros, S.A., (empresa de seguros mista anterior
a 1975) ficou apenas a explorar os ramos Não Vida, tendo transferido a sua
carteira de Vida para a O Trabalho Vida - Companhia de Seguros, S.A..
(1991)
A Oceânica, Companhia de Seguros, S.A., foi incorporada, por fusão, na
Companhia de Seguros Açoreana, S.A..
(1999)
A O Trabalho Vida - Companhia de Seguros, S.A., foi incorporada na Companhia
de Seguros Açoreana, S.A., com a consequente extinção da sociedade
incorporada.
(2001)
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A O Trabalho - Companhia de Seguros, S.A., foi incorporada na Companhia de
Seguros Açoreana, S.A., com a consequente extinção da sociedade incorporada.
(2002)
A Global – Companhia de Seguros, S.A., e a Global Vida – Companhia de
Seguros, S.A., foram incorporadas na Companhia de Seguros Açoreana, S.A.,
com a consequente extinção das sociedades incorporadas.
(2011)

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.
As carteiras das sucursais das empresas de seguros do Reino Unido, Scottish
Union and National Insurance Company e Norwich Union Fire Insurance Society
Limited (anteriores a 1975), foram transferidas, nas datas de vencimento das
respectivas apólices, para uma empresa de seguros nacional que se constituiu,
para explorar seguros dos ramos Não Vida, denominada Scottish Union de
Portugal, Companhia de Seguros, S.A., com consequente encerramento da
sucursal da Norwich Union Fire Insurance Society Limited, que prosseguiu a
actividade em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(1987)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros La Union y El Fenix Español
(anterior a 1975), autorizada aos ramos Não Vida e Vida, alterou a sua
denominação para La Union y El Fénix Español, Compañia de Seguros y
Reaseguros.
(1990)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros francesa Préservatrice Foncière
Assurance, TIARD (anterior a 1975) transferiu a sua carteira de seguros para a
Sociedade Portuguesa de Seguros, S.A.
(1996)
A Norwich Union Fire Insurance Society Limited alterou a sua denominação
social para Norwich Union Insurance Limited.
(1997)
A A Social – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. (empresa de seguros
mista, anterior a 1975) e a Scottish Union de Portugal, Companhia de Seguros,
S.A., foram incorporadas, por fusão, na Portugal Previdente – Companhia de
Seguros, S.A. (anterior a 1975), com inerente transferência de carteira e extinção
das sociedades incorporadas.
(1997)
Encerramento formal da sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino
Unido, Scottish Union and National Insurance Company.
(1998)
A Sociedade Portuguesa de Seguros, S.A. (para a qual foram transferidas as
responsabilidades exigíveis relativas aos seguros do ramo Não Vida da sucursal
em Portugal da La Union y El Fénix Español, Compañia de Seguros y Reaseguros,
na sequência do cancelamento de todas as apólices do ramo Não Vida desta) foi
incorporada, por fusão, na Portugal Previdente – Companhia de Seguros, S.A.,
que alterou a denominação para Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A..
(1999)
A Norwich Union Insurance Limited alterou a sua denominação social para
Aviva Insurance UK Limited.
(2009)

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.
A sucursal em Portugal da Angolana (anterior a 1975) encerrou na sequência da
transferência da sua carteira de seguros para a Companhia de Seguros Mundial.
(1975)
As companhias de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Mutualidade
(anterior a 1975), a Companhia de Seguros Soberana (anterior a 1975), e a
Companhia de Seguros Aliança Madeirense (anterior a 1975), fundiram-se,
adoptando a denominação de Grupo Segurador MSA – EP.
(1975)
A Companhia de Seguros Mundial e a Companhia de Seguros Confiança
fundiram-se, dando origem à Companhia de Seguros Mundial Confiança, E.P..
(1979)
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Fidelidade,
Grupo Segurador MSA, Seguradora Industrial, Companhia Nacional de Seguros
e Atlas, Companhia de Seguros fundiram-se, dando origem à Fidelidade-Grupo
Segurador, E.P.
(1979)
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Mundial
Confiança e Pátria, Companhia de Seguros fundiram-se, dando origem à
Companhia de Seguros Mundial Confiança, E.P..
(1979)
A Fidelidade-Grupo Segurador, E.P., é transformada em sociedade anónima,
passando a denominar-se Companhia de Seguros Fidelidade, S.A..
(1988)
A Companhia de Seguros Mundial Confiança, E.P., é transformada em sociedade
anónima, passando a denominar-se Companhia de Seguros Mundial Confiança,
S.A..
(1990)
A Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A., foi incorporada, por fusão, na
Companhia de Seguros Fidelidade, S.A., tendo esta alterado a sua denominação
para Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.
(2002)

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Tranquilidade,
Companhia de Seguros Garantia Funchalense e Companhia de Seguros A
Nacional, fundiram-se, dando origem à Tranquilidade – Companhia de Seguros,
E.P..
(1979)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
Companhia de Seguros Inter-Atlântico, S.A., com sede no Brasil, que veio
explorar seguros dos ramos Não Vida.
(1986)
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A Tranquilidade – Companhia de Seguros, E.P., é transformada em sociedade
anónima, passando a denominar-se Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A..
(1989)
A empresa de seguros nacional ESIA - Inter Atlântico - Companhia de Seguros,
S.A., foi constituída mediante a transferência de carteira da sucursal em Portugal
da Companhia de Seguros Inter-Atlântico, S.A., que encerrou.
(1999)
A Esia - Inter-Atlântico, Companhia de Seguros, S.A.. foi incorporada, por fusão,
na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A..
(2004)

COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS, S.A.
As cinco resseguradoras nacionais que foram nacionalizadas ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 135-A/75, de 15 de Março, Câmara Resseguradora Portuguesa,
Continental de Resseguros, Equidade – Companhia Portuguesa de Resseguros,
Prudência – Companhia Portuguesa de Resseguros e Companhia de Seguros
Vitalícia foram fusionadas, dando origem à Portugal Re – Companhia de
Resseguros, E.P..
(1979)
A Portugal Re – Companhia de Resseguros, E.P., foi transformada em sociedade
anónima de capitais públicos, sob a denominação de Companhia Portuguesa
de Resseguros, SARL.
(1982)
A Companhia Portuguesa de Resseguros, SARL, alterou a denominação para
Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A..
(1989)

COSEC - COMPANHIA DE SEGURO DE CRÉDITOS, S.A.
A empresa de seguros nacionalizada Companhia de Seguro de Créditos
(anterior a 1975), constituída para explorar os ramos Não Vida Crédito e Caução,
passou a designar-se Companhia de Seguro de Créditos, E.P..
(1975)
A Companhia de Seguro de Créditos, E.P., é transformada em sociedade
anónima, alterando a sua denominação para COSEC - Companhia de Seguro
de Créditos, S.A..
(1989)

CRÉDITO AGRÍCOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS
DE RAMOS REAIS, S.A.
A Rural Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A., foi constituída
para explorar ramos Não Vida.
(1994)
A Rural Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A., alterou a
denominação social para Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros
de Ramos Reais, S.A.
(2006)

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Crédito Agrícola Vida - Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para
explorar o ramo Vida.
(1998)

EUROP ASSISTANCE – COMPANHIA PORTUGUESA DE
SEGUROS DE ASSISTÊNCIA, S.A.
A empresa de seguros nacional Europ Assistance – Companhia Portuguesa de
Seguros de Assistência, S.A., foi constituída para explorar o ramo assistência.
(1993)

EUROVIDA - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
francesa Abeille Vie – Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation,
que veio explorar o ramo Vida.
(1988)
A Eurovida BNC-CGU – Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi constituída para
explorar o ramo Vida.
(1999)
A Eurovida BNC-CGU – Companhia de Seguros de Vida, S.A., alterou a sua
denominação para Eurovida – Companhia de Seguros de Vida, S.A..
(2003)
A Abeille Vie – Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation alterou
a sua denominação social para Aviva Vie - Société Anonyme d’Assurances Vie.
(2004)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros Aviva Vie - Société Anonyme
d’Assurances Vie transferiu a totalidade da sua carteira de seguros do ramo
Vida para a empresa de seguros de direito português Eurovida – Companhia
de Seguros de Vida, S.A., com consequente encerramento da sucursal.
(2006)

FINIBANCO VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
A Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi constituída para
explorar o ramo Vida.
(2007)

GENERALI VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Generali Vida – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar o
ramo Vida.
(1990)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
Vitalício Pensiones – Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
(1991)
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A Central Hispano Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
(anteriormente denominada Vitalício Pensiones – Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros) transferiu a sua carteira de seguros para a Generali Vida
– Companhia de Seguros, S.A., com consequente encerramento da sucursal.
(1996)

GROUPAMA SEGUROS, S.A.
A GAN Portugal Seguros, S.A., foi constituída mediante a transferência de
carteira de seguros dos ramos Não Vida da sucursal em Portugal da GAN
Incendie et Accidents – Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances
Incendie Accidents et Risques Divers, S.A. (GAN-IARD) (anterior a 1975 e antes
denominada Les Assurances Nationales – IARD), que encerrou.
(1991)
A GAN Portugal Seguros, S.A., alterou a sua denominação social para Groupama
Seguros, S.A..
(2005)

GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, S.A.
A GAN Portugal Vida – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída mediante
a transferência de carteira de seguros do ramo Vida da sucursal em Portugal
da empresa de seguros francesa GAN-VIE – Compagnie Française d’Assurances
sur la Vie, S.A. (anterior a 1975 e antes denominada Les Assurances Nationales
– Vie) que encerrou.
(1991)
A GAN Portugal Vida – Companhia de Seguros, S.A., alterou a sua denominação
social para Groupama Seguros de Vida, S.A..
(2005)

IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
As empresa de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Império (que,
entretanto, incorporou a Companhia de Seguros Sagres e a Universal de
Seguros e Resseguros) e O Alentejo, Companhia de Seguros fundiram-se,
dando origem à Companhia de Seguros Império, E.P..
(1979)
As empresas de seguros nacionalizadas Companhia de Seguros Comércio e
Indústria, Companhia de Seguros Bonança, Companhia de Seguros União e
Companhia de Seguros Ultramarina fundiram-se, dando origem à Companhia
de Seguros Bonança, E.P..
(1979)
A Companhia de Seguros Bonança, E.P., é transformada em sociedade anónima,
passando a denominar-se Companhia de Seguros Bonança, S.A..
(1990)
A Companhia de Seguros Império, E.P., é transformada em sociedade anónima,
passando a denominar-se Companhia de Seguros Império, S.A..
(1990)

A Companhia de Seguros Bonança, S.A., ficou apenas a explorar os ramos Não
Vida, tendo constituído uma nova empresa de seguros, denominada Bonança
Vida – Companhia de Seguros, S.A., mediante a transferência da sua carteira de
seguros de Vida para esta nova empresa de seguros.
(1991)
A Império Arag - Seguros de Protecção Jurídica, S.A., foi constituída para
explorar o ramo protecção jurídica.
(1991)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
alemã Gothaer Versicherungsbank VVAG, que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)
A Ocidental Auto - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., foi constituída para
explorar os ramos protecção jurídica e assistência e o grupo de ramos seguro
automóvel.
(1992)
A BPA-Seguros, S.A., foi constituída para explorar seguros dos ramos Não Vida.
(1995)
A Ocidental Auto - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., alterou a sua
denominação para Auto Gere - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A..
(1997)
A BPA-Seguros, S.A., transferiu parcialmente a sua carteira de seguros, à
excepção dos Riscos Industriais, para a Ocidental, Companhia Portuguesa de
Seguros, S.A..
(2000)
Foi encerrada a sucursal em Portugal da empresa de seguros alemã Gothaer
Versicherungsbank VVAG, cujas apólices foram transferidas, na data da
renovação, para a então denominada Companhia de Seguros Bonança, S.A., e
para a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A..
(2000)
A BPA-Seguros, S.A., alterou a sua denominação para ICI – Companhia de
Seguros de Comércio e Indústria, S.A..
(2001)
A Bonança Vida – Companhia de Seguros, S.A., e a Companhia de Seguros
Bonança, S.A., foram incorporadas, por fusão, na Companhia de Seguros
Império, S.A., mediante a transferência das suas carteiras de seguros, tendo esta
alterado a sua denominação para Império Bonança - Companhia de Seguros,
S.A..
(2001)
A Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A., e a Ocidental - Companhia
Portuguesa de Seguros, S.A., transferiram parcialmente as suas carteiras de
seguros dos ramos Não Vida (grandes riscos) para a ICI – Companhia de Seguros
de Comércio e Indústria, S.A..
(2002)
A Império Arag - Seguros de Protecção Jurídica, S.A., alterou a sua denominação
para CPPJ – Companhia Portuguesa de Seguros de Protecção Jurídica, S.A..
(2002)
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A CPPJ – Companhia Portuguesa de Seguros de Protecção Jurídica, S.A.,
transferiu a sua carteira de seguros para a Companhia de Seguros Império
Bonança, S.A., tendo-se dissolvido de seguida.
(2003)
A Auto Gere - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., foi integrada, por fusão
na Companhia de Seguros Império Bonança, S.A.
(2003)
A ICI – Companhia de Seguros de Comércio e Indústria, S.A., foi incorporada,
por fusão, na Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A..
(2004)

LIBERTY SEGUROS, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros, que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)
A sucursal da empresa de seguros espanhola La Equitativa (Fundación Rosillo),
S.A. de Seguros de Vida (anterior a 1975) alterou a denominação para La
Equitativa, S.A. de Seguros de Vida.
(1994)
A sucursal da empresa de seguros espanhola La Equitativa (Fundación Rosillo),
S.A. de Seguros y Reaseguros Riesgos e Diversos (anterior a 1975) alterou
a denominação para La Equitativa, S.A. de Seguros y Reaseguros Riesgos e
Diversos.
(1994)
A empresa de seguros espanhola La Equitativa, S.A. de Seguros y Reaseguros
Riesgos e Diversos foi incorporada, por fusão, na empresa de seguros espanhola
Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,
ficando a sucursal em Portugal da empresa cedente com a denominação da
empresa incorporante.
(1996)
A empresa de seguros espanhola La Equitativa, S.A. de Seguros de Vida foi
incorporada, por fusão, na empresa de seguros espanhola Winterthur Vida,
Sociedad Anónima de Seguros sobre la Vida, ficando a sucursal em Portugal da
empresa cedente com a denominação da empresa incorporante.
(1996)
As sucursais em Portugal das empresas de seguros espanholas Winterthur
Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros e Winterthur
Vida, Sociedad Anónima de Seguros sobre la Vida transferiram as suas carteiras
de seguros, respectivamente dos ramos Não Vida e Vida, para a Companhia
Europeia de Seguros, S.A., (anterior a 1975) com o consequente encerramento
das referidas sucursais.
(2002)
A Companhia Europeia de Seguros, S.A., alterou a sua denominação para
Liberty Europeia de Seguros, S.A..
(2003)

A sucursal da Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros transferiu parte da sua carteira de seguros, correspondente aos
ramos acidentes, veículos terrestres a motor e responsabilidade civil de veículos
terrestres a motor para a Lusitania – Companhia de Seguros, S.A..
(2003)
A Liberty Europeia de Seguros, S.A., alterou a sua denominação para Liberty
Seguros, S.A..
(2004)
A sucursal da Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida, para
a empresa de seguros nacional Liberty Seguros, S.A., com o consequente
encerramento da sucursal.
(2010)

LUSITANIA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

A sucursal em Portugal da London Guarantee & Accident Limited (anterior a
1975) encerrou na sequência da transferência da sua carteira de seguros para a
sucursal da Phoenix Assurance Public Limited Company (anterior a 1975).
(1980)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Royal Insurance
Company Limited (anterior a 1975), alterou a sua denominação para Royal
Insurance PLC.
(1982)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Pearl Assurance
Company Limited (anterior a 1975), cessou a actividade em Portugal encerrou
na sequência da transferência da sua carteira de seguros para a Companhia de
Seguros Portugal, S.A. (anterior a 1975).
(1984)
A Companhia de Seguros Portugal, S.A., alterou a sua denominação social para
Pearl de Portugal, Companhia de Seguros, S.A..
(1984)
A Lusitania – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar ramos
Não Vida.
(1986)
A sucursal em Portugal da Guardian Assurance Company Limited (anterior a
1975) alterou a denominação para Guardian Assurance PLC.
(1987)
A Real Seguros, S.A., foi constituída para explorar ramos Não Vida.
(1988)
A Pearl de Portugal, Companhia de Seguros, S.A., foi incorporada, por fusão, na
Lusitania - Companhia de Seguros, S.A..
(1992)
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A sucursal da empresa de seguros Caledonian Insurance Company (anterior a
1975) encerrou, na sequência da transferência da sua carteira para a sucursal
em Portugal da Guardian Assurance Company Limited (anterior a 1975).
(1978)

Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros, que veio explorar seguros dos ramos Não Vida.
(1992)
A Phoenix Assurance Public Limited Company encerrou a sua sucursal em
Portugal, tendo transmitido à sucursal em Portugal da empresa de seguros do
Reino Unido, Sun Insurance Office Limited (anterior a 1975), as responsabilidades
da sua actividade seguradora em Portugal.
(1993)
A sucursal em Portugal da Royal Insurance PLC alterou a sua denominação para
Royal & Sun Alliance Insurance PLC.
(1997)
A sucursal da empresa de seguros Guardian Assurance PLC transferiu a sua
carteira de seguros para a Guardian Insurance Limited, que abriu uma sucursal
em Portugal, com consequente encerramento da sucursal cedente.
(1997)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Guardian
Insurance Limited, alterou a sua denominação para Axa General Insurance
Limited.
(1999)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Axa General
Insurance Limited, transferiu a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida para
a Lusitania – Companhia de Seguros, S.A., com consequente encerramento da
sucursal cedente.
(2000)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Sun Insurance
Office Limited, transferiu a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida para a
Lusitania – Companhia de Seguros, S.A..
(2001)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Royal & Sun
Alliance Insurance PLC, transferiu, em duas fases, a sua carteira de seguros dos
ramos Não Vida para a Lusitania – Companhia de Seguros, S.A..
(1ª fase: 2001; 2.ª fase. 2002)
A Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros
transferiu a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida 1, 3 e 10 para a Lusitania
– Companhia de Seguros, S.A..
(2004)
A Mútua dos Armadores da Pesca do Arrasto (anterior a 1975) alterou a
denominação social para Mutuamar - Mútua de Seguros dos Armadores da
Pesca do Arrasto.
(2005)
A Lusitania, Companhia de Seguros, S.A., incorporou, por fusão, a Real Seguros,
S.A..
(2009)
Na sequência da transferência da totalidade da carteira da Mutuamar - Mútua
de Seguros dos Armadores da Pesca do Arrasto para a Lusitania, Companhia

de Seguros, S.A., foi revogada a autorização para o exercício da actividade
seguradora da Mutuamar - Mútua de Seguros dos Armadores da Pesca do
Arrasto, encontrando-se esta sociedade em processo de dissolução e liquidação.
(2009)

LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Lusitania Vida, Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar o
ramo Vida.
(1987)

MACIF PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Euresap – Euresa Portugal, Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para
explorar ramos Não Vida.
(1996)

A Companhia de Seguros Sagres, S.A., alterou a sua denominação para Macif
Portugal, Companhia de Seguros, S.A..
(2010)

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Mapfre Vida, Sociedade Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la
Vida Humana, que veio explorar o ramo Vida.
(1987)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
holandesa Aegon Levensverzekering, N.V., que veio explorar o ramo Vida.
(1991)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros holandesa Aegon
Levensverzekering, N.V., transferiu a sua carteira de seguros para a sucursal em
Portugal da empresa de seguros espanhola Mapfre Vida, Sociedade Anónima de
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, com consequente encerramento
da sucursal da empresa cedente.
(2003)
A Mapfre Portugal Seguros de Vida, S.A., foi constituída para explorar o ramo
Vida.
(2009)
A empresa de seguros Mapfre Portugal Seguros de Vida, S.A., alterou a sua
denominação social para Mapfre Seguros de Vida, S.A..
(2009)
A sucursal em Portugal da Mapfre Vida, Sociedade Anónima de Seguros y
Reaseguros sobre la Vida Humana transferiu a sua carteira de seguros do ramo
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A Euresap – Euresa Portugal, Companhia de Seguros, S.A., alterou a sua
denominação para Companhia de Seguros Sagres, S.A..
(2001)

Vida para a Mapfre Seguros de Vida, S.A., com consequente encerramento da
sucursal.
(2010)

MAPFRE SEGUROS GERAIS, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Mapfre Caucion y Credito, Compañia Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A., que veio explorar ramos Não Vida.
(1987)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Aegon Union Aseguradora, S.A. de Seguros Y Reaseguros.
(1990)
Foi autorizada a abertura de uma sucursal em Portugal da empresa de seguros
espanhola Mapfre Seguros Generales, Compañia de Seguros Y Reaseguros.
(1991)
A Mapfre Seguros Gerais, S.A., foi constituída para explorar seguros dos ramos
Não Vida, com simultânea transferência de carteira da sucursal em Portugal
da empresa de seguros espanhola Mapfre Seguros Generales, Compañia de
Seguros Y Reaseguros, e com consequente encerramento desta sucursal.
(1997)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Aegon Union
Aseguradora, S.A. de Seguros Y Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros
Não Vida para a Mapfre Seguros Gerais, S.A., com consequente encerramento
da sucursalem Portugal.
(2001)
A sucursal da empresa de seguros espanhola Mapfre Caucion y Credito,
Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., transferiu a sua carteira
de seguros para a empresa de seguros nacional Mapfre Seguros Gerais, S.A.,
com consequente encerramento da sucursal.
(2008)

MÉDIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE
SAÚDE, S.A.
A Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., foi constituída para
explorar ramos Não Vida, especializada nos ramos doença e assistência.
(1995)
A Império Adeslas - Companhia de Seguros de Saúde, S.A., foi constituída para
explorar ramos Não Vida.
(1998)
A Companhia de Seguros Império, S.A., transferiu parcialmente a sua carteira
de seguros, relativa aos contratos do ramo doença para a Império Adeslas
– Companhia de Seguros de Saúde, S.A..
(1999)

A Império Adeslas – Companhia de Seguros de Saúde, S.A., foi incorporada, por
fusão, na Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., com a consequente
extinção da empresa de seguros incorporada.
(2002)
A Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., alterou a sua denominação
social para Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A..
(2005)

MULTICARE - SEGUROS DE SAÚDE, S.A.
A Multicare - Seguros de Saúde, S.A., foi constituída para explorar o ramo
doença.
(2007)

MÚTUA DOS PESCADORES, MÚTUA DE SEGUROS, C.R.L.

A Mútua dos Pescadores - Sociedade Mútua de Seguros alterou a sua forma
para cooperativa de responsabilidade limitada, alterando a sua denominação
para Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, C.R.L.
(2004)

N SEGUROS, S.A.
A N Seguros, S.A., foi constituída para explorar os ramos Não Vida.
(2007)

OCIDENTAL – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS
DE VIDA, S.A.
A Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., foi constituída
para explorar o ramo Vida.
(1987)
A BPA-Seguros de Vida, S.A., foi constituída para explorar o ramo Vida.
(1991)
A BPA-Seguros de Vida, S.A., foi incorporada, por fusão, na Ocidental – Companhia
Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., mediante transferência da sua carteira de
seguros de Vida.
(2001)

OCIDENTAL – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS, S.A.
A Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., foi constituída para
explorar ramos Não Vida.
(1987)
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A Mútua dos Armadores da Pesca da Sardinha (anterior a 1975) foi integrada na
Mútua dos Pescadores - Sociedade Mútua de Seguros (anterior a 1975).
(1994)

Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
alemã Gothaer Versicherungsbank VVAG, que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)
A BPA-Seguros, S.A., transferiu parcialmente a sua carteira de seguros, à
excepção dos riscos industriais, para a Ocidental – Companhia Portuguesa de
Seguros, S.A..
(2000)
Foi encerrada a sucursal em Portugal da empresa de seguros alemã Gothaer
Versicherungsbank VVAG, cujas apólices foram transferidas, na data da
renovação, para a então denominada Companhia de Seguros Bonança, S.A., e
para a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A..
(2000)

POPULAR SEGUROS, S.A.
A Popular Seguros – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar
ramos Não Vida.
(2006)

REAL VIDA SEGUROS, S.A.
A Real Vida Seguros, S.A., foi constituída para explorar o ramo Vida.
(1989)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros La Union y El Fenix Español
(anterior a 1975), autorizada aos ramos Não Vida e Vida, alterou a sua
denominação para La Union y El Fénix Español, Compañia de Seguros y
Reaseguros.
(1990)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola La Union y El Fénix
Español, Compañia de Seguros y Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros
do ramo Vida para a Real Vida Seguros, S.A., tendo encerrado a sua sucursal em
Portugal.
(1995)
A Real Vida Seguros, S.A., alterou a sua denominação para BPN - Seguros de
Vida, S.A..
(1999)
A BPN - Seguros de Vida, S.A., alterou a sua denominação para Real Vida Seguros,
S.A.
(2003)

SANTANDER TOTTA SEGUROS – COMPANHIA DE
SEGUROS DE VIDA, S.A.
Foi autorizada a abertura de uma sucursal da empresa de seguros espanhola
Seguros Genesis, S.A. de Seguros Y Reaseguros para explorar o ramo Vida.
(1992)

A Santander Central Hispano Seguros – Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi
constituída para explorar o ramo Vida.
(2001)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Seguros Genesis,
S.A. de Seguros Y Reaseguros encerrou na sequência da transferência da sua
carteira de seguros do ramo Vida para a empresa de seguros nacional Santander
Central Hispano Seguros – Companhia de Seguros de Vida, S.A…
(2002)
A Santander Central Hispano Seguros – Companhia de Seguros de Vida, S.A.,
alterou a sua denominação social para Totta Seguros – Companhia de Seguros
de Vida, S.A..
(2002)
A Totta Seguros – Companhia de Seguros de Vida, S.A., alterou a sua denominação
para Santander Totta Seguros – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
(2005)

SEGURADORA DE RISCOS FINANCEIROS, S.A.
A Seguradora de Riscos Financeiros, S.A., foi constituída para explorar ramos
Não Vida.
(1989)
Foi revogada à Seguradora de Riscos Financeiros, S.A., a autorização para o
exercício da actividade, tendo a empresa de seguros entrado em processo de
liquidação.
(1993)

SEGURO DIRECTO GERE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Seguro Directo Gere – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para
explorar ramos Não Vida.
(1996)

SEGUROS LOGO, S.A.
A Companhia de Seguros Claro, S.A., foi constituída para explorar ramos Não
Vida.
(2007)
A Companhia de Seguros Claro, S.A., alterou a denominação para Seguros
Logo, S.A..
(2008)

T-VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A T-Vida – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar o ramo
Vida, no âmbito de um processo de transferência de carteira parcial da
BES-Vida, Companhia de Seguros, S.A. (à data, denominada Companhia de
Seguros Tranquilidade Vida, S.A.).
(2006)
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VIA DIRECTA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A Via Directa – Companhia de Seguros, S.A., foi constituída para explorar ramos
Não Vida.
(1997)

VICTORIA SEGUROS DE VIDA, S.A.
A Victoria Seguros de Vida, S.A., foi constituída para explorar o ramo Vida,
mediante a transferência de carteira de seguros de Vida da sucursal em
Portugal da Victoria Lebensversicherung Aktiengesellsachft (anterior a 1975;
também denominada Victoria – Sociedade Anónima de Seguros de Vida, S.A.),
que encerrou.
(1992)

VICTORIA SEGUROS, S.A.
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, The Northern
Assurance Company Limited (anterior a 1975), encerrou na sequência da
transferência da sua carteira de seguros para a sucursal em Portugal da empresa
de seguros do Reino Unido, Commercial Union Assurance Company Limited
(anterior a 1975).
(1983)
Foi autorizada a abertura de uma sucursal da empresa de seguros alemã
Victoria-Gilde, Sociedade Anónima de Seguros de Saúde (Victoria-Gilde
Krakenversicherung Aktiengesellsachft AG).
(1987)
A Victoria-Gilde, Sociedade Anónima de Seguros de Saúde alterou a sua
denominação para Victoria, Sociedade Anónima de Seguros de Saúde.
(1988)
Foi autorizada a abertura de uma sucursal em Portugal da empresa de seguros
do Reino Unido, General Accident Fire & Life Assurance Corporation plc.
(1990)
Foi autorizada a abertura de uma sucursal em Portugal da empresa de seguros
alemã Victoria Versicherung Aktiengesellsachft.
(1991)
A Victoria Seguros, S.A., foi constituída para explorar ramos Não Vida mediante
transferência de carteira da sucursal em Portugal da empresa de seguros alemã
Victoria Versicherung Aktiengesellsachft, que encerrou.
(1994)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros alemã Victoria Krakenversicherung
Aktiengesellsachft (Victória Sociedade Anónima de Seguros de Saúde) encerrou
na sequência da transferência da sua carteira de seguros para a Victoria Seguros,
S.A..
(1995)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, General
Accident Fire & Life Assurance Corporation plc, encerrou na sequência da
transferência da sua carteira de seguros dos ramos Não Vida para a sucursal em

Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Commercial Union Assurance
Company Limited.
(1999)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Commercial
Union Assurance Company Limited, alterou a sua denominação, na sequência
da mudança de denominação da sede, para CGU International Insurance plc.
(1999)
A Victoria Seguros, S.A., alterou o seu objecto social para gestão de participações
sociais e alterou a sua denominação social para Victoria Internacional de
Portugal, SGPS, S.A., e, simultaneamente transferiu a sua carteira de seguros
dos ramos Não Vida para a nova empresa de seguros que se constituiu para
explorar seguros dos ramos Não Vida, com a mesma denominação social de
Victoria Seguros, S.A..
(2002)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, CGU
International Insurance plc, encerrou na sequência da transferência da sua
carteira de seguros dos ramos Não Vida para a Victoria Seguros, S.A..
(2003)

ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
A sucursal em Portugal da empresa de seguros suíça La Baloise – Compagnie
de Seguros (anterior a 1975, registada na Suíça com a denominação de Basler
Versicherungs-Gesellschaft) encerrou a sua actividade em Portugal, tendo a
Companhia de Seguros Metrópole, S.A., (anterior a 1975) assumido todas as
responsabilidades emergentes da actividade da La Baloise em Portugal.
(1992)
A Companhia de Seguros Metrópole, S.A., alterou a sua denominação para
Zurich – Companhia de Seguros, S.A..
(1998)
A Zurich Companhia de Seguros, S.A., foi incorporada na empresa de seguros
irlandesa Zurich Insurance PLC, com a consequente extinção da incorporada.
(2009)

ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
francesa Eagle Star Vie, S.A., que veio explorar o ramo Vida.
(1986)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
suíça Vita Lebensversichrubngs-Gesellschaft (Vita, Companhia de Seguros de
Vida), que veio explorara o ramo Vida.
(1989)
A empresa de seguros suíça Vita Lebensversichrubngs-Gesellschaft alterou a
sua denominação social para Zurich Life Insurance Company Ltd, designação
social que passou a ser utilizada pela sucursal em Portugal.
(1993)
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A empresa de seguros nacional DB Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A.,
foi constituída para explorar o ramo Vida.
(1995)
A empresa de seguros nacional Companhia de Seguros Eagle Star Vida, S.A., foi
constituída para explorar o ramo Vida, mediante transferência de carteira de
seguros de Vida da sucursal em Portugal da Eagle Star Vie.
(1995)
A sucursal em Portugal da Zurich Life Insurance Company Limited encerrou
na sequência da transferência da sua carteira de seguros do ramo Vida para a
empresa de seguros nacional Companhia de Seguros Eagle Star Vida, S.A..
(2003)
A DB Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi incorporada, por fusão, na
Companhia de Seguros Eagle Star Vida, S.A..
(2003)
A empresa de seguros nacional Companhia de Seguros Eagle Star Vida, S.A.,
alterou a sua denominação social para Zurich – Companhia de Seguros de Vida,
S.A..
(2003)

PARTE II
SUCURSAIS EM PORTUGAL DE EMPRESAS DE
SEGUROS ESTRANGEIRAS
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
belga Cigna Insurance Company of Europe, SA/NV, que veio explorar seguros
dos ramos Não Vida.
(1986)
Encerramento da sucursal da empresa de seguros Cigna Insurance Company
of Europe, SA/NV.
(1997)
A Cigna Insurance Company of Europe, SA/NV prosseguiu contudo a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços, tendo alterado a
denominação para Ace Insurance, SA – NV.
(2000)
A Ace Ina UK Limited alterou a sua denominação social para Ace European
Group Limited.
(2004)
A Ace Insurance, S.A. – N.V. encerrou a actividade em Portugal, em regime de
livre prestação de serviços, na sequência da transferência da sua carteira de
seguros para a empresa de seguros de direito britânico Ace European Group
Limited, que exerce a actividade em Portugal em regime de livre prestação de
serviços.
(2005)

Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do Reino
Unido, ACE European Group Limited, que veio explorar seguros dos ramos Não
Vida.
(2007)

ACE EUROPE LIFE LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do
Reino Unido, ACE Europe Life Limited, que veio explorar o ramo Vida.
(2009)

ADA - AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Ada – Ayuda del Automovilista, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros, que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)
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A empresa de seguros suíça Elvia Reiseversicherungs-Gesellshaft, AG abriu uma
sucursal em Portugal para explorar os ramos Não Vida.
(2007)
A Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft – Sucursal em Portugal alterou a sua
denominação social para Mondial Assistance International AG – Sucursal em
Portugal.
(2008)
A Mondial Assistance International AG alterou a sua sede social para França e a
sua denominação social para Mondial Assistance International, S.A...
(2010)
A Mondial Assistance International S.A. alterou a sua denominação social para
AGA International.
(2011)

AIDE ASISTENCIA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Aide – Asistencia, Seguros y Reaseguros, S.A., que veio explorar
ramos Não Vida.
(1994)

ALPINA S.A.
A sucursal em Portugal da empresa de seguros Alpina, S.A. (anterior a 1975)
deixou de ter contratos de seguros em vigor desde 1983, pelo que encerrou.
(1986)
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AGA INTERNATIONAL – SUCURSAL EM PORTUGAL

A.M.A. AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Prevision Sanitaria Nacional, Agrupacion Mutual Aseguradora (AMA)
Mutua de Seguros a Prima Fija, que veio explorar seguros dos ramos Não Vida.
(2000)
A Prevision Sanitaria Nacional, Agrupacion Mutual Aseguradora (AMA) Mutua
de Seguros a Prima Fija alterou a sua denominação para A.M.A. Agrupación
Mutual Aseguradora.
(2010)

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal de uma da empresa de
seguros com sede nos EUA, denominada American Life Insurance Company,
que veio explorar o ramo Vida.
(1985)

ARAG COMPAÑIA INTERNATIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Arag Compañia International de Seguros y Reaseguros, S.A., que
veio explorar ramos Não Vida.
(2002)

ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS – SUCURSAL EM
PORTUGAL
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros, que veio explorar ramos Não Vida.
(2006)

AXA LIFE EUROPE LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros irlandesa
Axa Life Europe Limited, que veio explorar o ramo Vida.
(2008)

AXERIA PREVOYANCE
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
AXERIA Prevoyance, que veio explorar o ramo Vida.
(2008)

BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola BBVASeguros, S.A. de Seguros y Reaseguros, S.A., que veio explorar
os ramos Não Vida e Vida.
(2003)

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Cardif Risques Divers, que veio explorar ramos Não Vida.
(1997)
A Cardif Risques Divers alterou a sua denominação social para Cardif Assurances
Risques Divers.
(2001)

CARDIF ASSURANCES VIE
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
francesa Cardif – Société Vie, que veio explorar o ramo Vida.
(1997)
A Cardif - Société Vie alterou a sua denominação social para Cardif Assurances
Vie.
(2001)
88 | 89

Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros,
com sede nos EUA, American Home Assurance Company (N.Y.), que veio
explorar ramos Não Vida.
(1986)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
francesa Unat, S.A., que veio explorar seguros dos ramos Não Vida, tendo
recebido a carteira da sucursal em Portugal da American Home Assurance
Company (N.Y.), que encerrou.
(1990)
A Unat, S.A., alterou a sua denominação social para AIG Europe, S.A..
(1992)
A sucursal em Portugal da AIG Europe, S.A. – Sucursal em Portugal alterou a sua
denominação para Chartis Europe, S.A. – Sucursal em Portugal.
(2009)

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, COMPAÑIA DE
SEGUROS, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Barclays Vida y Pensiones, Compañia de Seguros, S.A., que veio
explorar o ramo Vida.
(1992)
A Barclays Vida y Pensiones, Compañia de Seguros, S.A., alterou a sua
denominação para CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañia de Seguros, S.A..
(2010)
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CHARTIS EUROPE, S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL

COMBINED INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros irlandesa
Combined Insurance Company of Europe Limited, que veio explorar ramos
Não Vida.
(2006)
A sucursal em Portugal da London General Insurance Company Limited
transferiu parte da sua carteira de seguros dos ramos Não Vida para a sucursal
em Portugal da Combined Insurance Company of Europe Limited.
(2008)

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR – COFACE
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur - COFACE, que
veio explorar ramos Não Vida.
(2000)

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE
CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A.
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Compañia Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución,
S.A., que veio explorar ramos Não Vida.
(1998)

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA
EXPORTATION, S.A. COMPÃNIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
(CESCE)
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Compañia Española de Seguros de Credito a la Exportation, S.A.
Compañia de Seguros y Reaseguros (CESCE), que veio explorar ramos Não Vida.
(2002)

COMPAÑIA EUROPEA DE SEGUROS, S.A.
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Compañia Europea de Seguros, S.A., que veio explorar ramos Não
Vida.
(2007)

ERGO DIREKT VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros alemã
Karstadquelle Versicherung AG, que veio explorar ramos Não Vida.
(2006)

Foi encerrada a sucursal, tendo a empresa de seguros prosseguido a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(2008)
A Karstadquelle Versicherung AG alterou a sua denominação para Ergo Direkt
Versicherung Aktiengesellschaft.
(2010)

ESPAÑA, S.A. - COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola España, S.A. - Compañia Nacional de Seguros, que veio explorar o
ramo Vida.
(Anterior a 1975)

FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED

Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do Reino
Unido, Financial Assurance Company Limited, que veio explorar o ramo Vida.
(1997)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Consolidated
Life Assurance Company Limited, transferiu a sua carteira de seguros para
a sucursal em Portugal da Financial Assurance Company Limited, tendo
posteriormente encerrado.
(1998)
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do Reino
Unido Financial, New Life Company Limited, que veio explorar o ramo Vida.
(2004)
A sucursal da empresa de seguros do Reino Unido, Financial Assurance Company
Limited, transferiu a sua carteira de seguros para a sucursal em Portugal da
Financial New Life Company Limited, tendo posteriormente encerrado.
(2004)
A sucursal em Portugal da Financial New Life Company Limited alterou a sua
denominação para Financial Assurance Company Limited.
(2004)

FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do
Reino Unido, Consolidated Marine & General Insurance Company Limited.
(1991)
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
do Reino Unido, Financial Insurance Company Limited, que veio explorar ramos
Não Vida.
(1997)
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Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
do Reino Unido, Consolidated Life Assurance Company Limited, que veio
explorar o ramo Vida.
(1990)

A sucursal em Portugal da empresa de seguros do Reino Unido, Consolidated
Marine & General Insurance Company Limited, encerrou na sequência da
transferência da sua carteira de seguros para a sucursal em Portugal da Financial
Insurance Company Limited.
(1998)

GENERALI – COMPANHIA DE SEGUROS, S.P.A. – SUCURSAL
EM PORTUGAL
Foi autorizada a abertura de uma sucursal em Portugal da empresa de seguros
espanhola Banco Vitalicio de España Compañia Anonima de Seguros y
Reaseguros, com a designação comercial de Grupo Vitalício.
(1991)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Banco Vitalicio de
España Compañia Anonima de Seguros y Reaseguros encerrou na sequência
da transferência da sua carteira de seguros para a sucursal em Portugal da
Assicurazioni Generali S.p.A. (anterior a 1975).
(1996)
A sucursal em Portugal da Assicurazioni Generali S.p.A., alterou a sua
denominação para Generali – Companhia de Seguros, SPA – Sucursal em
Portugal.
(2004)

GENESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA
DE SEGUROS Y REASEGUROS
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros, que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)
A sucursal da Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros transferiu parte da sua carteira de seguros, correspondente aos
ramos acidentes, veículos terrestres a motor e responsabilidade civil de veículos
terrestres a motor para a Lusitania – Companhia de Seguros, S.A..
(2003)
A sucursal da Genesis Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros transferiu a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida, para
a empresa de seguros nacional Liberty Seguros, S.A., com o consequente
encerramento da sucursal.
(2010)

GENWORTH FINANCIAL MORTGAGE INSURANCE LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do Reino
Unido, GE Mortgage Insurance Limited, que veio explorar ramos Não Vida.
(2005)
A empresa de seguros do Reino Unido, GE Mortgage Insurance Limited, alterou
a sua denominação para Genworth Financial Mortgage Insurance Limited.
(2005)

GERLING-KONZERN ALLGEMEINE
-AKTIENGESELLSCHAFT

VERSICHERUNGS-

Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
alemã Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, que veio
explorar ramos Não Vida.
(1992)
Foi encerrada a sucursal em Portugal da empresa de seguros alemã Gerling-Konzern Allgemein Versicherungs-Aktiengesellschaft, ficando os contratos de
seguros em vigor a ser geridos em regime de livre prestação de serviços
(2004)

HDI HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE
VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
alemã Hdi Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit
(1992)
A empresa de seguros alemã Hdi Haftpflichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit encerrou a sucursal em Portugal.
(1998)

HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do Reino
Unido, Hiscox Insurance Company Limited, que veio explorar ramos Não Vida.
(2006)

INTER PARTNER ASSISTANCE
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
belga Gesa Assistance – Groupe Européen, S.A., que veio explorar ramos Não
Vida.
(1987)
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
L’ Avenir, que veio explorar ramos Não Vida.
(1997)
A Gesa Assistance – Groupe Européen, S.A., alterou a sua denominação para
Inter Partner Assistance.
(1997)
A L’ Avenir alterou a sua denominação para Juridica.
(1998)
A sucursal em Portugal da Juridica encerrou na sequência da transferência da
sua carteira de seguros para a sucursal em Portugal da Inter Partner Assistance.
(2003)
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LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED
A empresa de seguros do Reino Unido, Legal & General Assurance Society
Limited (anterior a 1975), que notificou para operar em Portugal, através de
sucursal, nos ramos Não Vida, encerrou a respectiva sucursal..
(2003)
A empresa de seguros Legal & General Assurance Society Limited notificou
posteriormente para operar em Portugal, em regime de livre prestação de
serviços, no ramo Vida.
(2009)

LLOYD’S – SUCURSAL EM PORTUGAL
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do
Reino Unido, Society of Lloyd’s, que veio explorar ramos Não Vida, ficando a
sucursal registada na Conservatória do Registo Comercial com a denominação
Lloyd’s – Sucursal em Portugal.
(2009)

LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do
Reino Unido, London General Insurance Company Limited, que veio explorar
ramos Não Vida.
(1997)

MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Mapfre Asistencia, Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros,
S.A., que veio explorar ramos Não Vida.
(1992)

MITSUI SUMITOMO INSURANCE (LONDON) LIMITED
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
Sumitomo Marine & Fire Insurance Company Europe Limited.
(1992)
Foi encerrada a sucursal, tendo a empresa de seguros prosseguido a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(2000)
A Sumitomo Marine & Fire Insurance Company Europe Limited alterou a
denominação social para Mitsui Sumitomo Insurance (London) Limited.
(2004)

MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO, SOCIEDAD DE SEGUROS
A PRIMA FIJA (MURIMAR)
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija
(Murimar), que veio explorar seguros dos ramos Não Vida.
(2009)

PREVISION SANITARIA NACIONAL P.S.N. MUTUA DE
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA - SUCURSAL EM
Portugal
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros Prevision
Sanitaria Nacional P.S.N. Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, que veio
explorar o ramo Vida.
(2008)

PREVOIR - VIE GROUPE PREVOIR
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Prevoir – Vie Group Prevoir, que veio explorar o ramo Vida.
(1996)

PRIMA ASSURANCES
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Prima Assurances, que veio explorar seguros dos ramos Não Vida.
(2000)
Encerrou a sucursal, prosseguindo a actividade em Portugal, em regime de livre
prestação de serviços.
(2003)

SOGECAP, S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Sogecap, S.A. – sucursal em Portugal, que veio explorar o ramo Vida.
(2007)
Foi encerrada a sucursal, tendo a empresa de seguros prosseguido a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(2009)

SOGECAP RISQUES DIVERS S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros francesa
Sogecap Risques Divers S.A. – sucursal em Portugal, que veio explorar ramos
Não Vida.
(2007)
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Foi encerrada a sucursal, tendo a empresa de seguros prosseguido a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(2009)

SKANDIA LINK, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Skandia Link, S.A. de Seguros y Reaseguros, que veio explorar o ramo
Vida.
(2002)
Foi encerrada a sucursal, tendo a empresa de seguros prosseguido a actividade
em Portugal, em regime de livre prestação de serviços.
(2009)

THE MOTOR UNION INSURANCE COMPANY LTD
A sucursal em Portugal da empresa de seguros The Motor Union Insurance
Company Ltd (anterior a 1975) foi encerrada.
(1994)

THE WORLD MARINE & GENERAL INSURANCE PLC
A sucursal em Portugal da empresa de seguros The World Marine & General
Insurance PLC (anterior a 1975) foi encerrada.
(2000)

UNION DEL DUERO, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA,
S.A.
Foi autorizada a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros
espanhola Union del Duero, Compañia de Seguros de Vida, S.A., que veio
explorar o ramo Vida.
(1990)
A sucursal em Portugal da empresa de seguros espanhola Union del Duero,
Compañia de Seguros de Vida, S.A., foi encerrada.
(2007)

XL INSURANCE COMPANY LIMITED
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros do
Reino Unido, Winterthur International Insurance Company Limited, que veio
explorar seguros dos ramos Não Vida.
(1998)
A Winterthur International Insurance Company Limited alterou a sua
denominação para XL Winterthur International Insurance Company Ltd.
(2001)
A XL Winterthur International Insurance Company Ltd alterou a sua
denominação para XL Insurance Company Limited.
(2003)

ZURICH INSURANCE PLC
Estabelecimento em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros irlandesa
Zurich Insurance PLC, que veio explorar ramos Não Vida.
(2009)
A empresa de seguros nacional Zurich - Companhia de Seguros, S.A., foi
incorporada, por fusão, na empresa de seguros irlandesa Zurich Insurance
PLC, tendo a sua carteira sido transferida para a sucursal em Portugal da Zurich
Insurance PLC.
(2010)

ANEXO
LISTA DAS SEGURADORAS
(inclui alterações de denominação, fusões, transferências de carteira, cisões)
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Situação Actual

A Social – Companhia Portuguesa de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Abeille Vie – Société Anonyme
d’Assurances Vie et de Capitalisation

Eurovida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Ace INA UK Limited

Ace European Group Limited

Ace Insurance, SA – NV

Ace European Group Limited

Aegon Levensverzekering, N.V.

Mapfre Seguros de Vida, S.A.

Aegon Union Aseguradora, S.A. de
Seguros Y Reaseguros

Mapfre Seguros Gerais, S.A.

AIG Europe, S.A. – Sucursal em
Portugal

Chartis Europe, S.A. – Sucursal em
Portugal

Aliança Seguradora, S.A.

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Aliança Seguradora, S.A.

Axa Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Aliança UAP – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

Axa Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

Aliança UAP – Companhia de Seguros,
S.A.

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

American Home Assurance Company
(N.Y.)

Chartis Europe, S.A. – Sucursal em
Portugal

Angolana

Companhia de Seguros FidelidadeMundial, S.A.
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Assicurazioni Generali, S.p.A.

Generali – Companhia de Seguros,
SPA – Sucursal em Portugal

Atlas, Companhia de Seguros

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.

Aurora Polar, S.A. de Seguros y
Reaseguros

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Auto Gere - Companhia Portuguesa
de Seguros, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Aviva Vie – Société Anonyme
d’Assurances Vie

Eurovida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Axa Aurora Ibérica, S.A. de Seguros y
Reaseguros

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Axa Aurora Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros

Axa Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

Axa General Insurance Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Axa Gestion de Seguros y Reaseguros,
S.A.

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Banco Vitalicio de España Compañia
Anonima de Seguros y Reaseguros

Generali – Companhia de Seguros,
SPA – Sucursal em Portugal

Barclays Vida y Pensiones, Compañia
de Seguros, S.A.

CNP Barclays Vida y Pensiones,
Compañia de Seguros, S.A.

BES-Vida, Companhia de Seguros, S.A.

T-Vida – Companhia de Seguros, S.A.

BFE-Seguros, Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

BPI Vida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Bonança Vida – Companhia de
Seguros, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

BPA-Seguros, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

BPA-Seguros, S.A.

Ocidental – Companhia Portuguesa
de Seguros, S.A.
(transferência de carteira parcial)

BPA Seguros de Vida, S.A.

Ocidental – Companhia Portuguesa
de Seguros de Vida, S.A

BPN - Seguros de Vida, S.A.

Real Vida Seguros, S.A.

Caledonian Insurance Company

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Situação Actual

Câmara Resseguradora Portuguesa

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

Cardif - Société Vie

Cardif Assurances Vie

Cardif Risques Divers

Cardif Assurances Risques Divers

Cares – Companhia de Seguros de
Assistência, S.A.

Cares – Companhia de Seguros, S.A.

Central Hispano Vida, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros

Generali Vida – Companhia de
Seguros, S.A.

CGU International Insurance plc

Victoria Seguros, S.A.

Cigna Insurance Company of Europe,
SA/NV

Ace European Group Limited

Commercial Union Assurance
Company Limited

Victoria Seguros, S.A.

Companhia de Seguro de Créditos

COSEC - Companhia de Seguro de
Créditos, S.A.

Companhia de Seguro de Créditos,
E.P.

Cosec - Companhia de Seguro de
Créditos, S.A.

Companhia de Seguros A Nacional

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, E.P.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, E.P.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Companhia de Seguros Aliança
Madeirense

Companhia de Seguros FidelidadeMundial, S.A.

Companhia de Seguros Argus

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Bonança

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Bonança, E.P.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Bonança, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Claro, S.A.

Seguros Logo, S.A.

Companhia de Seguros Comércio e
Indústria

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.
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Companhia de Seguros Confiança

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.

Companhia de Seguros Douro

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Eagle Star
Vida, S.A.

Zurich – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Companhia de Seguros Fidelidade

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Fidelidade,
S.A.

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Garantia
Funchalense

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

Companhia de Seguros Garantia, S.A.

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Império

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Império, E.P.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Império, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Império, S.A.

Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Companhia de Seguros InterAtlântico, S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

Companhia de Seguros Metrópole,
S.A.

Zurich Insurance PLC

Companhia de Seguros Mundial

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Mundial
Confiança

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Mundial
Confiança, EP.

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Mundial
Confiança, S.A.

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Mutualidade

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Ourique

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Situação Actual

Companhia de Seguros Portugal, S.A.

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Companhia de Seguros Sagres

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Sagres, S.A.

Macif Portugal, Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Soberana

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia de Seguros Tagus

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Tagus –
Seguros de Assistência, S.A.

Cares – Companhia de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade
Vida, S.A.

BES-Vida – Companhia de Seguros,
S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade
Vida, S.A.

T-Vida – Companhia de Seguros, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Companhia de Seguros Ultramarina

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros União

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Vitalícia

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Liberty Seguros, S.A.

Companhia Nacional de Seguros

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Companhia Portuguesa de
Resseguros, SARL

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

Companhia Portuguesa de Seguros de
Saúde, S.A.

Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A.

Consolidated Life Assurance Company
Limited

Financial Assurance Company Limited

Consolidated Marine & General
Insurance Company Limited

Financial Insurance Company Limited

Continental de Resseguros

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

100 | 101
Histórico das empresas de seguros estabelecidas em Portugal entre 1975 e 2011

Denominações Anteriores

Denominações Anteriores

Situação Actual

CPPJ – Companhia Portuguesa de
Seguros de Protecção Jurídica, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

DB Vida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Zurich – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Eagle Star Insurance Company Limited

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Eagle Star Vie, S.A.

Zurich – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft

AGA International

Equidade – Companhia Portuguesa de
Resseguros

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

ESIA - Inter Atlântico - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

Espírito Santo - Companhia de
Seguros, S.A.

BES- Companhia de Seguros, S.A.

Euresap – Euresa Portugal, Companhia
de Seguros, S.A.

Macif Portugal, Companhia de
Seguros, S.A.

Eurovida BNC-CGU – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.

Eurovida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Fidelidade-Grupo Segurador, E.P.

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Financial New Life Company Limited

Financial Assurance Company Limited

GAN Incendie et Accidents –
Compagnie Française d’Assurances et
de Réassurances Incendie Accidents et
Risques Divers, S.A. (GAN-IARD)

Groupama Seguros, S.A.

GAN Portugal Seguros, S.A.

Groupama Seguros, S.A.

GAN Portugal Vida – Companhia de
Seguros, S.A.

Groupama Seguros de Vida, S.A.

GAN-VIE – Compagnie Française
d’Assurances sur la Vie, S.A.

Groupama Seguros de Vida, S.A.

GE Mortgage Insurance Limited

Genworth Financial Mortgage
Insurance Limited

General Accident Fire & Life Assurance
Corporation plc

Victoria Seguros, S.A.

Situação Actual

Genesis Seguros Generales, Sociedad
Anonima de Seguros y Reaseguros

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.
(transferência de carteira parcial)

Genesis Seguros Generales, Sociedad
Anonima de Seguros y Reaseguros

Liberty Seguros, S.A.

Gesa Assistance – Groupe Européen,
S.A.

Inter Partner Assistance

Global - Companhia de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Global Vida - Companhia de Seguros,
S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Grupo Segurador MSA

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Grupo Vitalício

Generali – Companhia de Seguros,
SPA – Sucursal em Portugal

Guardian Assurance Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Guardian Assurance PLC

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Guardian Insurance Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

ICI – Companhia de Seguros de
Comércio e Indústria, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Império Adeslas - Companhia de
Seguros de Saúde, S.A.

Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A.

Império Arag - Seguros de Protecção
Jurídica, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Juridica

Inter Partner Assistance

Karstadquelle Versicherung AG

Ergo Direkt Versicherung
Aktiengesellschaft

L’ Avenir

Inter Partner Assistance

La Baloise – Compañia de Seguros
(Basler Versicherungs-Gesellschaft)

Zurich Insurance PLC

La Equitativa (Fundación Rosillo), S.A.
de Seguros de Vida

Liberty Seguros, S.A.

La Equitativa, (Fundación Rosillo), S.A.
de Seguros y Reaseguros Riesgos e
Diversos

Liberty Seguros, S.A.

La Equitativa, S.A. de Seguros de Vida

Liberty Seguros, S.A.
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La Equitativa, S.A. de Seguros y
Reaseguros Riesgos e Diversos

Liberty Seguros, S.A.

La Union y El Fenix Español

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.
(transferência de carteira parcial)

La Union y El Fénix Español, Compañia
de Seguros y Reaseguros

Real Vida Seguros, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Les Assurances Nationales – IARD

Groupama Seguros, S.A.

Les Assurances Nationales – Vie

Groupama Seguros de Vida, S.A.

Liberty Europeia de Seguros, S.A.

Liberty Seguros, S.A.

London General Insurance Company
Limited

Combined Insurance Company of
Europe Limited
(transferência de carteira parcial)

London Guarantee & Accident Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Lusitania – Companhia de Seguros,
SARL

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Mapfre Caucion y Credito, Compañia
Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A.

Mapfre Seguros Gerais, S.A.

Mapfre Portugal Seguros de Vida, S.A.

Mapfre Seguros de Vida, S.A.

Mapfre Seguros Generales, Compañia
de Seguros Y Reaseguros

Mapfre Seguros Gerais, S.A.

Mapfre Vida, Sociedade Anónima de
Seguros y Reaseguros sobre la Vida
Humana

Mapfre Seguros de Vida, S.A.

Mondial Assistance International AG

AGA International

Mondial Assistance International, S.A.

AGA International

Mútua dos Armadores da Pesca da
Sardinha

Mútua dos Pescadores, Mútua de
Seguros, C.R.L.

Mútua dos Armadores da Pesca do
Arrasto

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Mútua dos Navios Bacalhoeiros,
Sociedade Mútua de Seguros

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Mútua dos Pescadores - Sociedade
Mútua de Seguros

Mútua dos Pescadores, Mútua de
Seguros, C.R.L.

Situação Actual

Mutual, Companhia de Seguros

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Mutualidade

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Mutuamar - Mútua de Seguros dos
Armadores da Pesca do Arrasto

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Norwich Union Fire Insurance Society
Limited

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Norwich Union Insurance Limited

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

O Alentejo, Companhia de Seguros

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

O Trabalho - Companhia de Seguros,
S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

O Trabalho Vida - Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Oceânica, Companhia de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Ocidental - Companhia Portuguesa de
Seguros, S.A.

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.
(transferência de carteira parcial)

Ocidental Auto - Companhia
Portuguesa de Seguros, S.A

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Pátria, Companhia de Seguros

Companhia de Seguros FidelidadeMundial, S.A.

Pearl Assurance Company Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Pearl de Portugal, Companhia de
Seguros, S.A.

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Phoenix Assurance Public Limited
Company

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Portugal Previdente – Companhia de
Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Portugal Re – Companhia de
Resseguros, E.P..

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

Preservatrice Fonciere Assurance,
TIARD

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Prevision Sanitaria Nacional,
Agrupacion Mutual Aseguradora
(AMA) Mutua de Seguros a Prima Fija

A.M.A. Agrupación Mutual
Aseguradora
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Prudência – Companhia Portuguesa
de Resseguros

Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A.

Real Seguros, S.A.

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Royal & Sun Alliance Insurance PLC

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Royal Exchange Assurance

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Royal Insurance Company Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Royal Insurance PLC

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

Rural Seguros – Companhia de
Seguros de Ramos Reais, S.A.

Crédito Agrícola Seguros – Companhia
de Seguros de Ramos Reais, S.A.

Santander Central Hispano Seguros –
Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Santander Totta Seguros – Companhia
de Seguros de Vida, S.A.

Scottish Union – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.

BPI Vida – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Scottish Union and National Insurance
Company

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Scottish Union de Portugal,
Companhia de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Seguradora Industrial, Companhia
Nacional de Seguros

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Seguros Genesis, S.A. de Seguros Y
Reaseguros

Santander Totta Seguros – Companhia
de Seguros de Vida, S.A.

Soberana

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A..

Sociedade Portuguesa de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.

Society of Lloyd’s

Lloyd’s – Sucursal em Portugal

Sumitomo Marine & Fire Insurance
Company Europe Limited

Mitsui Sumitomo Insurance (London)
Limited

Sun Insurance Office Limited

Lusitania – Companhia de Seguros,
S.A.

The Northern Assurance Company
Limited

Victoria Seguros, S.A.

Situação Actual

The Prudential Assurance Company
Limited

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Totta Seguros – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.

Santander Totta Seguros – Companhia
de Seguros de Vida, S.A.

Tranquilidade – Companhia de
Seguros, E.P.

Companhia de Seguros Tranquilidade,
S.A.

UAP – L’Union des Assurances de Paris
VIE

Axa Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

UAP - L’Union des Assurances de
Paris/IARD

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

UAP Portugal – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.

Axa Portugal – Companhia de Seguros
de Vida, S.A.

UAP Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Axa Portugal – Companhia de
Seguros, S.A.

Unat, S.A.

Chartis Europe, S.A. – Sucursal em
Portugal

Universal de Seguros e Resseguros

Império Bonança - Companhia de
Seguros, S.A.

Victoria – Sociedade Anónima de
Seguros de Vida, S.A.

Victoria Seguros de Vida, S.A.

Victoria Krakenversicherung
Aktiengesellsachft (Victória Sociedade
Anónima de Seguros de Saúde)

Victoria Seguros, S.A.

Victoria Lebensversicherung
Aktiengesellsachft

Victoria Seguros de Vida, S.A.

Victoria Versicherung
Aktiengesellsachft.

Victoria Seguros, S.A.

Victoria, Sociedade Anónima de
Seguros de Saúde

Victoria Seguros, S.A.

Victoria-Gilde, Sociedade Anónima
de Seguros de Saúde (Victoria-Gilde
Krakenversicherung Aktiengesellsachft
AG)

Victoria Seguros, S.A.

Vita Lebensversichrubngs-Gesellschaft
(Vita, Companhia de Seguros de Vida)

Zurich – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

Vitalício Pensiones – Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros

Generali Vida – Companhia de
Seguros, S.A.

Winterthur International Insurance
Company Limited

XL Insurance Company Limited
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Winterthur Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros

Liberty Seguros, S.A.

Winterthur Vida, Sociedad Anónima
de Seguros sobre la Vida

Liberty Seguros, S.A.

XL Winterthur International Insurance
Company Ltd

XL Insurance Company Limited

Zurich – Companhia de Seguros, S.A.

Zurich Insurance PLC

Zurich Life Insurance Company
Limited

Zurich – Companhia de Seguros de
Vida, S.A.

… … … … …

ACE Europe Life Limited

… … … … …

ACP-Mobilidade - Sociedade de
Seguros de Assistência, S.A.

… … … … …

Ada – Ayuda del Automovilista,
Sociedad Anonima de Seguros y
Reaseguros

… … … … …

Aide – Asistencia, Seguros y
Reaseguros, S.A.

… … … … …

Alpina, S.A.

… … … … …

American Life Insurance Company

… … … … …

Arag Compañia International de
Seguros y Reaseguros, S.A.

… … … … …

Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros

… … … … …

Axa Life Europe Limited

… … … … …

AXERIA Prevoyance

… … … … …

BBVASeguros, S.A. de Seguros y
Reaseguros, S.A.

… … … … …

Compagnie Française D’Assurance
pour le Commerce Exterieur - COFACE

… … … … …

Compañia Española de Seguros
de Credito a la Exportation, S.A.
Compañia de Seguros y Reaseguros
(CESCE)

… … … … …

Compañia Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.

… … … … …

Compañia Europea de Seguros, S.A.

Denominações Anteriores

Situação Actual

… … … … …

Crédito Agrícola Vida - Companhia de
Seguros, S.A.

… … … … …

España, S.A. - Compañia Nacional de
Seguros

… … … … …

Europ Assistance – Companhia
Portuguesa de Seguros de Assistência,
S.A.

… … … … …

Finibanco Vida – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.

… … … … …

Gerling-Konzern Allgemein
Versicherungs-Aktiengesellschaft

… … … … …

HDI Haftpflichtverband der Deutschen
Industrie Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit

… … … … …

Hiscox Insurance Company Limited

… … … … …

Legal & General Assurance Society
Limited

… … … … …

London General Insurance Company
Limited

… … … … …

Mapfre Asistencia, Compañia
Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A.

… … … … …

Multicare - Seguros de Saúde, S.A.

… … … … …

Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad
de Seguros a Prima Fija (Murimar)

… … … … …

N Seguros, S.A.

… … … … …

Popular Seguros – Companhia de
Seguros, S.A.

… … … … …

Prevoir – Vie Group Prevoir

… … … … …

Prima Assurances

… … … … …

Seguradora de Riscos Financeiros, S.A.

… … … … …

Seguro Directo Gere – Companhia de
Seguros, S.A.

… … … … …

Skandia Link, S.A. de Seguros y
Reaseguros

… … … … …

Sogecap Risques Divers S.A. – sucursal
em Portugal
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… … … … …

Sogecap, S.A. – sucursal em Portugal

… … … … …

The Motor Union Insurance Company
Ltd

… … … … …

The World Marine & General Insurance
PLC

… … … … …

Union del Duero, Compañia de
Seguros de Vida, S.A.

… … … … …

Via Directa – Companhia de Seguros,
S.A.
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GRUPO DE TRABALHO DO CEIOPS
PREPARA TEMPLATES DE REPORTE
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Nos passados dias 8 e 9 de Setembro, realizou-se, nas instalações do Instituto
de Seguros de Portugal, em Lisboa, uma reunião do grupo de trabalho do
CEIOPS o Internal Governance, Supervisory Review and Reporting Expert Group
(IGSRR). Este grupo dedica-se às questões relacionadas com os Pilares II e III,
no contexto do projecto Solvência II, assim como às questões específicas de
contabilidade.
No âmbito do referido projecto, este grupo de trabalho tem vindo a focalizar-se
no desenvolvimento de orientações de nível 3 (no contexto da arquitectura de
Lamfalussy) em diversas áreas. Em particular, na referida reunião, o grupo de
trabalho dedicou-se às temáticas dos templates de reporte para a autoridade
de supervisão, incluindo as especificidades relativas às tecnologias de
informação, aos detalhes do processo de supervisão, a questões decorrentes
do novo exposure draft relativo aos contratos de seguros (fase II da IFRS 4), às
questões que devem ser consideradas na realização do Own Risk and Solvency
Assessment (ORSA) e ainda aos sistemas de governação a desenvolver pelas
empresas de seguros.
A reunião realizada em Lisboa contou com 36 participantes, representando 22
países da área económica europeia e o secretariado do CEIOPS

INAUGURADA EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL
OS SEGUROS EM PORTUGAL – DA FUNDAÇÃO
À MODERNIDADE

O Instituto de Seguros de Portugal inaugurou, em 15 de Setembro último, a
exposição Os Seguros em Portugal – da Fundação à Modernidade, um projecto
através do qual se dá a conhecer um conjunto de documentos determinantes
para a compreensão da história dos seguros em Portugal.
O percurso expositivo inicia-se com a Carta Régia de D. Dinis, de 1293, que
confirmou a bolsa comum instituída pelos mercadores da cidade do Porto,
destinada a suportar os prejuízos da navegação com os portos estrangeiros.
Passa-se, depois, pelo alvará de D. Maria I, de 1791, que oficializou a Casa dos
Seguros, com a possibilidade de se constituírem companhias de seguros,
terminando o percurso com um exemplar de uma apólice da Companhia de
Seguros Restauração, de 1852.
Entre os documentos expostos, que permitem uma incursão pela história dos
seguros, destacam-se ainda as cartas régias que permitiram a criação do ofício
de escrivão de seguros e de corretor de seguros, bem como os documentos
referentes à Casa dos Seguros.
Patente na galeria do Instituto de Seguros de Portugal, esta exposição propõe
ao visitante uma viagem no tempo, atravessando seis séculos da história dos
seguros, desde a sua fundação (século XIII) até ao século XIX.
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Antecedendo a cerimónia de abertura da exposição, na qual esteve presente
o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Dr. Carlos Costa Pina,
os mais altos dirigentes de empresas de seguros, sociedades gestoras de
fundos de pensões e bancos a operar no mercado nacional, representantes de
associações sectoriais, o Conselho Directivo e quadros do Instituto do Seguros
de Portugal, teve lugar a palestra Os Primeiros Seguros em Portugal, conduzida
pelo Senhor Dr. Ruy de Carvalho.

ISP RECEBE REPRESENTANTES
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
SEGURANÇA SOCIAL DO GOVERNO
CHINÊS
No dia 16 de Setembro de 2010, o
Instituto de Seguros de Portugal
recebeu a visita de uma delegação
composta por representantes do
Ministério do Trabalho e Segurança
Social da China, do Departamento de
Pensões do Banco da China, da China
Life Pension Insurance Company, bem
como do China Citic Bank (CNCB) e do
BBVA.
No contexto desta visita, foi organizada
uma sessão de trabalho que visou dar
a conhecer as características do sector
dos fundos de pensões em Portugal,
os desenvolvimentos recentes e as
perspectivas futuras no âmbito da
regulamentação e da supervisão, com
vista a potenciar o debate entre os intervenientes. Em concreto, o programa da
sessão integrou as seguintes grandes áreas: (i) perspectiva geral da estrutura do
sector em Portugal, (ii) enquadramento jurídico, (iii) estatísticas, (iv) solvência e
regras prudenciais e (v) processo de supervisão.

ALUNOS DE MESTRADO DA
UNIVERSIDADE NOVA ASSISTEM A
PALESTRA NO ISP
Um grupo de alunos do curso de
mestrado em Ciências Jurídico-empresariais da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa foi
recebido no Instituto de Seguros de
Portugal numa sessão de trabalho
onde tomaram contacto com as
competências e responsabilidades do
ISP enquanto autoridade de supervisão
e regulação. Os presentes puderam
ainda conhecer as metodologias de
trabalho utilizadas.
A visita decorreu no âmbito da cadeira
de Direito Bancário e dos Seguros e foi
complementada com uma visita guiada
à exposição documental dedicada ao
percurso histórico dos seguros em Portugal, patente na galeria do ISP.

INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
APOIA FORMAÇÃO TÉCNICA
No segundo semestre de 2010, o ISP
recebeu vários grupos de alunos dos
cursos profissionais de Banca e Seguros
provenientes de estabelecimentos
de ensino de vários pontos do País.
Estas iniciativas visam a promoção
da educação financeira entre os mais
jovens e a sua preparação para o mundo
empresarial.

Os alunos, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, frequentam,
maioritariamente, disciplinas relacionadas com organização e gestão de
seguros, destinadas a dotar os estudantes de ferramentas e metodologias que
os preparem para o mercado de trabalho na área financeira.

UNIVERSIDADE ALEMÃ DE BADENWUERTTEMBERG LOERRACH VISITA O ISP
No passado dia 13 de Outubro de
2010, o Prof. Dr. Juergen Schenk e
um grupo de alunos de cursos da
área dos serviços financeiros da
Universidade BadenWuerttemberg
Loerrach
(Alemanha)
foram
recebidos no Instituto de Seguros
de Portugal.
No âmbito da sessão de trabalho
que se seguiu, os alunos tomaram
contacto com a realidade do sector
segurador e fundos de pensões
em Portugal, bem como com as
competências e responsabilidades
do ISP enquanto autoridade de
supervisão.
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No âmbito das sessões de trabalho,
os alunos tomaram contacto com a
realidade do sector segurador e fundos
de pensões, em particular com as
competências e responsabilidades do
ISP enquanto autoridade de supervisão
e regulação, bem como com as
metodologias de trabalho utilizadas.

I FÓRUM IBÉRICO DE SEGUROS
Realizou-se no passado dia 14 de Outubro de 2010, em Lisboa, o I Fórum
Ibérico dos Seguros, organizado pela Associação Portuguesa dos Produtores
Profissionais de Seguros (APROSE) e pelo Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros, entidade espanhola congénere da APROSE.
O tema “Portugal e Espanha: o desafio do mercado ibérico dos seguros“ foi
seleccionado pelos organizadores. O presidente do Instituto de Seguros
de Portugal foi um dos oradores convidados, tendo partilhado com os
participantes os principais indicadores sobre o mercado segurador e fundos de
pensões, em geral, e abordando, em especial, a evolução recente do sector da
mediação em Portugal, nomeadamente o impacto do regime legal que entrou
em vigor em 2007.
Fernando Nogueira destacou, na sua intervenção, o facto de se ter assistido
a um reforço das habilitações literárias dos mediadores, na medida em que a
maioria concluiu o ensino secundário e cerca de 19 % apresenta formação no
ensino superior. No que se refere às categorias, as dos agentes singulares e dos
mediadores de seguros ligados (pessoas singulares) são as mais representativas
no sector. Do ponto de vista etário, existe uma grande concentração entre os
28 e os 65 anos de idade, acomodando quase 79 % do número total. A idade
média global ronda os 50 anos, enquanto a idade média dos novos mediadores
ronda os 35 anos.
De acordo com o presidente do ISP, e no que respeita às remunerações auferidas,
os agentes individuais e colectivos receberam, respectivamente, 18,0 % e
23,3 % do valor global, enquanto os corretores e os mediadores de seguros
ligados contribuíram com os restantes 15,2 % e 43,5 % , respectivamente.

Caldeira

7.º CONGRESSO NACIONAL DOS
CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS
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Fernando Piçarra

O presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, presidiu
à sessão de abertura do 7.º Congresso Nacional dos Corretores e Agentes
de Seguros organizado em Lisboa, no passado dia 15 de Outubro, pela
APROSE – Associação Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros.
Na sua intervenção, o presidente do ISP recordou o peso da mediação de
seguros tradicional enquanto canal de distribuição preferencial no âmbito
da actividade seguradora, responsável, em 2009, por 55 % da produção total
do sector, realçando o seu carácter facilitador da relação entre as empresas e
os consumidores. Estes mostram-se cada vez mais exigentes, quer numa fase
pré-contratual, quer durante a vigência e execução dos contratos de seguros,
designadamente em caso de ocorrência de sinistro.
De acordo com o responsável pela Autoridade de Supervisão, a revisão
global do regime jurídico da mediação de seguros e a sua extensão a todas
as entidades que materialmente praticavam actos qualificáveis como de
mediação, conjuntamente com o reforço da profissionalização e transparência
da actividade, constituíram uma relevante mais-valia para o conjunto da
actividade seguradora.
Fernando Nogueira referiu ainda a preocupação do ISP e dos operadores com
a promoção e adopção progressiva de padrões e boas práticas no domínio da
conduta de mercado, tendo salientado o reforço da supervisão no domínio da
mediação de seguros. Este esforço tem sido feito através quer da intensificação
das acções inspectivas on-site e off-site direccionadas para a verificação dos
requisitos de acesso e exercício da actividade de mediação, quer da produção
e divulgação de entendimentos tendentes à uniformização das práticas e
respectiva convergência com o regime legal e regulamentar vigente. Fernando
Nogueira sublinhou tratar-se este de um inequívoco contributo para a
credibilização do sector.

X CONGRESSO DOS REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS
A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) organizou, em 21 e 22 de
Outubro de 2010, no Museu do Oriente em Lisboa, o X Congresso dos Revisores
Oficiais de Contas (ROC), subordinado ao tema “ética e responsabilidade”.
Convidado a participar no primeiro painel do programa dedicado à temática da
regulação e supervisão, o presidente do ISP destacou a importância dos ROC
no âmbito da supervisão financeira, em particular para o sector segurador e
dos fundos de pensões. Fernando Nogueira transmitiu, igualmente, algumas
reflexões recentes sobre possíveis mecanismos de reforço da sua actuação,
sempre norteados pelos princípios da ética, responsabilidade e independência.
Assim, de acordo com responsável pela Autoridade de Supervisão, “o revisor
oficial de contas desempenha um papel de grande relevância no contexto da
regulação e supervisão, nomeadamente na garantia da fiabilidade e relevância
das demonstrações financeiras das empresas”. Fernando Nogueira sublinhou,
ainda, que “uma auditoria sólida constitui um elemento fundamental para a
promoção da confiança dos mercados, contribuindo não só para a estabilidade
financeira, mas também para a própria protecção dos interesses dos
consumidores de produtos financeiros”.
Por fim, o presidente do ISP salientou a recente publicação, pela Comissão
Europeia, dos Livros Verdes sobre o governo das sociedades e sobre política
de auditoria. Esta publicação tem por base as lições da actual crise financeira,
bem como a futura implementação do novo regime de solvência, designado
Solvência II, e a convergência de formatos das divulgações públicas no âmbito
do novo regime europeu, como factores potenciadores do papel crucial dos
ROC, sempre num quadro de independência face às entidades auditadas, para
a estabilidade financeira e a regularidade dos mercados.

VII ENCONTRO DA UNIDADE DE
INFORMAÇÃO FINANCEIRA
A Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária realizou, nos dias 4
e 5 de Novembro de 2010, na Culturgest, em Lisboa, o VII Encontro UIF – Banca.
O Encontro teve o objectivo de promover o diálogo entre os principais actores
do combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo no sector
bancário, com vista à partilha de experiências e à divulgação e adopção das
melhores práticas.
A sessão de abertura deste encontro contou com uma intervenção do
Dr. Rodrigo Homem de Lucena, vogal do conselho directivo do Instituto
de Seguros de Portugal, que deu a conhecer as acções desenvolvidas pelo
ISP nesta matéria, no quadro das suas atribuições enquanto autoridade de
supervisão do sector segurador e fundos de pensões.

No âmbito do instrumento designado Technical Assistance Information
Exchange Instrument (TAIEX), gerido pela Direcção-Geral do Alargamento da
Comissão Europeia e que visa a assistência técnica de curta duração no quadro
da aproximação e aplicação da legislação comunitária, o Instituto de Seguros de
Portugal organizou uma sessão de trabalho, no passado dia 11 de Novembro,
com três representantes do Financial Crimes Investigation Board (MASAK) do
Ministério das Finanças da Turquia.
O programa de trabalhos foi dedicado à prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento do terrorismo e ao combate aos mesmos, com
enfoque sobre o sector segurador e fundos de pensões. Do elenco de matérias
abordadas, que suscitaram a troca frutífera de experiências e o debate sobre
pontos centrais relacionados com a temática em análise, constaram as seguintes
áreas: (i) enquadramento jurídico, (ii) deveres das entidades supervisionadas,
(iii) atribuições e experiência do ISP e (iv) relações institucionais (nacionais e
internacionais).
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ISP RECEBE DELEGAÇÃO TURCA

I ENCONTRO NACIONAL DE CENTROS
DE ARBITRAGEM E PROVEDORES DE
CLIENTES
O Instituto de Seguros de Portugal participou, no passado dia 11 de Novembro,
em Braga, no I Encontro Nacional de Centros de Arbitragem e de Provedores
de Clientes, iniciativa da responsabilidade do CIAB – Centro de Informação,
Mediação e Arbitragem de Consumo.
O Encontro, que reuniu centros de arbitragem de todo o País e provedores
do cliente de seguradoras, entidades bancárias e de instituições ligadas ao
fornecimento de energia e comunicações electrónicas, contou, igualmente,
com a participação da Direcção-Geral do Consumidor e do Gabinete para a
Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) do Ministério da Justiça.
Considerada extremamente proveitosa pelos participantes, a sessão de
trabalho debruçou-se sobre a importância da mediação e arbitragem como
formas de resolução alternativa de litígios, tendo sido estabelecidos princípios
de cooperação com vista a uma maior celeridade na resolução dos problemas
de consumo que afectam os cidadãos.

ISP PUBLICA GUIA DE SEGUROS E
FUNDOS DE PENSÕES

Actualidades
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O Instituto de Seguros de Portugal lançou, em Dezembro último, o Guia de
Seguros e Fundos de Pensões, uma publicação escrita em linguagem simples
e clara. Através desta publicação, pretende-se fornecer aos consumidores
informação relevante sobre as características dos produtos comercializados
pelas empresas de seguros e sociedades gestores de fundos de pensões,
ajudando-os a compreender o essencial sobre estas matérias.
No que respeita à estrutura, o Guia de Seguros e Fundos de Pensões apresenta,
de um modo prático, os procedimentos inerentes às várias fases de um
contrato de seguro ou de participação num fundo de pensões. Para ajudar a
compreender os conceitos, o Guia inclui um glossário com a explicação dos
termos mais importantes.
A apresentação do Guia de Seguros e Fundos de Pensões ficou a cargo do Professor
Pedro Romano Martinez, da Faculdade de Direito de Lisboa, que descreveu, de
forma sumária, os vários capítulos e matérias abordadas na publicação.
A sessão de trabalho contou, também, com intervenções de personalidades
ligadas à defesa dos direitos dos consumidores, nomeadamente a Senhora Dra.
Teresa Moreira, Directora-Geral da Direcção-Geral do Consumidor, o Senhor
Dr. Pedro Moreira, da Direcção da DECO-Associação Portuguesa para a Defesa
dos Consumidores e a Senhora Dra. Leonor Coutinho, da Direção da SEFINAssociação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços
Financeiros.
Na cerimónia de lançamento do Guia, presidida pelo responsável máximo
do ISP, Fernando Nogueira, estiveram presentes, para além dos membros do
Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, dirigentes de várias
entidades de regulação e supervisão, de empresas de seguros e sociedades
gestoras de fundos de pensões e quadros do ISP.

INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
PREMEIA ESTUDOS ACADÉMICOS
O Instituto de Seguros de Portugal distinguiu, em 15 de Dezembro, dois estudos
académicos realizados por alunos dos cursos de mestrado da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Estes estudos foram seleccionados de entre os vários trabalhos
apresentados na área do Direito dos Seguros.
O ISP mantém, desde 2007, protocolos com várias universidades
portuguesas, no âmbito dos quais instituiu um prémio académico destinado
a incentivar a produção de estudos e trabalhos de investigação na área do
Direito dos Seguros e Fundos de Pensões, bem como na vertente actuarial
e económico-financeira.
Os trabalhos apresentados foram avaliados por uma comissão de apreciação
composta por representantes do ISP e docentes das instituições universitárias,
tendo sido distinguidos os seguintes estudos:
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Título: O Seguro de Vida Enquanto Tipo Contratual Legal
Autora: Maria Inês Viana de Oliveira Martins
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Título: Do Seguro de Grupo - À Luz do Novo Regime Jurídico do Contrato de Seguro
Autora: Andreia Marques Martins

COLABORADORES DE AUTARQUIAS
RECEBEM FORMAÇÃO SOBRE
SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
O Instituto de Seguros de Portugal, em colaboração com a Direcção-Geral do
Consumidor, realizou, em 18 de Novembro último, uma acção de formação
sobre seguros e fundos de pensões, destinada a colaboradores dos centros de
informação autárquica ao Consumidor (CIAC).
Nesta acção de formação, que decorreu no edifício-sede do ISP e onde estiverem
presentes cerca de 40 representantes de CIAC de todo o País, foram abordadas
as questões que mais frequentemente os consumidores colocam aos serviços
autárquicos, nomeadamente as relacionadas com o seguro automóvel, os
seguros de habitação (incêndio e multirriscos) e os seguros de saúde.

Os centros de informação autárquica ao consumidor (CIAC) são estruturas criadas
pelas autarquias, no âmbito das suas competências de apoio ao consumidor,
com o apoio da Direcção-Geral do Consumidor, e constituem uma solução
de proximidade para obter informação e aconselhamento em questões de
consumo e assegurar uma intervenção mediadora na resolução de conflitos.
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O Instituto de Seguros de Portugal e a Direcção-Geral do Consumidor
procuraram, através desta iniciativa, dotar os colaboradores dos CIAC de
informação suficiente para poderem esclarecer os consumidores quanto às
questões mais frequentes.

COMISSÃO PARLAMENTAR
PROMOVE AUDIÇÃO PÚBLICA
SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR

A Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Energia
convidou o Instituto de Seguros de Portugal para uma audição pública sobre
regulação da concorrência e defesa do consumidor. A audição realizou-se a
18 de Novembro de 2010 e teve o objectivo central de promover um debate
alargado e recolher contributos dos peritos nas referidas matérias.
O ISP fez-se representar pelo responsável pela Direcção de Comunicação e
Relações com os Consumidores (DCC). Na sua intervenção, Rui Fidalgo destacou
os principais projectos desenvolvidos pelo ISP, na área dos consumidores,
nomeadamente a actividade regulatória recente, as iniciativas de supervisão
na área da conduta de mercado e, por último, a actividade de relacionamento
e apoio directo aos consumidores.
Rui Fidalgo informou os deputados sobre os contactos regulares que o ISP
mantém com as organizações de defesa do consumidor, bem como sobre o
sistema implementado de monitorização permanente das matérias que, em
cada momento, suscitam maiores dúvidas, através do acompanhamento e da
análise das reclamações recepcionadas no ISP.
Quanto à actividade regulatória, aquele responsável informou os presentes sobre
os mecanismos previstos na Norma Regulamentar n.º 10/2009, nomeadamente
a figura do gestor de reclamações e a do provedor do cliente, e ainda sobre a
Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, que fixa os princípios e as regras a observar
pelos operadores na publicidade por estes efectuada.
Por último, Rui Fidalgo destacou, também, o trabalho realizado pelo ISP na
divulgação de informação relevante para os consumidores, quer através do
portal na Internet, quer do serviço de atendimento presencial e telefónico.

Informações
estatísticas

Mapa de Lisboa, de Georg Braun (1541-1622) e Frans Hogenberg (1535-90)  Colecção Bridgeman Art Library
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EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade

2009
VIDA

NÃO VIDA

2010
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

51

468

35

554

57

493

37

587

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

16

25

6

47

15

24

7

46

Sociedades Anónimas

16

24

6

46

15

23

7

45

Empresas de Seguros*

16

23

6

45

15

22

7

44

Empresas de Resseguro

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

27

7

40

6

26

6

38

Sediadas na União Europeia

6

26

6

38

6

26

5

37

Sediadas noutros países

0

1

1

2

0

0

1

1

29

416

22

467

36

443

24

503

Mútuas
SUCURSAIS DE EMPRESAS DE SEGUROS
ESTRANGEIRAS

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

* constituição de uma empresa de seguros do ramo vida de direito português, por transferência de carteira de uma sucursal da União Europeia, apenas consubstanciada no início de 2010

EMPRESAS DE SEGUROS DE DIREITO PORTUGUÊS a operar no estrangeiro
U: Quantidade

2009
VIDA

NÃO VIDA

2010
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

6

6

4

16

6

5

4

15

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

1

1

2

4

1

1

2

4

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5

5

2

12

5

4

2

11

CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS
PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO

Tx. Cresc.
09/10

TOTAL GERAL

13 558 952

15 368 555

13,35%

379 094

430 123

13,46%

974 183

1 005 403

3,20%

RAMO VIDA

10 034 485

11 791 607

17,51%

7 672

21 555

180,93%

165 070

169 737

2,83%

4 057 084

4 828 619

19,02%

7 672

21 555

180,93%

165 065

169 730

2,83%

46 594

57 578

23,57%

0

0

-

5

7

31,61%

79

2 091

2546,18%

0

0

-

0

0

-

5 930 728

6 903 320

16,40%

-

-

-

-

-

-

3 524 467

3 576 948

1,49%

371 422

408 568

10,00%

809 113

835 667

3,28%

1 203 972

1 205 017

0,09%

276 902

298 997

7,98%

352 010

368 565

4,70%

723 346

697 963

-3,51%

- 217

178

-

60 036

57 835

-3,67%

ACIDENTES DE TRABALHO

583 074

559 732

-4,00%

- 300

69

-

14 399

14 144

-1,77%

ACIDENTES PESSOAIS

131 793

134 437

2,01%

83

108

29,86%

45 269

43 485

-3,94%

8 478

3 794

-55,25%

0

0

-

368

206

-44,07%

476 014

504 149

5,91%

277 119

298 819

7,83%

291 974

310 731

6,42%

4 612

2 905

-37,01%

-

-

-

-

-

-

628 284

645 460

2,73%

8 904

9 318

4,64%

245 625

251 126

2,24%

20 838

17 684

-15,14%

1 973

48

-97,59%

7 601

5 394

-29,03%

607 446

627 775

3,35%

6 932

9 270

33,74%

238 024

245 732

3,24%

1 431 268

1 444 387

0,92%

1 635

9 844

501,88%

75 966

69 013

-9,15%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

20 010

20 245

1,17%

73

42

-41,88%

12 450

12 224

-1,82%

AÉREO

17 375

15 946

-8,22%

- 2

0

-

16 684

15 315

-8,21%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

25 626

25 663

0,14%

467

355

-24,11%

13 308

11 673

-12,28%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

88 388

91 786

3,84%

677

814

20,22%

23 378

23 431

0,22%

DIVERSOS

109 545

128 445

17,25%

82 765

89 199

7,77%

69 691

84 319

20,99%

CRÉDITO

33 487

29 685

-11,36%

2

- 5

-

16 284

13 653

-16,16%

CAUÇÃO

6 172

5 656

-8,36%

167

107

-35,73%

3 256

3 022

-7,19%

10 583

17 110

61,68%

- 8

61

-

8 308

8 503

2,35%

8 399

13 342

58,84%

6 789

6 626

-2,40%

3 280

3 598

9,70%

50 903

62 587

22,95%

75 815

82 409

8,70%

38 562

55 542

44,03%

0

65

108847,65%

0

0

132,58%

0

0

-

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

CONTRATOS DE INVESTIMENTO

RAMOS NÃO VIDA

ACIDENTES E DOENÇA

ACIDENTES

PESSOAS TRANSPORTADAS
DOENÇA

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCÊNDIO E OUTROS DANOS
INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA
OUTROS DANOS EM COISAS

AUTOMÓVEL

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS

PROTECÇÃO JURÍDICA

ASSISTÊNCIA
SEGUROS DIVERSOS
Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
Informação provisória.

20102
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20102

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO

2

Tx. Cresc.
09/10

2009

SEGURO DE VIDA

1

Resseguro Aceite

2009

20102

2009
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Seguro Directo

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2009
25,99%

74,01%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2009

59,10%

40,43%

0,00%
0,46%
Seguro de Vida
Operações de Capitalização
Seguros Ligados a Fundos de Investimento
Contratos de Investimento

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2009
0,73%
0,49%

2,51%
3,11%

0,57%

34,16%

40,61%
17,83%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2010

23,27%

76,73%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2010
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58,54%

0,02%
0,49%

Seguro de Vida
Operações de Capitalização
Seguros Ligados a Fundos de Investimento
Contratos de Investimento

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2010
0,72%
0,45%

2,57%

0,57%

3,59%
33,69%

40,38%
18,04%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

Actividade Seguradora

40,95%

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO empresas sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO
2009
TOTAL

15 368 555

13,35%

5 356 410

5 603 468

4,61%

AXA Vida

216 989

217 970

0,45%

BES Vida

1 280 925

1 393 022

8,75%

BPI Vida

690 153

1 175 187

70,28%

CA Vida

207 990

254 442

22,33%

Eurovida

167 412

159 560

-4,69%

Finibanco Vida

33 270

36 122

8,57%

Generali Vida

28 620

38 965

36,15%

Global Vida

54 708

22 987

-57,98%

Groupama Vida

88 132

109 483

24,23%

109 916

104 026

-5,36%

38 439

43 819

14,00%

2 162 762

1 723 501

-20,31%

55 121

38 752

-29,70%

Lusitania Vida
Mapfre Vida
Ocidental Vida
Real Vida
T Vida

102 805

164 380

59,89%

Victoria Vida

43 409

42 353

-2,43%

Zurich Vida

75 758

78 898

4,14%

1 765 879

1 821 832

3,17%

SEGURADORAS NÃO VIDA
ACP Mobilidade

956

891

-6,84%

AXA Seguros

347 833

349 655

0,52%

BES Seguros

73 403

75 812

3,28%

CA Seguros

74 934

77 289

3,14%

Cares

100

171

70,99%

Cosec

32 944

31 074

-5,68%

5 936

5 964

0,47%

134 367

119 700

-10,92%

Groupama Seguros

21 813

23 732

8,80%

Logo

11 447

20 005

74,76%

231 725

232 373

0,28%

36 614

37 357

2,03%

102 135

102 760

0,61%

Europ Assistance
Global Seguros

Lusitania Seguros3
Macif
Mapfre Gerais
Médis
Multicare
Mútua dos Pescadores
N Seguros
Ocidental Seguros
Popular

10 577

6,41%

1 156

10,08%
18,65%

8 244

9 781

11 138

11 821

6,13%

197 860

211 446

6,87%

3 111

3 794

21,92%

17 111

20 193

18,01%

Tranquilidade

6,16%

307 883

326 836

Via Directa

38 453

40 086

4,25%

Victoria Seguros

96 881

109 359

12,88%

6 436 663

7 943 255

23,41%

Açoreana

446 351

406 059

-9,03%

Allianz

446 234

475 725

6,61%

75 168

74 918

-0,33%

American Life
Fidelidade - Mundial

3

9 940
1 050

Seguro Directo

SEGURADORAS MISTAS

2

Tx. Cresc. 09/10

13 558 952

SEGURADORAS VIDA

1

20102

3 810 947

5 056 153

32,67%

Império Bonança

545 561

535 598

-1,83%

Liberty

187 054

197 800

5,74%

Santander Totta Vida

925 349

1 197 002

29,36%

Informação respeitante apenas à actividade em Portugal.
Informação provisória.
Em 2009 foram incluídos os valores da Mutuamar e Real Seguros.

CONJUNTO DA ACTIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
CUSTOS COM SINISTROS

PARTE DOS RESSEGURADORES

20102

2009

20102

2009

Tx. Cresc. 09/10

20102

2009

Tx. Cresc. 09/10

11 992 650

12,43%

320 387

326 851

2,02%

436 318

475 547

8,99%

8 256 740

9 512 720

15,21%

1 290

1 093

-15,30%

54 758

52 872

-3,44%

4 275 464

3 616 617

-15,41%

1 290

1 093

-15,30%

54 758

52 872

-3,44%

27 577

44 779

62,38%

0

0

-

0

0

-

230 631

16 976

-92,64%

0

0

-

0

0

-

3 723 069

5 834 347

56,71%

-

-

-

-

-

-

2 409 839

2 479 931

2,91%

319 096

325 758

2,09%

381 561

422 676

10,78%

907 644

902 142

-0,61%

238 558

240 965

1,01%

232 092

235 660

1,54%

506 604

502 430

-0,82%

201

- 33

-

1 739

6 676

283,99%

475 982

466 205

-2,05%

214

88

-58,93%

- 48

1 471

-

30 424

36 268

19,21%

- 12

- 120

-869,53%

1 799

5 206

189,42%

197

- 44

-

0

0

-

- 12

- 1

91,58%

396 730

397 307

0,15%

238 357

240 998

1,11%

230 354

228 984

-0,59%

4 310

2 405

-44,19%

-

-

-

-

-

-

340 235

432 356

27,08%

8 639

4 481

-48,13%

108 406

128 015

18,09%

2 748

10 550

283,91%

1 142

40

-96,50%

- 2 599

5 554

-

337 487

421 806

24,98%

7 497

4 441

-40,77%

111 005

122 461

10,32%

1 044 082

1 039 879

-0,40%

4 930

7 917

60,58%

13 857

17 698

27,72%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

13 904

11 293

-18,78%

89

7

-92,01%

8 872

6 315

-28,82%

AÉREO

- 9 923

1 709

-

- 2 528

107

-

- 11 397

1 272

-

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

16 769

7 477

-55,41%

- 90

80

-

7 137

3 337

-53,24%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

49 299

53 936

9,41%

2 423

162

-93,32%

2 632

19 783

651,74%

DIVERSOS

47 828

31 138

-34,90%

67 074

72 039

7,40%

19 963

10 595

-46,92%

CRÉDITO

32 139

8 196

-74,50%

- 316

- 133

57,81%

18 197

70

-99,61%

CAUÇÃO

932

1 882

101,87%

- 39

197

-

409

846

106,97%

8 711

17 593

101,97%

111

1

-99,53%

1 100

10 078

816,31%

700

- 1 493

-

2 163

2 660

22,95%

1

- 441

-

5 347

4 960

-7,23%

65 154

69 315

6,39%

256

41

-83,84%

0

0

-

0

0

-25,01%

0

0

-

RAMO VIDA

SEGURO DE VIDA
SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO
OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

CONTRATOS DE INVESTIMENTO

RAMOS NÃO VIDA
ACIDENTES E DOENÇA

ACIDENTES

ACIDENTES DE TRABALHO
ACIDENTES PESSOAIS

PESSOAS TRANSPORTADAS

DOENÇA

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCÊNDIO E OUTROS DANOS
INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA

OUTROS DANOS EM COISAS
AUTOMÓVEL

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS
PROTECÇÃO JURÍDICA
ASSISTÊNCIA
SEGUROS DIVERSOS

2

Tx. Cresc. 09/10

10 666 579

TOTAL GERAL

1

Resseguro Aceite

Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
Informação provisória.
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Actividade Seguradora

Seguro Directo

COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS
DAS PROVISÕES TÉCNICAS – VIDA
U: Milhares de euros

Vida
20101

45 923 747

47 374 444

3,16%

8 522 203

11 457 667

34,44%

29 552 916

27 058 575

-8,44%

908 292

1 112 697

22,50%

3 503 327

3 812 618

8,83%

132 423

100 660

-23,99%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

2 015 030

2 408 517

19,53%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

1 560 905

1 372 454

-12,07%

5 038

4 106

-18,50%

- 276 388

47 150

-

44 516 258

46 401 800

4,24%

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas
Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial
Acções e Títulos de Participação
Unidades de participação em Fundos de Investimento
Terrenos e edifícios

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros activos aceites
Total das Provisões Técnicas
1

Tx. Cresc.
09/10

2009

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA – 2009

0,29%
7,63%
1,98%

3,40%0,01%
4,39%
-0,60%
18,56%

64,35%

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA – 2010
5,08%
0,21%
8,05%

2,90% 0,01%
0,10%

2,35%

24,19%

57,12%
Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial
Acções e Títulos de Participação
Unidades de participação em Fundos de Investimento
Terrenos e edifícios
Depósitos remunerados, Certificados de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros activos aceites

COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS REPRESENTATIVOS
DAS PROVISÕES TÉCNICAS – NÃO VIDA
U: Milhares de euros

Não Vida
2009
Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas

Tx. Cresc.
09/10

6 913 550

6 698 230

-3,11%

Títulos da Dívida Pública

1 332 865

1 470 581

10,33%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

-7,97%

2 799 864

2 576 704

Acções e Títulos de Participação

345 176

368 401

6,73%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

488 486

530 214

8,54%

Terrenos e edifícios

749 727

756 202

0,86%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

396 107

354 926

-10,40%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

294 778

109 998

-62,68%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

30 585

22 153

-27,57%

475 962

509 052

6,95%

6 044 252

5 976 237

-1,13%

Outros activos aceites
Total das Provisões Técnicas
Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA – 2009
0,44% 6,88%
4,26%

19,28%

5,73%
10,84%

7,07%
40,50%

4,99%

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA – 2010

1,64%

0,33% 7,60%

5,30%

21,96%

11,29%

7,92%
5,50%
38,47%

Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial
Acções e Títulos de Participação
Unidades de participação em Fundos de Investimento
Terrenos e edifícios
Depósitos remunerados, Certificados de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros activos aceites
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Actividade Seguradora

1

20101

FUNDOS DE PENSÕES
U: Quantidade
20101

2009
EMPRESAS DE
SEGUROS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES

EMPRESAS DE
SEGUROS

TOTAL

TOTAL

188

236

48

189

237

36

131

167

34

128

162

em co-gestão

0

6

6

0

6

6

PPR

2

22

24

2

21

23

PPA

2

2

4

2

2

4

Outros Abertos excepto PPR e PPA

8

33

41

10

38

48

15

13

28

13

12

25

Nº ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES
Informação provisória.

ENTIDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES – MONTANTES GERIDOS
U: Milhares de euros

MONTANTES GERIDOS

TAXA DE
CRESCIMENTO
1

2009
TOTAL

2010

21 917 465

19 724 446

-10,01%

Allianz SGFP

34 551

33 568

-2,84%

American Life

13 448

12 934

-3,82%
-3,59%

AXA Vida

54 605

52 646

Banif Açor Pensões

269 386

296 100

9,92%

BBVA Fundos

391 948

371 623

-5,19%
-0,08%

BES Vida
BPI Pensões
BPI Vida
CA Vida

4

4

3 178 876

3 183 167

0,13%

6 486

5 652

-12,87%
5,49%

46 768

49 337

CGD Pensões

2 100 060

2 182 991

3,95%

ESAF

2 582 420

2 574 498

-0,31%

116 009

122 905

5,94%

480

0

-

1 119 555

1 178 477

5,26%
-0,51%

Eurovida
Fidelidade - Mundial
Futuro
Generali Vida
Global Vida
Groupama Vida
Liberty

5 908

5 878

15 269

0

-

5 368

5 223

-2,70%

7 034

8 851

25,84%

19 585

22 727

16,04%

Pedro Arroja

62

0

-

PensõesGere

7 092 642

6 717 621

-5,29%

Previsão

1 952 369

109 336

-94,40%

Real Vida

134 050

131 216

-2,11%

1 397 688

1 315 095

-5,91%

84 034

79 054

-5,93%

1 262 326

1 235 684

-2,11%

Victoria Vida

24 982

26 134

4,61%

Zurich Vida

1 553

3 725

139,92%

Lusitania Vida

Santander Pensões
SGF
SGFP do Banco de Portugal

1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

48

Fechados

1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

Informação provisória.

CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros
1

2009
VALOR DOS
FUNDOS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES

CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

21 917 465

955 909

19 724 446

798 270

-10,01%

-16,49%

20 799 664

855 191

18 520 141

704 906

-10,96%

-17,57%

PPR

419 247

28 091

416 053

26 895

-0,76%

-4,26%

PPA

11 028

188

8 736

126

-20,79%

-32,95%

687 526

72 438

779 516

66 343

13,38%

-8,41%

Fechados

Outros Abertos ex. PPR e PPA
1

TAXA DE CRESCIMENTO

2010
VALOR DOS
FUNDOS

Informação provisória.

COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS DOS FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

VALOR POR TIPO DE ACTIVOS

Composição dos activos dos Fundos de pensões

21 917 465

19 724 446

Tx. Cresc. 09/10

-10,01%

Títulos da Dívida Pública

4 668 741

3 941 128

-15,58%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

5 952 843

4 540 802

-23,72%

Acções e Títulos de Participação

3 330 666

2 793 401

-16,13%

Unidades de participação em fundos de investimento

4 895 103

4 489 616

-8,28%

Terrenos e edifícios

1 878 415

1 889 183

0,57%

Depósitos, Certificados de Depósito, aplicações
no Mercado Monetário Interbancário e Numerário

1 279 191

2 146 170

67,78%

- 87 494

- 75 854

Outros Activos
1

20101

13,30%

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS – 2009
8,57%

5,84%
- 0,40%
21,30%

22,33%

27,16%

15,20%

ESTRUTURA DE ACTIVOS – 2010
10,88%
9,58%

- 0,38%
19,98%

22,76%

23,02%
14,16%
Títulos da Dívida Pública

Terrenos e edifícios

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

Acções e Títulos de Participação

Outros activos aceites

Unidades de participação em Fundos de Investimento
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Fundos de Pensões

2009

NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS
2009
Total

Taxa
Crescimento

2010

27 139

25 897

-4,58%

12 621

12 277

-2,73%

Singulares

12 482

12 146

-2,69%

Colectivos

139

131

-5,76%

18

16

-11,11%

6

3

-50,00%

Ligados Tipo I

Ligados Tipo II
Singulares
Colectivos

12

13

8,33%

14 395

13 502

-6,20%

Singulares

12 701

11 617

-8,53%

Colectivos

1 694

1 885

11,28%

Agentes

Corretores de Seguros

100

95

-5,00%

Singulares

1

1

0,00%

Colectivos

99

94

-5,05%

5

7

40,00%

Singulares

0

0

-

Colectivos

5

7

40,00%

Mediadores de Resseguro

MEDIADORES INSCRITOS – 2010
0,37%

52,14%

47,47%

0,03%
Mediadores Ligados
Resseguro
Agentes
Corretores

Legislação

143

Fragata de Vasco da Gama (São Rafael - 1497). Ilustração do livro que descreve a frota portuguesa para a Índia, de Lisuarte Abreu (1565)  Colecção Bridgeman Art Library

DIPLOMAS RELATIVOS
À ACTIVIDADE SEGURADORA

JUNHO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010

2010
Portaria n.º 299/2010, de 2 de Junho
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Diário da República n.º 107, Série I,
de 2 de Junho de 2010

Concede, excepcionalmente, até 15 de Outubro de 2010, uma extensão do
período de produção de efeitos do seguro de colheitas para a cultura do
tomate para a indústria.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2010, de 1 de Julho
Presidência do Conselho de Ministros
Diário da República n.º 126, Série I,
de 1 de Julho de 2010

Aprova a minuta de contrato de concessão da exploração, em regime de
serviço público, da zona-piloto identificada no Decreto-Lei n.º 5/2008, de 8 de
Janeiro, e da utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público, para
a produção de energia eléctrica a partir da energia das ondas do mar.
O n.º 3 da Cláusula 37 determina que a responsabilidade civil da concessionária
deve estar coberta por seguro, para cobertura dos danos materiais causados em
virtude da exploração da zona-piloto, cujos termos são definidos por portaria
conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da
defesa nacional, da energia e do ambiente.

Portaria n.º 456/2010, de 1 de Julho
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 126, Série I,
de 1 de Julho de 2010

Estabelece os requisitos técnicos e financeiros a que fica sujeita a atribuição de
licença para o exercício da actividade de comercialização de electricidade para
a mobilidade eléctrica, bem como algumas regras procedimentais aplicáveis à
instrução do respectivo requerimento.
Nos termos do Artigo 3.º, n.º 1, alínea d), para efeito de demonstração do
cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos, o requerimento para
atribuição da licença de comercialização de electricidade para a mobilidade
eléctrica deve ser instruído com a prova da existência da apólice de seguro
prevista no n.º 2 do Artigo 11 do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril. Por
outro lado, o Artigo 4.º, n.º 2, alínea b) determina que a comunicação prévia
prevista no n.º 2 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril, deve
ser instruída com a prova da existência da apólice de seguro prevista no n.º 2
do Artigo 11 do mesmo diploma.

Portaria n.º 505/2010, de 5 de Julho
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território
Diário da República n.º 113, Série II,
Parte C, de 12 de Julho 2010

Estabelece que a Autoridade da Concorrência (AdC) recebe, a título de receitas
próprias, o valor máximo de 7,5 % do montante das taxas cobradas. A alínea a)
do Artigo 1.º determina que, nos termos do disposto nos Artigos 1.º e 2.º do
Decreto-Lei n.º 30/2004, de 6 de Fevereiro, no ano de 2010, o valor aplicado
sobre o montante das taxas cobradas é de 6,25 %, no que respeita ao Instituto
de Seguros de Portugal (ISP).

2010
Despacho n.º 11651/2010, de 5 de Julho
Ministério da Justiça – Gabinete do Ministro
Diário da República n.º 138, Série II,
Parte C, de 19 de Julho de 2010

Autoriza o alargamento da competência do CIMPAS – Centro de Informação,
Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros.

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho
Ministério da Economia da Inovação e do Desenvolvimento
Estabelece os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e
exercício das actividades de serviços e transpõe a Directiva n.º 2006/123/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro.
De acordo com o Artigo 3.º, n.º 3, alínea a), retiram-se do âmbito de aplicação
deste Decreto-Lei os serviços financeiros, nomeadamente os prestados por
instituições de crédito e sociedades financeiras, os serviços de seguros, de
resseguros e os regimes de pensões profissionais ou individuais. Por seu turno,
o Artigo 13 determina que o exercício da actividade por prestadores de serviços
estabelecidos em território nacional, cujo serviço apresente risco directo e
específico para a saúde, para a segurança do destinatário do serviço ou de
terceiro, ou para a segurança financeira do destinatário, pode ser condicionado
à subscrição de um seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional,
adequado à natureza e à dimensão do risco, ou à prestação de garantia ou
instrumento equivalente, e estabelece as condições de equivalência de seguro,
garantia ou instrumento equivalente subscrito ou prestado no Estado-membro
onde se encontrem estabelecidos.
O Artigo 40 procede à alteração dos n.os 1 e 4 do Artigo 14 do Decreto-Lei
n.º 85/2005, de 28 de Abril, passando os mesmos a dispor, respectivamente,
que (i) o operador obriga-se a subscrever um seguro de responsabilidade
civil extracontratual, contratado com uma empresa legalmente habilitada a
exercer a actividade no território da União Europeia ou do espaço económico
europeu, com efeitos a partir do início do funcionamento da instalação de
incineração ou co-incineração de resíduos, nos termos e nas condições que lhe
forem exigidos pela autoridade competente, adequado à natureza e dimensão
dos riscos a assegurar, e (ii) sempre que se justifique por razões de interesse
público, designadamente segurança das populações e protecção do ambiente,
a autoridade competente notifica o operador para que este actualize, em prazo
razoável, as condições contratuais da apólice de seguro.

Portaria n.º 615/2010, de 3 de Agosto
Ministério da Saúde
Diário da República n.º 149, Série I,
de 3 de Agosto de 2010

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e ao funcionamento,
recursos humanos e às instalações técnicas para o exercício da actividade das
unidades privadas que tenham por objecto a prestação de serviços médicos e
de enfermagem em obstetrícia e neonatologia.
O Artigo 5 estatui que a responsabilidade civil profissional, bem como a
responsabilidade pela actividade das unidades privadas com obstetrícia e
neonatologia, devem ser transferidas para empresas de seguros.
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Diplomas

Diário da República n.º 143, Série I,
de 26 de Junho de 2010

2010
Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/M, de 9 de Agosto
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Diário da República n.º 162, Série I,
de 20 de Agosto de 2010

Define o regime jurídico aplicável à constituição, à organização, ao
funcionamento e à extinção dos corpos, de bombeiros na Região Autónoma
da Madeira.
O n.º 5 do Artigo 14, o n.º 6 do Artigo 15, o n.º 6 do Artigo 16 determinam,
respectivamente, que os elementos do quadro de especialistas e de auxiliares,
os elementos do quadro de reserva e os elementos do quadro de honra são
incluídos em apólice especial de seguros de acidentes pessoais. O n.º 7 do
Artigo 29 determina ainda que os infantes e cadetes integrem a apólice de
seguros do quadro auxiliar do respectivo corpo de bombeiros.

Portaria n.º 763/2010, de 20 de Agosto
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 162, Série I,
de 20 de Agosto de 2010

Mantém, para o ano de 2010, o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil, previsto na Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho, que
aprova os procedimentos relativos às inspecções e à manutenção das redes e
dos ramais de distribuição e as instalações de gás bem como o Estatuto das
Entidades Inspectoras das Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás.

Portaria n.º 764/2010, de 20 de Agosto
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Diário da República n.º 162, Série I,
de 20 de Agosto de 2010

Mantém, durante o ano de 2010, o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil a celebrar pelas entidades instaladoras de redes de gás
e pelas entidades montadoras de aparelhos a gás, conforme estabelecido no
Decreto-Lei n.º 263/89, de 17 de Agosto, que aprova o Estatuto das Entidades
Instaladoras e Montadoras, e define os grupos profissionais associados à
indústria dos gases combustíveis.

Portaria n.º 801/2010, de 23 de Agosto
Ministério da Saúde
Diário da República n.º 163, Série I,
de 23 de Agosto de 2010

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e ao funcionamento,
aos recursos humanos e às instalações técnicas das unidades privadas de
serviços de saúde onde se exerça a prática de enfermagem.
De acordo com o disposto no Artigo 5.º, a responsabilidade civil e profissional,
bem como a responsabilidade pela actividade dos centros de enfermagem,
devem ser transferidas para empresas de seguros.

2010
Portaria n.º 1213/2010, de 2 de Dezembro
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Aprova os requisitos para a atribuição e transmissão da licença da distribuição
local de gás natural, os factores de ponderação dos critérios de selecção e
avaliação, o respectivo modelo de licença e revoga a Portaria n.º 1296/2006, de
22 de Novembro.
A revogação da Portaria n.º 1296/2010, de 22 de Novembro, não implica a
eliminação da obrigatoriedade de celebração do seguro obrigatório, uma vez
que a alínea c) do n.º 5 do Artigo 17 continua a estipular que o titular da licença
fica obrigado a dispor de seguro de responsabilidade civil nos termos fixados
na licença.
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Diário da República n.º 233, Série I,
de 2 de Dezembro de 2010

NORMAS REGULAMENTARES
E CIRCULARES DO ISP

JUNHO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010

2010
Norma n.º 7/2010-R, de 4 de Junho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 120, Série II,
Parte E, de 23 de Junho de 2010

Estabelece os princípios aplicáveis ao relato financeiro dos fundos de pensões.

Norma n.º 8/2010-R, de 9 de Junho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 118, Série II,
Parte E, de 21 de Junho de 2010

Introduz alterações pontuais ao regime aplicável aos fluxos financeiros entre o
Fundo de Acidentes de Trabalho e as empresas de seguros.

Norma n.º 9/2010-R, de 9 de Junho
Instituto de Seguros de Portugal
Cálculo e reporte das provisões técnicas com base em princípios económicos.

Norma n.º 10/2010-R, de 24 de Junho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 126, Série II,
Parte E, de 1 de Julho de 2010

Aprova uma condição especial a aplicar aos contratos de seguro de colheitas a
celebrar ao abrigo do regime previsto na Portaria n.º 299/2010, de 2 de Junho.

Norma n.º 11/2010-R, de 8 de Julho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 138, Série II,
Parte E, de 19 de Julho de 2010

Altera a Norma Regulamentar n.º 13/2003-R, de 17 de Julho.

Norma n.º 12/2010-R, de 22 de Julho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 147, Série II,
Parte E, de 30 de Julho de 2010

Financiamento de planos de benefícios de saúde pós-emprego através de
fundos de pensões.

Norma n.º 13/2010-R, de 29 de Julho
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 155, Série II,
Parte E, de 11 de Agosto de 2010

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para apólices do
ramo Incêndio e elementos da natureza com início ou vencimento no quarto
trimestre de 2010.

Norma n.º 14/2010-R, de 14 de Outubro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 209, Série II,
Parte E, de 27 de Outubro de 2010

Regulamenta o registo central de contratos de seguro de vida, de acidentes
pessoais e de operações de capitalização com beneficiários em caso de morte.
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Diário da República n.º 118, Série II,
Parte E, de 21 de Junho de 2010
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Norma n.º 15/2010-R, de 14 de Outubro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 210, Série II,
Parte E, de 28 de Outubro de 2010

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do
ramo Incêndio e elementos da natureza com início ou vencimento no primeiro
trimestre de 2011.

Norma n.º 16/2010-R, de 11 de Novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 241, Série II,
Parte E, de 15 de Dezembro de 2010

Registo dos membros dos órgãos de administração e fiscalização de entidades
sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal.

Norma n.º 17/2010-R, de 18 de Novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 241, Série II,
Parte E, de 15 de Dezembro de 2010

Alteração da regulamentação do regime de regularização de sinistros, no
âmbito do seguro automóvel.

Norma n.º 18/2010-R, de 25 de Novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 241, Série II,
Parte E, de 15 de Dezembro de 2010

Estabelece os elementos e as informações que devem acompanhar a
comunicação prévia dos projectos de aquisição, de aumento e de diminuição
de participações qualificadas em empresas de seguros ou de resseguros e em
sociedades gestoras de fundos de pensões.

Norma n.º 19/2010-R, de 16 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 251, Série II,
Parte E, de 29 de Dezembro de 2010

Altera a Norma Regulamentar n.º 11/2008-R, de 30 de Outubro, relativa ao
reporte de informação para efeitos de supervisão pelas empresas de seguros.

Norma n.º 20/2010-R, de 16 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 251, Série
II, Parte E, de 29 de Dezembro de
2010.

Altera a Norma Regulamentar n.º 18/2008-R, de 23 de Dezembro, relativa ao
reporte de informação para efeitos de supervisão pelas sociedades gestoras de
fundos de pensões.

Norma n.º 21/2010-R, de 16 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 251, Série II,
Parte E, de 29 de Dezembro de 2010

Altera as normas regulamentares n.º 6/2007-R, de 27 de Abril, e n.º 7/2007-R,
de 17 de Maio.
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Norma n.º 22/2010-R , de 16 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 4, Série II,
Parte E, de 6 de Janeiro de 2011

Altera a Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de Abril, que estabelece o
regime contabilístico aplicável às empresas de seguros sujeitas à supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal.

Norma n.º 23/2010-R, de 16 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 251, Série II,
Parte E, de 29 de Dezembro de 2010

Altera a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, que
regulamenta o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que estabeleceu o
novo regime jurídico de acesso e do exercício da actividade de mediação de
seguros e de resseguros.

Norma n.º 24/2010-R, de 30 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do
ramo Incêndio e elementos da natureza com início ou vencimento no segundo
trimestre de 2011.

Circular n.º 9/2010, de 8 de Julho
Instituto de Seguros de Portugal
Recomendação – Incentivo à participação em assembleia geral e exercício do
direito de voto.

Circular n.º 10/2010, de 28 de Outubro
Instituto de Seguros de Portugal
Questionário sobre o governo das empresas de seguros

Circular n.º 11/2010, de 11 de Novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Divulga as recomendações sobre gestão da continuidade de negócio no sector
financeiro, aprovadas pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.

Circular n.º 12/2010, de 23 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Recomendações em matéria de boas práticas no relacionamento entre
empresas de seguros e mediadores de seguros.

Circular n.º 13/2010, de 30 de Dezembro
Instituto de Seguros de Portugal
Divulga o entendimento do Instituto de Seguros de Portugal sobre os fundos de
poupança constituídos sob a forma de fundo autónomo de uma modalidade
de seguro do ramo Vida.
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Diário da República n.º 8, Série II,
Parte E, de 12 de Janeiro de 2011
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PAR/82/10/DCM/DSP, de 3 de Fevereiro
Talão de pagamento de multibanco
para efeito de comprovação
do
seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel

De acordo com o n.º 4 do Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto,
para efeito de comprovação do seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel (vide alínea a) do n.º 1 do Art.º 28 do mesmo diploma legal), o
aviso-recibo deve encontrar-se devidamente validado através da aposição da
vinheta dos CTT ou da empresa de seguros, não se prevendo, nessa sede, a
validação daquele documento através do talão de pagamento multibanco.
Sem prejuízo do acima referido, considera-se que a presente matéria pode
ser apreciada à luz de uma interpretação actualista, nomeadamente do n.º 4
do Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007. De facto, e dada a actual relevância
sociológica do multibanco enquanto canal de pagamento, é admissível que se
equipare o respectivo talão (que, assim, funcionará como prova de pagamento)
à vinheta dos CTT ou da empresa de seguros, desde que o aviso-recibo que
lhe esteja associado contenha os elementos previstos no Art.º 4.º da Norma
Regulamentar n.º 4/2008-R, de 19 de Março, ou seja, os fixados para a carta
verde, constantes do n.º 2 do Artigo 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007. Nestas
circunstâncias, o aviso-recibo é passível de substituir o certificado provisório,
enquanto não é emitida a carta verde.

PAR/187/10/DCM/DSP, de 26 de Abril
Comércio electrónico

No que diz especificamente respeito ao seguro obrigatório de responsabilidade
civil automóvel, as subscrições que se efectuem por telefonia vocal e via sítio
na Iternet, mas em que a empresa de seguros não obrigue à apresentação de
quaisquer documentos por parte dos proponentes, são susceptíveis de gerar
riscos operacionais, designadamente ao nível de uma possível desconformidade
entre a matrícula constante do livrete e a presente na apólice emitida.
A propósito desta matéria, importa sublinhar o normativo atinente à declaração
inicial do risco, previsto no Art.º 24 e seguintes do regime jurídico do contrato
de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 Abril, bem como
o disposto no Art.º 249 do Código Civil, segundo o qual “o simples erro de
cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através
das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dá direito à rectificação
desta”, onde se poderão enquadrar os lapsos simples de transmissão de dados.
Independentemente da responsabilidade pela informação incorrecta, a
empresa de seguros poderá, no limite, estar a garantir riscos que desconhece,
uma vez que não exige documentação de suporte à subscrição dos seus
contratos de seguro.
Nesta medida, e atendendo também ao consignado na alínea d) do n.º 1 do
Art.º 28 do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, respeitante ao comércio
electrónico, entende-se aconselhável que a emissão dos documentos
comprovativos do seguro seja precedida da apresentação de cópia da
documentação da viatura, com vista a evitar situações de natureza fraudulenta
ou menos claras.

PAR/382/10/DCM/DSP, de 07 de Maio
Indemnização de clientela devida
aos herdeiros em caso de morte do
mediador de seguros

Nos termos do n.º 2 do Artigo 45, do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de
Julho, e sem prejuízo de qualquer outra indemnização a que haja lugar, o
mediador de seguros tem direito a uma indemnização de clientela, desde que
tenha angariado novos clientes para a empresa de seguros ou aumentado
substancialmente o volume de negócios com clientela já existente e desde

2010
que a empresa de seguros venha a beneficiar, após a cessação do contrato, da
actividade desenvolvida pelo mediador de seguros.
Importa ainda que o mediador não tenha cedido a sua posição contratual com
o acordo da empresa de seguros e que o contrato não tenha sido resolvido por
iniciativa do mediador sem justa causa ou pela empresa de seguros com justa
causa.
Entende-se como justa causa, para além de outras situações livremente
previstas no contrato, o comportamento da contraparte que, pela sua gravidade
e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da
relação contratual.
Pela aplicação do n.º 3 do Artigo 45 do Decreto-Lei n.º 144/2006, e verificando-se
a cessação do contrato por morte do mediador de seguros, a indemnização de
clientela pode ser exigida pelos herdeiros ou legatários.
O facto de o(s) herdeiro(s) ser(erem) mediador(es) e efectuar(em) diligências
para a angariação da carteira de seguros do mediador falecido não constitui
impedimento legal, desde que as diligências para a sua nomeação respeitem
as datas de vencimento dos referidos contratos e o disposto no n.º 1 do
Artigo 40,, do Decreto-Lei n.º 144/2006.
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Idioma dos actos societários

Não há impedimento legal a que os estatutos de uma empresa de seguros
de direito nacional prevejam que as actas e convocatórias das reuniões das
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração sejam redigidas em língua
inglesa, sem prejuízo da necessidade de tradução desses documentos prevista
em diversas disposições legais.
No que respeita ao Instituto de Seguros de Portugal, as actas deverão ser
traduzidas e legalizadas para instrução de qualquer processo a ser analisado
por esta autoridade de supervisão, salvo dispensa expressa.

PAR/188/DSP/2010, de 15 de Junho
Emissão de certificado provisório
e de certificado internacional
do
seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel

Em termos gerais, o cheque consubstancia uma ordem de pagamento, a
qual não se sabe se será cumprida ou não. Assim, e uma vez que o cheque
não possui natureza liberatória, só com o seu real pagamento é que se pode
considerar ter ocorrido a entrega da quantia devida.
De facto, de acordo com o n.º 2 do Art.º 54 do regime jurídico do contrato
de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o
pagamento do prémio por cheque fica subordinado à condição da sua boa
cobrança e, verificada esta, considera-se feito na data da recepção daquele,
com a consequente cobertura dos riscos (cf. Art.º 59), a qual retroage à data de
início fixada pelas partes (cf. n.º 1 do Art.º 42).
Tal condição suspensiva significa, como tal, que as empresas de seguros só
devem considerar o prémio liquidado após boa cobrança do cheque.
Por conseguinte, em conformidade com o n.º 10 do Art.º 29 do Decreto-Lei
n.º 291/2007, de 21 de Agosto, o qual exige o efectivo pagamento do prémio
e não a mera entrega de um meio de pagamento, as empresas de seguros
só devem emitir os documentos comprovativos da eficácia do seguro após
a boa cobrança dos cheques recebidos, sob pena de não poderem declinar a
regularização de um sinistro perante terceiros de boa-fé, em caso de falta ou
insuficiência de provisão.

Pareceres

PAR/147/10/DAR/S, de 2 de Junho
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Assim, no caso em que as empresas de seguros não emitem o documento
probatório, aquando da entrega do cheque, e se constata posteriormente que
o cheque não tem provisão, o pagamento do prémio não se chega a verificar,
com os efeitos previstos nos Art.os 59 e 61 do RJCS (ex vi n.º 4 do Art.º 54 e alínea
a) do n.º 2 do Art.º 57).
Nesta situação, não existe a cobertura dos riscos, pelo que a empresa de
seguros não está obrigada à regularização dos sinistros que lhe venham a ser
participados.
Por último, importa notar que o Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007 não tem
carácter supletivo, nem é compatível com convenções entre as partes que
coloquem em causa o interesse público que esta disposição visa proteger.

PAR/188/DSP/2010, de 15 de Junho
Emissão de certificado provisório
e de certificado internacional
do
seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel

De acordo com o disposto pelo n.º 3 do Art.º 54 do regime jurídico do contrato
de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o
pagamento por débito em conta verifica-se enquanto não ocorrer a condição
resolutiva da sua anulação nos termos da lei bancária.
Assim, a emissão do documento comprovativo do contrato de seguro, de
harmonia com o n.º 10 do Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto,
deve ter-se por correcta nos casos em que se baseie num tal pagamento antes
de verificada a condição resolutiva.
Só após a verificação de tal condição é que, nos termos conjugados do previsto
no n.º 4 do Art.º 54 e do previsto no Art.º 59 do RJCS, deve o prémio ter-se por
supervenientemente não pago.
Neste caso, o segurador não incumpre o dever de cautela decorrente do fixado
no n.º 10 do Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 291/2007, pelo que não cabe tutelar o
valor do documento probatório em sobreposição ao princípio do no premium
no risk, aplicando-se este em toda a sua plenitude, e não estando, portanto,
aquele obrigado à cobertura dos sinistros ocorridos no âmbito do contrato.

PAR/40/10/DAR/F/DSP, de 22 de Junho
Pedido de efeitos retroactivos

Nos termos do n.º 2 do Art. 128 do CPA, “o autor do acto administrativo só pode
atribuir-lhe eficácia retroactiva (…) quando a retroactividade seja favorável
para os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente protegidos
de terceiros”.
Neste sentido, não obstante os efeitos da extinção do fundo de pensões
poderem ser reportados a data anterior à da respectiva autorização dada pelo
Instituto de Seguros de Portugal, tais efeitos apenas podem ocorrer quando
a retroactividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou
interesses legalmente protegidos de terceiros, conforme estipulado no
mencionado preceito do Código de Procedimento Administrativo.

PAR/390/10/DCM/DSP, de 14 de Julho
Antecipação da
prémio de seguro

cobrança

do

No âmbito do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, o
procedimento consistente na antecipação da cobrança do prémio, por meio
de débito em conta, antes da data de vencimento, poderá visar a salvaguarda
dos interesses dos clientes, designadamente ao nível da recepção atempada
dos documentos comprovativos de seguro válido (cf. n.º 10 do Art.º 29 do
Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto).
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Porém, e embora não se considere tal prática inadequada, dada a sua finalidade,
considera-se imprescindível que o tomador do seguro esteja devidamente
informado da mesma, designadamente no momento da formação contratual
ou antes de conceder a autorização de débito em conta, obtendo-se, assim, o
seu acordo.

PAR/598/10/DCM/DSP, de 20 de Julho
Despesas de funeral de crianças
com idade inferior a 14 anos

Presentemente, à luz do n.º 3 do Art.º 14 do regime jurídico do contrato de
seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, entende-se
que é admissível a cobertura de despesas de funeral de crianças com idade
inferior a 14 anos, algo que anteriormente já decorria, de forma mais expressa,
da alínea e) do n.º 3 do Art.º 192 do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.
Por conseguinte, não se vislumbra nenhum impedimento legal relativamente
à cláusula contratual que, em caso de falecimento de pessoa segura menor de
14 anos, preveja que o capital garantido se destine ao pagamento de despesas
inerentes a serviços funerários.

Só assim não será, caso a cláusula se refira a despesas de funeral, devidamente
comprovadas, apresentadas directamente pelos herdeiros legais ou por outros
beneficiários designados, desde que a prestação da empresa de seguros não
ultrapasse o montante global daquelas despesas.

PAR/631/10/DCM/DSP, de 23 de Julho
Efeitos do exercício de direito de
renúncia, no âmbito dos fundos de
pensões abertos

Tendo em atenção que o legislador não distinguiu os fundos de pensões
abertos para os efeitos previstos nos Art.os 27 e 28 do Decreto-Lei n.º 12/2006, de
20 de Janeiro, não introduzindo nenhuma excepção na aplicação do exercício
de direito de renúncia, quer eles funcionem, quer não, como suporte de fundos
de poupança-reforma, entende-se que o direito de renúncia também se aplica
aos fundos de pensões abertos do regime PPR.
Nos termos previstos no n.º 1 do Art.º 28 daquele diploma, para efeitos do
exercício do direito de renúncia, se for a entidade gestora a assumir o risco de
investimento e o valor das unidades de participação for, à data da renúncia,
inferior ao valor da contribuição inicialmente investido, a entidade gestora deve
devolver o valor da contribuição (deduzida dos custos de desinvestimento
devidamente comprovados, bem como da comissão de emissão nos termos
do n.º 2 do mesmo Art.º 28).
Nestes casos, deve a entidade gestora ressarcir o fundo das perdas resultantes
entre o valor da contribuição e a valorização das unidades de participação,
devendo o valor do fundo ficar exactamente igual, como se não tivesse existido
a entrada daquela contribuição.
No caso de, àquela data, o valor das referidas unidades ser superior ao valor da
contribuição inicialmente investido, o benefício será da entidade gestora.
Caso contrário, se o risco de investimento é assumido pelo contribuinte, deve
ser este a beneficiar ou suportar todas as alterações no valor das unidades de
participação à data do exercício de direito de renúncia.
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O mesmo já não se considera no tocante à cláusula contratual que, na mesma
situação, preveja que o capital garantido seja liquidado aos herdeiros legais
ou outros beneficiários designados, quando não possa ser destinado ao
pagamento de despesas inerentes a serviços funerários, uma vez que parece
dar abrigo ao risco moral que o legislador pretende prevenir (cf. alínea d) do n.º
1 do Art.º 14 do RJCS).
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No que se refere ao conceito de “custo de desinvestimento”, este deverá
corresponder aos custos eventualmente resultantes do facto de a entidade
gestora ter efectuado, com base na contratação, investimentos que, atendendo
à resolução do contrato e à inerente devolução das contribuições, implicaram
prejuízos que se entende deverem ficar a cargo do contribuinte renunciante,
desde que devidamente comprovados.

PAR/274/10/DCM/DSP, de 03 de Agosto
Franquia contratual

No tocante ao regime jurídico do seguro desportivo obrigatório, estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro, o procedimento consistente
na exigência de entrega, a título de franquia, de uma determinada quantia
monetária, por parte do segurado, no momento da participação do sinistro,
poderá impedir os atletas de participarem os sinistros sofridos, designadamente
por falta de condições económicas para suportar o valor em causa.
Se, por um lado, não merece contestação a permissão legal para a fixação
de uma franquia (cf. Decreto-Lei n.º 10/2009), entende-se, por outro, que o
ordenamento jurídico não confere a possibilidade de a sua aplicação se realizar
em momento anterior à regularização do sinistro, designadamente aquando
da sua participação, ou seja, quando o dano possa estar ainda por quantificar.
Nesta medida, e não existindo estipulação contratual neste sentido, é de se
considerar que este procedimento, dadas as limitações que poderá colocar ao
nível do accionamento das garantias convencionadas, ou seja, do exercício dos
direitos contratuais por parte dos segurados, se revela desadequado.
Ainda que a franquia possa consistir numa quantia fixa, a admitir-se este
pagamento num momento tão inicial da regularização do sinistro, estar-se-á
a exigir uma verdadeira caução, pois, neste contexto temporal, e tal como
acima indicado, poderá ainda não ser possível aferir os custos decorrentes da
ocorrência participada.
Não parece, pois, razoável exigir-se ao segurado, que se vê numa situação de
desvantagem e de especial debilidade, com maior ou menor gravidade, que
adiante a quantia em foco no momento em que pretenda recorrer aos serviços
do segurador, procedimento que não parece ser consonante com a actuação
equitativa imposta por força do n.º 1 do Art.º 131-C do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de
5 de Janeiro.

PAR/705/10/DCM/DSP, de 12 de Agosto
Intervenção de vários mediadores
no contrato de seguro e regras de
movimentação de fundos da conta
“clientes”

Ao abrigo do disposto no Artigo 28, alínea d), do Decreto-Lei n.º 144/2006, de
31 de Julho, “são direitos do mediador de seguros descontar, no momento da
prestação de cobranças com as empresas de seguros, as remunerações relativas
aos prémios cuja cobrança tenha efectuado e esteja autorizado a cobrar”.
Por seu lado, nos termos do Artigo 25, n.º 2, alínea c), da Norma Regulamentar
n.º 17/2006-R, de 31 de Dezembro, pela redacção que lhe foi conferida pela
Norma Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de Dezembro, só é admissível
ao mediador de seguros movimentar a débito as suas contas “clientes” por
crédito de outras contas abertas em seu nome, “para pagamento das suas
remunerações ou de outros montantes que lhe sejam devidos”.
Em face do exposto, não é admissível que um mediador de seguros que
esteja autorizado a receber prémios e que exerça a sua actividade em nome
e por conta de um outro mediador desconte e transfira para este o valor da
remuneração que lhe seja devida pela empresa de seguros.
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PAR/141/10/DAR/M/DSP, de 31 de Agosto
Incompatibilidades
entre
o
exercício de funções no órgão de
administração de um mediador
e o exercício de funções numa
seguradora ou nos seus órgãos
sociais

Nos termos do disposto no Artigo 14, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 144/2006,
de 31 de Julho, é incompatível com a actividade de mediação de seguros o
facto de o mediador, pessoa singular, ou qualquer dos membros do órgão
de administração do mediador, pessoa colectiva, ou pessoa directamente
envolvida na actividade de mediação de mediador de seguros, pertencer aos
órgãos sociais de uma empresa de seguros.
Para obviar a existência de incompatibilidade, o mediador de seguros terá de
exercer a actividade de mediação para a respectiva empresa de seguros, no
âmbito da categoria de mediador de seguros ligado, prevista no Artigo 8, alínea
a), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 144/2006, conforme dispõe o Artigo 14, n.º 1,
alínea a), subalínea ii), do mesmo diploma.

Não obstante, entende-se que apenas haverá incompatibilidade quando a
actividade de mediação de seguros possa entrar em conflito com o exercício
da actividade seguradora. Tal não ocorrerá, por exemplo, quando a empresa de
seguros e o mediador estejam autorizados a exercer as respectivas actividades
em territórios distintos.

PAR/228/10/DCM/DSP, de 14 de Setembro
Indemnização de clientela e sua
regularização

Estabelece o Artigo 45 do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, as
condições em que o mediador de seguros (ou seus herdeiros ou legatários)
têm direito a uma indemnização de clientela, a qual não poderá ser inferior
ao valor equivalente ao dobro da remuneração média anual do mediador nos
últimos cinco anos, ou do período de tempo em que o contrato esteve em
vigor, se inferior.
Para efeitos do conceito de remuneração, deve ser considerada toda a vantagem
económica ligada à prestação de serviços de mediação de seguros, pecuniária
ou não, tal como decorre do considerando (11) do preâmbulo da Directiva n.º
2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, e não
apenas as comissões pagas pela angariação directa de clientes.
Vencendo-se o direito à indemnização de clientela no momento da cessação
do contrato de mediação com a empresa de seguros, a fixação de prazos
posteriores para o seu apuramento e / ou pagamento só é admissível se esse
procedimento for referente a suplementos da indemnização, eventualmente
convencionados entres as partes, que ultrapassem o valor mínimo legalmente
exigível.
A este propósito, salienta-se que o direito à indemnização de clientela não
está sujeito à posterior renovação dos contratos de seguro que integram a
carteira do mediador, pois, contrariamente à generalidade dos contratos de
seguro, a maioria dos outros contratos comercializados por via de contrato de
agência não tem renovação automática, sem que tal circunstância prejudique
tal direito, se aplicável.
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Neste caso, de acordo com o Artigo 15, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 144/2006,
o mediador deverá celebrar um contrato escrito com a seguradora,
respeitando o conteúdo mínimo fixado no Artigo 4, n.º 1 da Norma
Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, no qual poderá igualmente
ser prevista a autorização para o exercício da actividade de mediação de seguros
para outras empresas de seguros, desde que, de acordo com o disposto no
Artigo 8, n.º 1, alínea a), subalínea i), do referido diploma, os produtos não sejam
concorrentes entre si.

2009
PAR/3024/10/DAR/M/DSP, de 16 de Setembro
Possibilidade de aplicação de
uma lei estrangeira ao contrato de
mediação previsto no Artigo 17,
n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º
144/2006, de 31 de Julho

O contrato previsto no Artigo 17, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 144/2006,
de 31 de Julho, poderá ser submetido à lei do estado-membro de origem de
uma empresa de seguros.
Não obstante, deverá ser assegurado o preenchimento dos requisitos
mínimos previstos no Artigo 8 da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29
de Dezembro, bem como o cumprimento das regras impostas pelo regime
jurídico da mediação de seguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006,
respectiva regulamentação e demais disposições legais especificamente
aplicáveis aos mediadores de seguros.
Importa ainda referir que, ao prever a aplicação da lei do estado-membro de
origem de uma empresa de seguros, deverá ficar salvaguardado que a referida
legislação não será aplicável, caso ponha em causa os requisitos legais e
regulamentares mínimos do contrato ou as regras que regem a actividade de
mediação de seguros em Portugal.

PAR/61/10/DCM/DSP, de 27 de Setembro
Seguro de caução ou garantia
bancária do corretor de seguros

O Artigo 19, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, prevê
que cada corretor de seguros disponha de garantia bancária ou de seguro
de caução destinado à cobertura do pagamento “de créditos dos tomadores
de seguros, segurados ou beneficiários face ao corretor e que respeitem aos
fundos que lhe foram confiados com vista a serem transferidos para essas
pessoas” e “de créditos dos clientes face ao corretor, resultantes de fundos que
este recebeu com vista a serem transferidos para as empresas de seguros para
pagamento de prémios” relativamente aos quais o corretor não tenha entregue
simultaneamente o recibo de prémio emitido pela empresa de seguros.
Tais instrumentos deverão ter um valor mínimo correspondente a € 16 803,
definido pelo Artigo 13-A da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de
Dezembro, introduzido pela Norma Regulamentar n.º 19/2007-R, de 31 de
Dezembro, posteriormente alterado pela Norma Regulamentar n.º 17/2008-R, de
23 de Dezembro, e com a actualização prevista pela Circular n.º 6/2008, de 10 de
Julho, ou, se superior, a 4 % sobre a totalidade dos fundos confiados ao corretor
de seguros pelos tomadores de seguros para serem entregues às seguradoras,
e por estas para serem entregues aos tomadores de seguros, segurados ou
beneficiários, durante o exercício económico precedente. Excluem-se aqueles
relativamente aos quais foram outorgados poderes para o recebimento em seu
nome ao corretor de seguros pela empresa de seguros.
Assim, e no que respeita aos valores de prémios de seguro cobrados pelo
corretor, os mesmos apenas serão liberados desse cálculo nas situações em
que a empresa de seguros lhe tenha outorgado poderes para recebimento
em seu nome, podendo tal delegação de poderes ser conferida por meio de
instrumento escrito.
Sempre que não exista uma delegação formal de poderes por parte das
empresas de seguros para efeitos de cobrança de prémios, e tendo em
consideração o objectivo da garantia bancária supra-referido, será bastante a
existência de “guia de remessa”, através da qual a empresa de seguros confia ao
corretor determinados recibos para cobrança, desde que este, nos termos do
Artigo 42, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 144/2006, entregue tais recibos ao tomador
aquando do pagamento do prémio.

2010
PAR/61/10/DCM/DSP, de 27 de Setembro
Intervenção de vários mediadores
no contrato de seguro e cobrança
de prémios

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, admite a intervenção de vários
mediadores de seguros no mesmo contrato de seguro, com excepção da
categoria de mediador de seguros ligado, cuja intervenção nestes moldes
só será admissível em situações de co-seguro, embora sem autorização para
receber prémios.
Tal intervenção na intermediação de contratos de seguro, exercida nos termos
do contrato escrito previamente celebrado entre os mediadores, de acordo
com o Artigo 39, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 144/2006, só é permitida, para os
agentes de seguros, com o consentimento escrito da empresa de seguros, nos
termos do Artigo 8.º, n.º 1, alínea d), da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de
29 de Dezembro.
Estes requisitos são dispensados, se os mediadores se encontrarem registados
como corretores de seguros.
No que respeita à cobrança dos prémios de seguro destes contratos, o agente
de seguros apenas poderá cobrar os prémios, se for para tal autorizado
pela empresa de seguros, como decorre do Artigo 42, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 144/2006.

PAR/66/10/DAR/F/DSP, de 29 de Setembro
Contribuições em títulos

O Artigo 66, alínea a) do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, à semelhança
do que já dispunha o Artigo 25, alínea a) do Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de
Novembro, determina que constituem receitas de um fundo de pensões não
apenas as contribuições em dinheiro mas também em valores mobiliários
ou património imobiliário que sejam efectuados pelos associados e pelos
contribuintes.
Em sede de contribuições em valores mobiliários e imobiliários, é, ainda de
atender à Norma Regulamentar n.º 169/1992, de 3 de Dezembro, cuja aplicação
destina-se às transmissões de valores mobiliários e imobiliários, realizadas a
título de contribuição para um Fundo de Pensões, por associados, participantes
ou contribuintes.
O legislador ao admitir que sejam efectuadas contribuições em valores
mobiliários nos fundos de pensões está, consequentemente, a admitir a
realização de contribuições em títulos, sendo apenas de alertar que a realização
de tais contribuições deverá ser efectuada tendo subjacente a política de
investimentos e o perfil de risco assumido em cada fundo de pensões, o que
terá de ser objecto de controlo pela correspondente entidade gestora.

PAR/245/10/DAR/S, de 18 de Outubro
Actividade seguradora em regime
de livre prestação de serviços

Se uma empresa de seguros portuguesa pretende comercializar em França
riscos localizados em Portugal, não há lugar possível à aplicação do regime
previsto no Artigo 59 do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, relativo à
notificação para livre prestação de serviços noutros Estados membros da União
Europeia.
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Por último, deverá o mediador entregar os prémios cobrados directamente
à seguradora, através das suas próprias contas “clientes”, nos termos do n.º 5
daquele preceito e do Artigo 25, n.º 2, da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R,
pela redacção que lhe foi conferida pela Norma Regulamentar n.º 19/2007-R,
de 31 de Dezembro, não sendo permitida a transferência entre mediadores de
valores referentes ao contrato de seguro.

2010
PAR/273/10/DAR/S/DSP, de 9 de Novembro
Seguro de Responsabilidade Civil
das Empresas de Segurança Privada

– Não é admissível, em absoluto, a exclusão da comercialização, instalação e
manutenção de equipamentos técnicos neste seguro obrigatório porquanto
nos termos do Artigo 2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, a
actividade de segurança privada compreende também o serviço de exploração
e gestão de centrais de recepção e monitorização de alarmes.
– Não estabelecendo a lei a possibilidade de exclusão dos danos causados por
incumprimento das leis, regulamentos ou normas técnicas ou de segurança
que regem a actividade em causa, não podem tais situações ser excluídas, pois
a responsabilidade civil por facto ilícito diz necessariamente respeito a tais
situações.
Seguro de Responsabilidade Civil dos Detentores de Animais Perigosos e
Potencialmente Perigosos:
Nos termos do disposto no Artigo 2 da Portaria n.º 585/2004, de 29 de Maio,
o seguro obrigatório em causa deve cobrir os danos causados por eventos
ocorridos durante a vigência da apólice, desde que reclamados até um ano
após a cessação do contrato. Sendo esta uma norma imperativa absoluta, não
se pode contratualmente determinar que o seguro em causa apenas irá cobrir
os danos reclamados no prazo de um ano a contar da data em que o evento
teve lugar, pois, desta forma, o prazo para a reclamação será inferior ao previsto
na lei.

PAR/249/10/DAR/S, de 19 de Outubro
Empresa de resseguros com sede
na Suíça

A actividade de resseguro em Portugal, por uma empresa de resseguros não
estabelecida em Portugal e com sede na Suíça, não está sujeita a autorização do
Instituto de Seguros de Portugal, podendo ser exercida desde que a empresa
de resseguros em questão esteja, no respectivo país de origem, autorizada a
exercer a actividade de resseguro, de acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo
5 do Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro.
Diferente será o estabelecimento de resseguradora suíça em Portugal, que
está condicionado à autorização prévia do Instituto de Seguros de Portugal,
nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do Artigo 38-A e do n.º 7 do
Artigo 58-A do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, e do n.º 3 do Artigo 5 do
Decreto-Lei n.º 2/2009.

PAR/272/10/DAR/S, de 5 de Novembro
Actividade resseguradora
empresas de seguros

por

O objecto social das empresas de seguros apenas lhes permite a actividade
resseguradora nos mesmos ramos para os quais a empresa de seguros está
autorizada, pelo que, caso a empresa de seguros pretenda explorar resseguros
relativos a ramos de seguro directo em que não esteja autorizada, será
necessária uma nova autorização em seguro directo para esses ramos.

PAR/46/10/DAR/F/DSP, 10 de Novembro
Perda da qualidade de participante
em caso de dessindicalização

A perda da qualidade de participantes dos Fundos de Pensões, em caso de
dessindicalização, pode ser contrária ao disposto nos Artigos 24, 406 e 444 do
Código do Trabalho, na medida em que seja discriminatória dos trabalhadores
ou susceptível de limitar a liberdade sindical.
Contudo, tal questão não se colocará quando os trabalhadores dessindicalizados
e excluídos do Fundo de Pensões sejam compensados pela entidade patronal
com financiamento de idêntico Planos de Pensões.

2010
PAR/402/10/DCM/DSP, de 15 de Novembro
Modo de efectuar o pagamento do
prémio de seguro

Sem prejuízo do direito de cancelamento da autorização de débito em
conta que lhe assiste, não é legítimo ao tomador, tendo concedido essa
autorização em sede de condições particulares, exigir da empresa de seguros
a disponibilização de outro modo de pagamento do prémio (dos previstos no
n.º 1 do Art.º 54 do regime jurídico do contrato de seguro [RJCS], aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril) que implique para esta um custo,
patrimonial ou estrutural, adicional, com excepção do numerário, o qual, nos
termos do Art.º 550 do Código Civil, tem sempre de ser aceite.
O mesmo princípio é aplicável ao momento da celebração do contrato de
seguro, ou seja, tendo uma dada empresa de seguros unicamente disponível
o débito em conta para o presente efeito, cuja autorização é concedida no
momento do preenchimento da proposta, não é legítimo ao tomador, pelos
referidos motivos e com excepção do numerário, exigir da empresa de seguros,
ab initio, a disponibilização de outro modo de pagamento do prémio (dos
previstos no n.º 1 do Art.º 54 do RJCS).

PAR/76/10/DAR/F/DSP, de 13 de Dezembro
Não prevendo o regime jurídico dos fundos de pensões uma solução específica
para a o idioma a utilizar nas comunicações efectuadas pelas entidades
gestoras com participantes e beneficiários de fundos de pensões, no âmbito de
um plano de pensões transfronteiras será aplicável o regime jurídico previsto
no Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, referente aos contratos à distância
relativos a serviços financeiros celebrados com consumidores. De facto, nesses
casos, em princípio, as informações e demais esclarecimentos a prestar aos
participantes do plano de pensões serão feitas através de comunicações à
distância.
Assim, resulta do Artigo 9 do acima referido diploma legal a obrigatoriedade
de utilização da língua portuguesa em toda a informação que é transmitida a
um consumidor português “excepto quando o consumidor aceite a utilização
de outro idioma”.

PAR/276/10/DAR/S, de 13 de Dezembro
Sociedade gestora de participações
mista de seguros

No âmbito da supervisão complementar (172-A a 172-F do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, de 17 de Abril), o cálculo de solvência corrigido não é efectuado
nos casos em que a empresa mãe é uma sociedade gestora de participações
mista de seguros, não estando igualmente os membros dos seus órgãos sociais
sujeitos a registo junto do Instituto de Seguros de Portugal (neste sentido, cf.
Artigo 172-H do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril).
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Idioma a utilizar nas comunicações
efectuadas a participantes e
beneficiários
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Contrato de Seguro e Terceiros.
Estudo de Direito Civil
Margarida Lima Rego
Coimbra
Coimbra Editora
2010
Desc. fís.: 957 p.
ISBN 978-972-32-1814-5

Esta obra corresponde, salvo algumas emendas e o acrescento de dois
índices, à dissertação de doutoramento em Direito Privado, apresentada pela
autora à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 2008.
De acordo com a informação presente na introdução, a autora pretende,
com este trabalho, estudar “[…] o contrato de seguro enquanto fonte
privilegiada de problemas de terceiros no direito dos contratos. A análise
incide sobre a posição de quem, não sendo parte num contrato de seguro,
tem, ou questiona-se se tem, em face do contrato, uma qualquer posição
juridicamente tutelada. Como indica o subtítulo, trata-se de um estudo de
direito civil. O estudo pretende contribuir para uma reconciliação, espera-se
que com proveitos para ambos, entre o direito civil e o direito contratual dos
seguros.”
A obra encontra-se estruturada da seguinte forma:
Parte I – Contrato de Seguro
1. Aspectos introdutórios
2. O risco
3. O interesse
4. As atribuições das partes
5. A relação entre as atribuições das partes
Parte II – Terceiros
6. Os direitos de terceiros em face de um contrato
7. A contratação por conta de terceiro
8. Seguros colectivos e de grupo
A primeira parte, dividida em cinco capítulos, versa sobre o contrato de
seguro enquanto instituto de direito privado contemporâneo. A autora
começa por fazer uma abordagem introdutória à questão do contrato de
seguro, examinando o seu conceito e tipo, nomeando os vários sujeitos e a
função que desempenham nas relações de seguro e esboçando um ensaio
de definição de contrato de seguro. Seguidamente, ocupa-se da questão do
risco e do interesse, enquanto elementos estruturantes da relação contratual
de seguro. Depois de encerrados os capítulos do risco e do interesse, analisa
cada uma das atribuições das partes (tomador e segurador), terminando
com uma abordagem à relação entre as atribuições das partes.
A segunda parte deste estudo é dedicada aos vários terceiros. Em primeiro
lugar, são observados os direitos ou outras situações jurídicas activas de
que os terceiros podem ser titulares em face de um contrato. De seguida,
é examinado o direito dos seguros, com o propósito de identificar as
especialidades que apresenta, neste domínio, a contratação por conta de
terceiro. Por fim, é analisada a posição dos terceiros participantes nos seguros
colectivos e de grupo.
Para além do índice geral, esta obra apresenta no final outros índices, que
se revestem de grande utilidade, a saber: índice de jurisprudência, índice de
referências legais portuguesas e índice ideográfico.

Gestão do Risco de Longevidade.
Mecanismos de Gestão do Risco de Longevidade
e Avaliação da Competitividade das Rendas Vitalícias
Da autoria de António Henrique Cruz, este livro desenvolve a problemática
da programação do nível de rendimento ao longo do período de reforma
e apresenta os mecanismos actualmente disponíveis para gerir a incerteza
associada à longevidade, incerteza essa que se tem tornado num problema
de relevância crescente para o cidadão português.
Conforme podemos ler na introdução, o autor dedica-se nesta obra, “[…]
à caracterização do risco de longevidade, à problemática da sua medição,
aos instrumentos de gestão disponíveis ao consumidor e ao segurador […]”.
O autor procura ainda “identificar oportunidades para o sector segurador
Português, especialmente as decorrentes dos sistemas públicos de protecção
social.”
A obra apresenta a seguinte estrutura:
Introdução
I – Risco de longevidade e necessidades do consumidor
II – Caracterização dos riscos inerentes ao negócio seguros ramo vida
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III – A gestão do risco de longevidade
IV – Análise da competitividade da oferta de rendas vitalícias em Portugal
V – Conclusões e pesquisas a desenvolver
VI – Bibliografia
VII – Anexos
De acordo com o editorial, o trabalho aqui presente tem como principais
destinatários os técnicos do sector da segurança social, dos seguros e fundos
de pensões, estudantes de economia e finanças e público em geral.
A obra termina com sete anexos, os quais, pela sua utilidade, passamos a
indicar: a história e as perspectivas de evolução da longevidade em Portugal,
ilustrando a tendência de aumento da proporção da população idosa no total
da população residente em Portugal; a evolução passada e as perspectivas
futuras do Sistema Nacional de Saúde; a Caixa Geral de Aposentações; os
traços da reforma do sistema público de Segurança Social; o sistema de
segurança social, as novas regras de cálculo das pensões RGC da segurança
social; as curvas de rendimento; e a caracterização da oferta de seguros do
ramo Vida em Portugal.
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Insurance Law in Portugal
Jorge Sinde Monteiro,
Maria José Rangel de
Mesquita
Alphen aan den Rijin
Wolter Kluwer Law & Business
2010
Desc. fís.: 160 p.
ISBN 978-90-411-3323-6

Este trabalho, da autoria de Jorge Sinde Monteiro, professor catedrático da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e de Maria José Rangel
de Mesquita, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
começou por fazer parte integrante do conhecido multivolume International
Encyclopaedia of Laws.
Estamos perante uma obra que cobre os aspectos essenciais da legislação e
regulamentação que regem a actividade seguradora, oferecendo uma visão
sobre a legislação relativa à supervisão de seguros, bem como sobre o direito
de contrato de seguro em Portugal.
O livro encontra-se divido em dez partes:
Part I. The Insurance Company
Part II. The Insurance Contract: General
Part III. Property and Liability Insurance
Part IV. Motor Vehicle Insurance
Part V. Insurance of the Person
Part VI. Private Insurance: Social Security.
Part VII. Insurance Intermediaries
Part VIII. Reinsurance and Co-insurance
Part IX. Taxation of Insurance.
Part X. Risk Management and Prevention.
Index
A uma introdução onde é traçado o quadro jurídico, político, financeiro
e comercial que envolve o seguro, fornecendo uma base sólida para a
compreensão dos conteúdos abordados ao longo da obra, segue-se uma
primeira parte dedicada à empresa de seguros, a qual compreende a
análise dos seguintes aspectos: a forma da empresa, o acesso à actividade,
a supervisão, as reservas técnicas e os investimentos, a contabilidade e
fiscalidade e a empresa de resseguros.
A segunda parte trata do regime geral do contrato de seguro, focando as
regras referentes ao risco, à formação do contrato, às obrigações do segurado
e do segurador, aos terceiros, ao termo do contrato etc.
Na terceira parte, relativa ao seguro de danos, faz-se menção do seguro de
incêndio, de perda de benefícios, de transporte, de responsabilidade civil, de
automóvel, de protecção jurídica, de aéreo, de furto e de roubo, de colheitas
e pecuário, de catástrofes, de crédito e caução, técnicos e diversos.
A quarta parte, por sua vez, versa sobre o regime do seguro automóvel.
Na parte seguinte, respeitante ao seguro de pessoas, faz-se referência ao
seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, danos corporais,
doença, vida e fundos de pensões.
Nas partes que se seguem, são analisadas as regras dos seguros privados – a
segurança social e a questão dos intermediários de seguros.
Os últimos capítulos incidem sobre o resseguro e co-seguro, sobre a
fiscalidade do seguro e da gestão e ainda sobre a prevenção de riscos.

O Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores.
Entre a Exposição ao Risco e a Delimitação da Cobertura
Este texto, que corresponde à dissertação de doutoramento em Ciências
Jurídico-Empresariais, apresentada pela autora à Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, em Agosto de 2009, é dedicado ao estudo do
seguro de responsabilidade civil dos administradores.
Conforme é referido na nota prévia desta obra, o “[…] estudo do D&O
Insurance em Portugal cativa e desafia. Trata-se de uma realidade nova e
escassamente analisada. Havia que traçar a biografia deste seguro, identificar
as suas origens e os rumos da sua difusão global. Conhecer o D&O Insurance
implica situá-lo no seu habitat norte-americano. Criado nos anos 30 pelo
Lloyds londrino, na sequência do crash bolsista de 1929, aquele seguro
respondeu à acrescida necessidade de protecção dos administradores norte-americanos. Ainda que apresente uma linhagem europeia, é na experiência
norte-americana que o D&O Insurance encontra o caldo de cultura propício
ao desenvolvimento e consolidação.”
Este estudo encontra-se estruturado da seguinte forma:
Introdução
O seguro de responsabilidade civil dos administradores como problema.
Capítulo I – A administração de sociedades e a exposição aos riscos de
responsabilidade.
Capítulo II – A protecção oferecida pelo D&O Insurance. Narrativas em
torno da biografia internacional deste seguro e da sua intromissão na
experiência portuguesa.
Capítulo III – A selecção dos riscos cobertos pela apólice do seguro de
responsabilidade civil dos administradores – diálogo entre as normas
legais e a autonomia privada.
Síntese das linhas de força que atravessam a investigação.
Bibliografia.
O primeiro capítulo inicia-se com uma reflexão em torno do risco de
responsabilidade dos administradores, dando atenção à responsabilidade
penal, contra-ordenacional e tributária. Nas secções que se seguem, é
feita uma análise das especialidades do regime jurídico-societário da
responsabilidade civil, dando particular atenção à ilicitude e à culpa, bem
como uma abordagem à responsabilidade dos administradores para com os
credores sociais e para com sócios e terceiros. O capítulo continua observando
as seguintes questões: a responsabilidade dos membros da comissão de
auditoria e dos administradores de facto; os limites legais, as convenções
limitadoras e de exclusão da responsabilidade dos administradores; a
solidariedade entre administradores; a acção social de responsabilidade; as
acções de responsabilidade dos administradores; e a acção popular e a tutela
dos investidores.
O capítulo seguinte começa por abordar a experiência norte-americana do
D&O Insurance e a experiência europeia dos seguros de responsabilidade
civil dos administradores, passando de seguida para o estudo deste mesmo
seguro, em Portugal. As secções seguintes são ocupadas com a questão da
licitude do seguro de responsabilidade civil dos administradores financiado
pela sociedade e com a questão do reembolso societário. Na última secção
é feita uma análise, à luz do ordenamento jurídico português, dos potenciais
efeitos deste seguro na administração e fiscalização das sociedades. Em
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particular, é dedicada atenção à ligação entre o referido seguro e a aceitação
dos cargos de administrador executivo e de administrador membro da
comissão de auditoria. São explorados criticamente os seguintes tópicos:
o seguro de responsabilidade civil dos administradores é decisivo para o
recrutamento de administradores executivos; o D&O Insurance é importante
para captar pessoas disponíveis para exercer cargos de outsider director; o
segurador D&O é um fiscalizador externo da administração das sociedades.
No terceiro e último capítulo, é observada a relação jurídica do seguro de
responsabilidade civil dos administradores, à luz da realidade normativa
portuguesa. A esta reflexão chamam-se, por um lado, as condições gerais das
apólices do seguro de responsabilidade civil comercializadas em Portugal e,
por outro, os preceitos do regime geral do contrato de seguro.
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A obra aqui presente segue os cadernos teóricos elaborados para os alunos
das duas primeiras edições do curso de pós-graduação em Gestão Bancária e
Seguradora, ministrado pela ISCAC Business School, no âmbito dos módulos
de Seguros e Gestão do Risco I, de Seguros e Gestão do Risco II e de Planos e
Fundos de Pensões.
No editorial do livro, pode ler-se: “O presente texto tem como objectivo
apresentar e discutir os aspectos financeiros e actuariais subjacentes a
alguns dos produtos financeiros que se inserem no segmento da previdência
privada, a saber, as rendas de capitalização, os seguros de vida e os planos e
os fundos de pensões.
Cremos, assim, que poderá constituir um instrumento de interesse para
estudantes, profissionais da Banca e dos Seguros, bem como para todos
aqueles que se dedicam à área das finanças.”
Este estudo encontra-se dividido em cinco capítulos:
Capítulo I – Noções fundamentais
Capítulo II – Rendas vitalícias
Capítulo III – Seguros de vida
Capítulo IV – Prémios, reservas e gestão do risco
Capítulo V – Fundos de pensões
O primeiro capítulo expõe alguns conceitos de carácter genérico, comuns
aos restantes capítulos e que permitem uma melhor compreensão dos
conteúdos, nomeadamente: as rendas incertas, as leis da mortalidade, as
tábuas de mortalidade, a probabilidade de vida e probabilidade de morte, a
esperança de vida, e o dote puro e as esperanças matemáticas.
O capítulo seguinte aborda a questão das rendas vitalícias, as quais, no
contexto do mercado financeiro e atendendo a uma perspectiva comercial,
se qualificam como seguros de capitalização.
O terceiro capítulo trata da questão do seguro de vida, começando a autora
por estabelecer alguns conceitos e critérios de classificação essenciais à
compreensão da matemática dos seguros de vida. Nas secções que se
seguem, são abordadas, respectivamente, as modalidades de seguro de vida
inteira, o seguro temporário de n anos, o seguro dotal de n anos e o prémio
natural. Este capítulo termina com o estudo dos seguros que surgem no

âmbito de uma operação de crédito, nomeadamente os que decorrem de
operações de crédito à habitação e de operações de crédito pessoal.
Um dos objectivos do capítulo quarto é o de identificar quais os factores
susceptíveis de influir na determinação do prémio a pagar na subscrição de
produtos financeiros, tais como os seguros de capitalização e os seguros de
vida. Para além disto, avalia-se, ainda, a constituição de um nível adequado
de provisões que garanta o equilíbrio financeiro e a cobertura dos riscos
assumidos.
Tendo em atenção a relevância crescente que os esquemas privados de
pensões vêm assumindo no contexto dos mercados financeiros, o quinto
capítulo desta obra é dedicado ao estudo dos fundamentos associados
aos diversos tipos de fundos. A autora começa por estabelecer a distinção
entre o conceito de fundo de pensões e o conceito de plano de pensões. De
seguida, faz uma abordagem aos fundos e planos de pensões em Portugal e
aos seus critérios de classificação. Nas duas últimas secções deste capítulo, é
observada a distinção entre planos de pensões de contribuições definidas e
planos de pensões de benefícios definidos.
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Com o objectivo de clarificar e aprofundar os conceitos expostos, bem como
de sistematizar as expressões definidas ao longo dos textos, o final de cada
capítulo apresenta uma secção de casos resolvidos e um formulário. A obra
termina com oito anexos, que integram várias tábuas de mortalidade, as quais
suportam e complementam o que se discutiu ao longo dos cinco capítulos.

