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A presente edição da Revista Fórum é totalmente dedicada à temática do
Solvência II, o que traduz bem a importância deste projecto para o sector
segurador nacional e europeu, assim como o crescente destaque que o
mesmo tem vindo a assumir no âmbito da actividade do Instituto de Seguros
de Portugal.
Os artigos publicados nesta edição da Revista Fórum, elaborados por técnicos
do Departamento de Análise de Riscos e Solvência, fornecem um conjunto de
informações muito relevantes acerca dos requisitos futuros em várias áreas
fundamentais, sendo também dada uma perspectiva dos principais resultados
obtidos no mais recente estudo de impacto quantitativo.
Em primeiro lugar, o artigo do Sr. Dr. Carlos Guiné apresenta os resultados
do estudo de impacto quantitativo de âmbito nacional (QIS4 bis), realizado
em 2009. Este exercício, à semelhança dos anteriores, assumiu um papel
fundamental na avaliação dos impactos dos requisitos quantitativos propostos
no novo regime de solvência. Adicionalmente, permitiu ainda testar o grau de
preparação dos operadores e contribuir para a sua adaptação gradual às novas
exigências, sendo de salientar a elevada adesão do mercado nacional a esta
iniciativa.
O desenho e calibragem da fórmula padrão, com base na versão preliminar
das especificações técnicas do exercício QIS5, colocados em consulta
pública pela Comissão Europeia em Abril último, são analisados em detalhe
no artigo elaborado pelo Sr. Dr. Carlos Guiné e pela Sra. Dra. Sofia Frederico.
Esta metodologia procura incorporar todos os riscos mensuráveis a que as
empresas de seguros se encontram expostas, devendo constituir a abordagem
inicial utilizada no cálculo dos requisitos de capital pela grande maioria dos
operadores a nível europeu. A possibilidade de integração de parâmetros
específicos de cada operador, um importante mecanismo de mitigação dos
desvios potencialmente introduzidos pela utilização de parâmetros únicos
europeus, é igualmente explorada.
[continua]

A análise dos requisitos de utilização de modelos internos foi efectuada pelo Sr.
Dr. Ricardo Garcia. O recurso a estes instrumentos para o cálculo do requisito
de capital de solvência será fundamental nos casos em que o perfil de risco
das empresas de seguros divirja de forma significativa dos pressupostos
utilizados na definição da fórmula padrão. A utilização de modelos internos
deve ser encarada como uma opção estratégica, indo muito além da mera
construção de modelos matemáticos, possibilitando uma melhor gestão do
risco e conhecimento do negócio.
O artigo da Sra. Dra. Ana Moitinho Byrne e da Sra. Dra. Teresa Casado aborda
a temática da supervisão de grupos de seguros, em ambiente Solvência II. Ao
longo da exposição, são evidenciadas as diferenças face ao regime vigente
e avaliados os respectivos impactos, o que reforça a sua utilidade enquanto
ferramenta de trabalho para todos os operadores envolvidos nesta nova
realidade.
Esperamos que estes conteúdos correspondam às expectativas dos nossos
leitores e contribuam para uma percepção mais profunda dos importantes
desafios introduzidos pelo regime Solvência II.

Artigos e documentos
de trabalho
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SOLVÊNCIA II – RESULTADOS DO EXERCÍCIO QIS4 BIS
CARLOS GUINÉ 1

1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência do ISP

1. OS ESTUDOS DE IMPACTO QUANTITATIVO (QIS)
Considerando a natureza e relevância do projecto Solvência II, o Instituto de
Seguros de Portugal (ISP) procurou, desde o primeiro momento, incorporá-lo
no seu plano estratégico, tendo vindo a proceder ao alinhamento gradual
dos requisitos da regulamentação nacional com os novos princípios. Num
esforço para incrementar o grau de preparação e a adaptação tempestiva
dos operadores e da própria autoridade de supervisão às exigências do novo
regime, o ISP tem igualmente vindo a desenvolver iniciativas para fomentar
a participação do mercado nos exercícios de impacto quantitativo (QIS1), em
cooperação com a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
Dada a complexidade do projecto, ao longo do desenvolvimento do Solvência II
têm vindo a ser implementados a nível europeu diversos estudos quantitativos,
que visam testar o impacto de diferentes opções ao nível do desenho e da
calibragem, quer ao nível do mercado quer dos operadores individuais. Neste
contexto, o último exercício foi o QIS4, que decorreu entre Abril e Julho de
2008, e cujos resultados foram já alvo de análise numa anterior edição desta
publicação2.

No entanto, reconhecendo a importância deste tipo de exercícios para a
preparação atempada dos operadores para o novo regime, o ISP e a APS
promoveram a realização de um exercício de âmbito nacional, designado
QIS4 bis, que, em termos práticos, consistiu essencialmente numa repetição
do cálculo dos requisitos quantitativos do QIS4, mas tendo como data de
referência o final do exercício de 2008. Deste modo, a concretização desta
iniciativa permitiu às empresas de seguros não só continuar a aprofundar os
conhecimentos e procedimentos necessários à futura implementação do
Solvência II, como avaliar o impacto da crise financeira sobre a sua posição
global de solvência, dadas as semelhanças entre os requisitos testados nos
exercícios QIS4 (com data de referência a 31 de Dezembro de 2007) e QIS4 bis
(relativo à data de 31 de Dezembro de 2008).

2. RESULTADOS AGREGADOS
Neste capítulo, irá efectuar-se uma breve análise aos principais resultados
obtidos para o mercado nacional no exercício QIS4 bis, com base nas
distribuições dos resultados individuais reportados pelos participantes. Dadas as
especificidades inerentes a cada operador, ao nível da exposição aos riscos e da
carteira de investimentos, entre outros, aconselha-se prudência e uma análise
mais detalhada dos respectivos resultados individuais, antes da realização de
qualquer extrapolação das conclusões aqui apresentadas para casos concretos.
Efectivamente, as conclusões a nível individual poderão divergir marcadamente
1

Da terminologia anglo-saxónica, Quantitative Impact Studies

2

http://www.isp.pt/NR/rdonlyres/B6FCE9A3-6A2A-49EC-A1EC-DB58A3B9C599/0/Fórum26_ISP.pdf

3

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st03/st03643-re06.pt09.pdf
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Em 2009, tratando-se de um momento de transição entre a aprovação do texto
final da Directiva 2009/138/CE, de 25 de Novembro (Nível 1)3, e o início da
discussão das propostas mais concretas para as medidas de execução de Nível
2, o Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
(CEIOPS) centrou os seus esforços no desenvolvimento de um conjunto
alargado de documentos de aconselhamento técnico a essas medidas, razão
pela qual foi decidido não avançar com qualquer exercício a nível europeu,
durante esse ano, devendo o QIS5 ter lugar apenas no segundo semestre de
2010.

dos resultados médios do mercado, nomeadamente pelas especificidades
que caracterizam cada operador e pelo facto de persistir ainda alguma falta
de harmonização em torno das metodologias e pressupostos utilizados nos
cálculos pelas diversas empresas de seguros participantes.

2.1. Nível de participação
O mercado segurador português tem vindo a evidenciar, ao longo dos vários
exercícios de estudo de impacto quantitativo, uma disponibilidade e um
grau de adesão largamente superiores à média europeia, tendo a taxa de
participação atingido um valor próximo de 100% em termos de quota de
mercado abrangida, no exercício QIS4.
No que respeita ao exercício QIS4 bis, o nível de participação registado foi inferior
ao do exercício anterior, embora atingindo um patamar bastante satisfatório.
Esta redução deve ser analisada à luz das características específicas desta
iniciativa (âmbito nacional, sem a correspondente realização a nível europeu,
o que pode ter influenciado a decisão de participação no caso particular dos
operadores integrados em grupos internacionais), assim como do contexto
macroeconómico fortemente desfavorável existente durante o período em
que o mesmo teve lugar (o ano 2009 ficou marcado pela materialização do
impacto da crise financeira sobre a economia real, tendo resultado em taxas de
crescimento do produto negativas na generalidade dos países desenvolvidos).
No total, participaram no exercício 25 empresas de seguros, um pouco mais
de metade do total de operadores sujeitos à supervisão do ISP. Em termos de
quota de mercado, conforme já foi referido, assistiu-se a uma redução face ao
exercício QIS4, embora se mantenha um grau de representatividade satisfatório
do mercado português, com taxas superiores a 60% em todos os segmentos
considerados, permitindo a comparação entre os resultados do QIS4 bis e os
do exercício precedente.

Figura 1 – Quota de mercado dos participantes no QIS4 e QIS4 bis
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Refira-se que as quotas de mercado apresentadas são medidas pelas provisões
técnicas brutas no caso do ramo Vida e nos ramos de Acidentes e Doença,
enquanto nos ramos Não Vida esta avaliação é efectuada com recurso ao valor
dos prémios brutos emitidos.

2.2. Estrutura patrimonial
A realização do estudo de impacto quantitativo implicou, à semelhança dos
exercícios precedentes, a avaliação dos activos e passivos em bases consistentes,
assentes em princípios económicos. No caso dos activos, tal traduz-se, na
generalidade dos casos, na utilização do valor observável nos mercados,
desde que estes respeitem um conjunto de pressupostos equiparados aos
considerados na avaliação a justo valor no âmbito das Normas Internacionais
de Contabilidade. Já no que respeita aos passivos, estes são maioritariamente
representados pelas provisões técnicas, relativamente às quais se encontram
previstas duas possibilidades, consoante se trate de responsabilidades
hedgeable ou non-hedgeable.

No que respeita à estrutura de balanço, considerando a totalidade dos
participantes, constatou-se que a composição do Activo não sofreu alterações
dignas de registo, em termos de grandes massas patrimoniais. Tal decorre do
facto de, no enquadramento regulamentar vigente (Solvência I), se encontrar já
prevista a avaliação destes elementos com base em princípios consistentes com
os aplicáveis no regime Solvência II (a valores de mercado). Apesar da relativa
estabilidade deste agregado, quando analisado como um todo, a introdução
de regras como a aplicação do look through aos fundos de investimento
originou, em alguns casos, variações significativas entre as suas componentes
individuais, devido à realização de reclassificações de activos entre estas.
No que se refere aos elementos do Passivo, regista-se uma redução de
aproximadamente 3% no peso das provisões técnicas (melhor estimativa e
margem de risco) no total de balanço, em resultado do cálculo das mesmas
com base nas novas metodologias e pressupostos. Embora este impacto possa
parecer pouco material, dada a relativa estabilidade das restantes componentes
do Passivo, o mesmo traduz-se num incremento do peso do Capital Próprio no
total do balanço de 2,8 pontos percentuais (incremento de 5,1% para 7,9%,
representando uma variação deste elemento patrimonial de cerca de 55%).

Carlos Guiné

Alternativamente, caso a correspondência anterior não possa ser estabelecida
(o que irá ocorrer na generalidade dos casos em que os passivos incorporam
algum tipo de riscos específicos de seguros) as responsabilidades serão
classificadas como non-hedgeable, sendo o seu valor determinado através da
soma de duas componentes: a melhor estimativa, que deve reflectir, grosso
modo, o valor actual esperado das responsabilidades, e a margem de risco,
componente que visa tornar explícito o custo do risco tal como percepcionado
pelo mercado, e que é calculado segundo a metodologia cost-of-capital,
assegurando consistência e comparabilidade entre empresas e mercados.
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No primeiro caso, trata-se de passivos de seguros relativamente aos quais é
possível encontrar um conjunto de instrumentos financeiros transaccionados
em mercados (líquidos, profundos e transparentes) cujos cash-flows replicam
com exactidão, em todos os cenários futuros possíveis, os montantes a pagar
para honrar esses compromissos, assumindo-se o valor dessa carteira de
activos como representativo do valor das respectivas responsabilidades. Note-se
que esta correspondência é efectuada meramente para efeitos de avaliação,
não sendo exigível às empresas de seguros que, efectivamente, invistam na
carteira de activos identificada (embora, na prática, tal possa ser tido como
aconselhável, à luz dos princípios que norteiam uma adequada política de
asset-liability management).

Figura 2 – Evolução da estrutura patrimonial: Solvência I vs. QIS4 bis
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2.3. Provisões técnicas
Passando à análise das razões subjacentes à redução das provisões técnicas
em contexto Solvência II face aos seus montantes actuais, mais concretamente
no que se refere à melhor estimativa, pode concluir-se que estas são distintas
entre o ramo Vida e os ramos Não Vida.
No primeiro caso, a diminuição do valor das provisões reflecte, acima de tudo,
a eliminação de alguma prudência embebida na metodologia actualmente
utilizada, nomeadamente ao nível dos pressupostos assumidos (e.g. taxas de
mortalidade). Em algumas linhas de negócio, a inclusão de prémios futuros
dos contratos em vigor, em consonância com uma perspectiva económica
de continuidade, poderá ter dado origem a fortes reduções do montante
das responsabilidades que, em situações específicas (projecções de áreas
de negócio com rácios combinados relativamente baixos por horizontes
temporais alargados), assumiram mesmo valores negativos.
Importa salientar que a adopção desta perspectiva de continuidade implica
a projecção não apenas dos prémios decorrentes das renovações futuras dos
contratos, com base em pressupostos realistas, mas também a estimação da
totalidade dos custos e responsabilidades futuras que lhes estão associadas.
Ressalva-se que esta é uma temática que ainda não se encontra completamente
estabilizada ao nível das discussões internacionais do projecto Solvência II,
sendo expectáveis alterações materiais nos respectivos critérios de aplicação
no próximo estudo de impacto quantitativo (QIS5).
Ainda no ramo Vida, foi solicitada aos participantes a avaliação de forma
autónoma das responsabilidades decorrentes dos mecanismos de participação
nos resultados, assim como o custo estimado das opções e garantias embebidas
nos contratos. A complexidade inerente a estes mecanismos implica, por
regra, a utilização de metodologias de cálculo sofisticadas, razão pela qual esta
continua a ser uma das áreas a requerer algum esforço de desenvolvimento
por parte de um número significativo de participantes no exercício.
Uma vez mais, aconselha-se a adopção de alguma prudência na análise e
interpretação das distribuições apresentadas em diversos gráficos ao longo
desta análise, especialmente no que respeita aos respectivos extremos
(valores máximo e mínimo), na medida em que os mesmos poderão resultar
de interpretações e/ou cálculos divergentes por parte de alguns participantes,

ou traduzir particularidades muito específicas do negócio e/ou do perfil de
risco dos operadores, devendo ser interpretados e enquadrados numa base
casuística. Por estas razões, a análise desenvolvida será focalizada na evolução
das médias ponderadas que, no caso em apreço, registaram reduções não
muito significativas das provisões calculadas no QIS4 bis face às actualmente
reportadas, tendo o rácio em estudo oscilado entre 99,4% e 94,3%. É observável
uma grande estabilidade ao nível das provisões técnicas dos seguros ligados,
em resultado da manutenção das metodologias já utilizadas actualmente para
a sua mensuração.

Figura 3 – Distribuição do valor das provisões técnicas líquidas de resseguro do ramo
Vida: QIS4 bis vs. Solvência I
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No que se refere aos ramos Não Vida, a redução observada do valor das
provisões técnicas, em termos médios, poderá resultar do impacto de um ou
vários dos factores seguintes:
− Introdução do desconto financeiro dos cash-flows, que terá um impacto
mais relevante no caso de linhas de negócio com maior duração das
responsabilidades;
− Alteração das metodologias e pressupostos subjacentes ao cálculo,
eliminando alguma prudência embebida nas provisões actuais;
− Inclusão de prémios futuros dos contratos em vigor, em consonância
com uma perspectiva económica de continuidade.
A conjugação dos efeitos referidos traduziu-se numa redução do valor
médio das responsabilidades na generalidade das linhas de negócio, que em
alguns casos atingiu proporções bastante expressivas (as diminuições mais
significativas foram registadas nos ramos Automóvel – Outros e Protecção
Jurídica, com variações de -42,9% e -34,4%, respectivamente). Em duas
situações, assistiu-se a um incremento do valor das responsabilidades, face
aos seus valores actuais (Acidentes de Trabalho e Diversos, com subidas de
9,4% e 29,3%, respectivamente). No primeiro caso, dadas as especificidades
das responsabilidades em causa, este comportamento poderá resultar do nível
reduzido das taxas de juro utilizadas no desconto dos cash-flows, à data de
referência do exercício, em comparação com as taxas técnicas em vigor.

Carlos Guiné
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Figura 4 – Distribuição do valor das provisões técnicas líquidas de resseguro dos
ramos Não Vida: QIS4 bis vs. Solvência I
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2.4. Requisitos de capital
No que respeita ao requisito de capital de solvência (SCR4) e ao requisito de
capital mínimo (MCR5), no QIS4 bis foi testada uma estrutura praticamente
idêntica à do exercício QIS4, com duas excepções:
− O desenho e calibragem do risco de crédito da contraparte foram
adoptados, em linha com as mais recentes propostas do CEIOPS à data
de início do exercício;
− Os limites inferior e superior do corredor aplicável ao MCR, no âmbito da
abordagem combinada, foram actualizados em linha com o texto final
da Directiva de Nível 1, de 20%-50% para 25%-45%.
A definição de dois requisitos de capital visa introduzir algum espaço de
manobra para a actuação das autoridades de supervisão, no caso de entidades
em dificuldades. Efectivamente, o SCR constitui o requisito que as empresas de
seguros deverão procurar cobrir, a todo o momento, com os fundos próprios
elegíveis de que dispõem. No entanto, em períodos de maiores dificuldades,
este limiar poderá não ser respeitado, de forma temporária, sendo concedido
um período de tempo à entidade para proceder à reposição dos níveis de capital
necessários para uma situação de suficiência. Por seu lado, o MCR constitui o
requisito mínimo admissível pelas autoridades de supervisão, traduzindo uma
barreira a partir da qual se considera que a defesa dos interesses dos tomadores
de seguros se encontra em sério risco, pelo que se os níveis de capital não
forem repostos de imediato serão adoptadas medidas mais severas, que
poderão culminar na revogação da autorização para exploração da actividade.

4

Da terminologia anglo-saxónica, Solvency Capital Requirement

5

Da terminologia anglo-saxónica, Minimum Capital Requirement
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Na figura seguinte, apresenta-se a estrutura modular do requisito de capital de
solvência testada no exercício QIS4 bis.

Figura 5 – Estrutura modular do SCR
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= ajustamento pela capacidade de
absorção de riscos da participação
nos resultados futura

Tal como seria expectável, os requisitos de capital calculados segundo os
princípios do regime Solvência II são superiores, em média, aos actualmente
vigentes (considerando o total do mercado, o incremento ultrapassa
ligeiramente os 50%). Tal decorre dos princípios gerais de cálculo deste requisito,
na medida em que se pretende que o mesmo capture todos os riscos mensuráveis
a que as empresas de seguros se encontram expostas (o nível de prudência
foi definido num patamar elevado, já que o objectivo pretendido é que este
corresponda a um Value-at-Risk a 99,5% para o horizonte temporal de 1 ano).
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Figura 6 – Comparação dos requisitos de capital: QIS4 bis vs. Solvência I
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Nota: Dado o reduzido número de participantes enquadráveis nesta categoria, por razões de confidencialidade, não se apresentam
as médias ponderadas nos gráficos incluídos neste trabalho, no caso das empresas mistas.
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Ajustamentos

No entanto, o incremento acima identificado não colocou em causa o
equilíbrio financeiro das empresas de seguros participantes, na medida em que
em simultâneo assistimos ao aumento generalizado do montante de fundos
próprios disponíveis, já anteriormente referido, e que em termos médios
correspondeu a cerca de 55%.
Efectivamente, o diferencial na ordem de grandeza entre os fundos próprios
e as provisões técnicas implica que a uma pequena variação das segundas
corresponda a libertação de um montante bastante significativo dos primeiros
para assegurar a cobertura dos requisitos de capital, calculados segundo uma
abordagem de maior abrangência. Este factor será tanto mais acentuado
quanto maior o volume de provisões técnicas a constituir pelas empresas de
seguros, sendo de salientar as diferenças observadas entre as empresas que
exploram exclusivamente o ramo Vida e as que se dedicam unicamente a
operações dos ramos Não Vida, dadas as particularidades que caracterizam os
dois tipos de actividade.
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Tal como referido anteriormente, constata-se que o peso médio dos requisitos
de capital sobre as provisões técnicas apresenta uma elevada disparidade entre
os vários tipos de operadores considerados. Efectivamente, nas empresas que
exploram o ramo Vida, o carácter de longo prazo das responsabilidades traduz-se
em montantes de provisões técnicas mais relevantes, razão pela qual o peso
médio dos requisitos de capital face a estas é em média pouco expressivo
(3,8%). Já no que concerne às empresas que exploram os ramos Não Vida, e
em boa medida como resultado do menor volume de provisões constituídas,
decorrendo da natureza de mais curto prazo do negócio desenvolvido, este
indicador assume um valor médio de 32,4%.
No que respeita à composição do requisito de capital, este traduz a soma
do requisito de capital de base (BSCR6) e da carga de capital relativa ao risco
operacional. Em todos os tipos de empresas, o requisito de capital de base é
claramente dominante na determinação do SCR, fixando-se a contribuição do
risco operacional entre 6,7% e 10,4%. Refira-se que a aplicação da metodologia
definida para o cálculo do SCR limita a carga de capital relativa ao risco
operacional a um máximo de 30% do BSCR. No mercado nacional, verifica-se
que em nenhum caso este limite foi accionado, já que em todas as empresas
este rácio nunca ultrapassou os 13%.
6

Da terminologia anglo-saxónica, Basic Solvency Capital Requirement

Para a determinação do SCR, concorre ainda o valor dos ajustamentos
resultantes do efeito de mitigação do risco que decorre da consideração do
potencial de redução, em situações de stress, da provisão para participação
nos resultados futura, não garantida à data da avaliação, e dos passivos por
impostos diferidos. Este efeito assume proporções bastante relevantes, em
particular nas empresas que operam exclusivamente no ramo Vida, razão pela
qual deverá ser dedicada particular atenção à sua metodologia de cálculo e
respectivos pressupostos, de modo a assegurar o realismo e consistência dos
resultados obtidos.
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O BSCR resulta, conforme apresentado anteriormente, da agregação dos vários
riscos individuais, através da aplicação de matrizes de correlação linear, pelo
que é inferior à soma simples das diversas cargas de capital, correspondendo
essa diferença aos benefícios de diversificação, um elemento central na gestão
do negócio segurador.
Também a este respeito, e considerando que o objectivo dos requisitos de
capital é o de capturar adequadamente os riscos a que cada operador em
concreto se encontra exposto, a natureza do negócio desenvolvido afigura-se
como um elemento fulcral, na medida em que determina a importância
relativa de cada um dos diversos riscos. O mix de produtos explorado por cada
operador pode igualmente desempenhar um papel de relevo, introduzindo
diferenças significativas entre as várias empresas.
Relativamente às empresas que exploram exclusivamente o ramo Vida, o
risco de mercado é claramente dominante face aos riscos específicos de
seguros de Vida. Tal decorre, conforme já abordado, da natureza particular
das responsabilidades, que se caracterizam por durações médias esperadas
bastante longas.
Na análise dos gráficos seguintes, importa tomar em consideração que a última
coluna (Impacto da participação nos resultados futura – FDB7) deve ser analisada
numa lógica distinta das restantes, na medida em que se pretende analisar o
7
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Figura 8 – Composição do SCR

impacto do efeito de mitigação da provisão para participação nos resultados
futura, já anteriormente descrito. Deste modo, a distribuição apresentada
corresponde ao impacto médio sobre as cargas de capital após a incorporação
deste efeito, determinado pelo rácio entre os montantes após (nBSCR) e antes
(BSCR) da consideração do referido potencial de mitigação.
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No que se refere aos operadores que exploram exclusivamente os ramos Não
Vida, verifica-se uma maior relevância dos riscos específicos de seguros Não
Vida e de Acidentes e Doença. O risco de mercado, embora não sendo o mais
representativo, mantém, ainda assim, um peso significativo, em termos médios.
Importa relevar em particular, para efeitos da análise do gráfico seguinte, a
importância da tomada em consideração das especificidades de cada um dos
operadores, nomeadamente ao nível do mix de ramos/produtos explorados,
na medida em que existem empresas especializadas em nichos de mercado
cujos resultados poderão divergir de forma substancial das médias observadas
para a totalidade dos operadores.
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Figura 10 – Composição do BSCR – Empresas que exploram exclusivamente os
ramos Não Vida

Para as empresas de seguros mistas, as conclusões situam-se num patamar
intermédio relativamente aos casos anteriores, em resultado da conjugação de
ambos os tipos de negócio.

15%

30%

10%

15%

5%

0%

0%

Mediana

Desvio Padrão

Ao nível dos riscos individuais, que constituem o terceiro nível da estrutura
modular do SCR, anteriormente apresentada, podem identificar-se quais as
componentes com um maior contributo para a formação do requisito de
capital, em percentagem do BSCR, dentro de cada um dos grandes agregados
abordados nos gráficos precedentes. Salienta-se o facto de, nesta abordagem,
a soma dos pesos médios de cada um dos riscos que compõem os diferentes
módulos não ser necessariamente igual a 100%, uma vez que as percentagens
são calculadas face a uma variável idêntica em todos os casos (o BSCR).
No módulo de risco de mercado, os riscos mais relevantes são, no caso das
empresas que exploram exclusivamente o ramo Vida, o de concentração
(39,1%), seguido pelos riscos de spread, de taxa de juro e accionista, com pesos
relativamente aproximados (25,5%, 24,2% e 23,9%, respectivamente). No que se
refere às empresas que operam nos ramos Não Vida, os riscos mais importantes
são o accionista (16,4%) e de taxa de juro (13,3%), enquanto no caso das
empresas mistas o destaque vai para o accionista (26,8%) e o de concentração
(21,5%). Em todos os tipos de empresas, o risco cambial é o menos material,
registando pesos entre 1,1% e 0,2% face ao BSCR.
O módulo de risco de crédito da contraparte foi uma das áreas em que,
conforme se salientou anteriormente, foi testada uma abordagem distinta da
incluída no exercício QIS4. Efectivamente, a metodologia de cálculo proposta
no quarto estudo de impacto quantitativo foi considerada pelos participantes
como demasiado trabalhosa, na medida em que implicava o cálculo de uma
carga de capital individual para cada uma das contrapartes relevantes da
entidade, incluindo os intermediários que, em Portugal, podem ascender a
largas centenas ou mesmo milhares no caso de cada empresa de seguros. Esta
abordagem foi considerada desproporcionada, especialmente tendo em linha
de conta a reduzida importância material das cargas de capital obtidas.
No QIS4 bis, foi testada uma proposta inovadora, em linha com os Consultation
Papers n.º 288 e 519 publicados pelo CEIOPS, que recorre à divisão das exposições
em dois tipos, sendo previsto um tratamento diferenciado para cada um dos
8 http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP28/CEIOPS-CP-28-09-Draft-L2-Advice-on-SCRStandard-Formula-Counterparty-default-risk.pdf
9 http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP51/CEIOPS-CP-51-09-L2-Advice-Standard-FormulaCounterparty-Default-Risk.pdf
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Figura 11 – Composição do BSCR – Empresas mistas

casos, e que deverá permitir simplificar os procedimentos necessários. No
caso das exposições classificadas como tipo 1, pretendem sobretudo abranger-se
aquelas que geralmente não se encontram diversificadas, e em que as
contrapartes apresentam, com um elevado grau de probabilidade, notações
de rating (essencialmente, exposição a resseguradores, bancos ou outras
contrapartes de instrumentos de mitigação de risco). Neste caso, as cargas de
capital são calculadas de forma individual. Já no que se refere às exposições
de tipo 2, as mesmas referem-se a contrapartes que apresentam maior grau
de diversificação e que, por regra, não deverão apresentar notações de rating
(será o caso, por exemplo, dos montantes a receber de intermediários ou de
tomadores de seguros). Para estas, a carga de capital é calculada de modo
agregado.
Apesar da significativa alteração na metodologia de cálculo, a importância
relativa deste módulo de risco permaneceu reduzida, conforme se constatou
da análise dos 3 gráficos anteriores.
No que respeita ao risco específico de seguros de Vida, quer para as empresas
que exploram exclusivamente o ramo Vida, quer para as empresas mistas, o
risco de descontinuidade apresenta-se como o mais relevante (24,7% e 17,9%,
respectivamente), seguindo-se o catastrófico (12,7% e 10,7%, respectivamente).
Os riscos menos representativos são o de longevidade (1,8%), no caso das
empresas Vida, e o de despesas (1,9%) no que se refere às mistas.
No que concerne ao risco específico de seguros Não Vida, o risco de prémios
e provisões é claramente dominante, face ao risco catastrófico, quer para as
empresas que operam apenas nos ramos Não Vida, quer para as empresas
mistas (55,4% e 39,1%, respectivamente).
Por último, no caso do risco específico de seguros de Acidentes e Doença,
constata-se a existência de perfis de risco bastante diferenciados entre as
empresas que exploram exclusivamente os ramos Não Vida e as empresas
mistas. Tal como no exercício QIS4, este módulo de risco encontra-se dividido
em três grandes sub-módulos: o de Doença de longo prazo, o de Acidentes e
Doença, que se encontra estruturado de forma semelhante ao risco específico
de seguros Não Vida, e o de Acidentes de Trabalho, que em virtude das
especificidades desta modalidade incorpora as componentes geral, anuidades
e de risco catastrófico. No caso do primeiro tipo de operadores referido, o peso
relativo dos sub-módulos de Acidentes e Doença e de Acidentes de Trabalho
é bastante próximo (14,5% e 17,1%, respectivamente). Já no que se refere às
empresas mistas, a importância relativa do risco decorrente da exposição à
modalidade de Acidentes de Trabalho ultrapassa, por larga margem, aquele
que resulta do sub-módulo de Acidentes e Doença (20% no primeiro caso, que
compara com 1,8%, no segundo). Tal parece evidenciar uma assimetria das
exposições aos riscos decorrentes desta modalidade, que surgem concentrados
num número relativamente reduzido de operadores (as empresas mistas) face
ao total das empresas que têm autorização para a sua exploração. Importa
mencionar a elevada probabilidade de se verificarem diferenças ao nível do
desenho deste módulo no próximo estudo de impacto quantitativo (QIS5).
No que se refere ao MCR, a abordagem testada no QIS4 bis foi em larga medida
similar à do QIS4 (abordagem combinada). Num primeiro passo, é calculada
uma carga de capital com base numa função linear dos prémios, provisões,
capitais em risco e despesas (abordagem linear). Posteriormente, ao resultado
obtido é aplicado um corredor, definido em função de uma percentagem do
SCR, de modo a assegurar uma adequada interligação entre os dois requisitos de
capital, e um espaço de intervenção das autoridades de supervisão apropriado

(supervisory ladder of intervention). No QIS4 bis, os limites do corredor foram
actualizados, em função do compromisso assumido nas negociações do texto
final da Directiva de Nível 1, entretanto aprovada, passando a considerar-se um
corredor definido entre 25% e 45% do SCR (no QIS4, tinha sido considerado um
intervalo entre 20% e 50% do SCR).
Verificou-se que, para pouco mais de metade dos operadores, o resultado da
abordagem linear coincidiu com o resultado final do MCR (situou-se dentro do
corredor), enquanto para os restantes o requisito de capital fixado decorreu da
aplicação do limite inferior ou superior do corredor (embora com ajustamentos
de reduzida dimensão, na maior parte dos casos). Constatou-se uma melhoria
qualitativa dos resultados deste indicador, face ao QIS4, na medida em que não
foram registados valores extremos como os observados no exercício anterior
(MCR superiores a 100% do SCR).

Figura 12 – Linear MCR vs. SCR
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2.5. Fundos próprios
Ao nível dos fundos próprios, manteve-se a clara tendência de predominância
de elementos de capital elegíveis classificados como tier 1 (96,5% do total),
já observada no QIS4, não tendo sido reportada a existência de nenhum
instrumento classificado como tier 3. Esta situação vem evidenciar o elevado
grau de qualidade dos elementos de capital disponíveis nos balanços dos
operadores nacionais, não sendo aplicáveis eventuais limitações na sua
utilização, decorrente do sistema de tiers testado no exercício.
Em termos médios, e como já teve oportunidade de se referir aquando da
análise dos elementos patrimoniais, constatou-se um incremento de cerca de
55% dos fundos próprios elegíveis, decorrendo sobretudo da reavaliação das
responsabilidades. O capital gerado através deste processo de ajustamentos
de avaliação foi integralmente classificado como um elemento de tier 1,
assumindo-se como um dos mais representativos deste agregado, num
patamar quase idêntico ao do Capital Social.
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Figura 13 – Decomposição dos elementos de Tier 1
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2.6. Resultados globais
Em termos globais, a conjugação dos efeitos descritos nas secções anteriores
traduziu-se em resultados positivos para a generalidade dos participantes, ao
nível do rácio de cobertura do SCR por fundos próprios elegíveis.
Em média, o rácio de cobertura do SCR fixou-se em 145,8%, um valor claramente
acima da referência de 100%. Este resultado traduz a agregação dos reportes
de todos os operadores, sendo possível observar realidades distintas em função
do tipo de empresas considerado, dadas as especificidades inerentes a cada
modelo de negócio e os impactos diferenciados daí decorrentes.

80%

350%

70%

300%

60%

250%

50%

200%

40%

150%

30%

100%

20%

50%

10%

0%

0%

Intervalo Mín.-Máx.

Intervalo Percentil 25-75

Média Ponderada

Mistas

400%

Não Vida

90%

Vida

100%

450%

Mercado

500%

Desvio padrão

Figura 14 – Rácio de cobertura do SCR
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Conforme se pode constatar pela análise do gráfico anterior, um número
muito reduzido de participantes reportou rácios de cobertura do SCR inferiores
a 100%. Estes resultados devem ser adequadamente contextualizados, não
apenas no que se refere ao contexto macroeconómico à data de referência
do exercício, mas também no que concerne ao papel do SCR nos mecanismos
de supervisão previstos no âmbito do regime Solvência II. Efectivamente, e
conforme já se referiu, o SCR constitui o requisito de capital que as empresas
de seguros devem procurar cobrir, a todo o momento, com recurso aos seus
fundos próprios elegíveis. No entanto, se por algum motivo essa cobertura

deixar de ser possível, é concedido ao operador um período de tempo para
a reposição dos níveis de capital necessário, ou redução do perfil de risco (e
correspondente SCR), de modo a retomar uma situação de adequada cobertura.
O grau de intervenção das autoridades de supervisão deverá intensificar-se,
depois de constatada uma quebra na cobertura do SCR, tanto mais quanto
maior a proximidade do nível de fundos próprios disponíveis do requisito de
capital mínimo. A cobertura do MCR por fundos próprios de elevada qualidade
deve ser assegurada a todo o momento, sendo este o nível para o qual estão
previstas as sanções mais severas por parte dos supervisores, incluindo a
revogação da autorização para operar no mercado.
No exercício QIS4 bis, a cobertura do MCR foi assegurada por todos os
participantes, por larga margem, conforme se pode constatar pela análise do
gráfico seguinte.

Figura 15 – Rácio de cobertura do MCR
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3. PRINCIPAIS ÁREAS DE DIFICULDADE
Dada a proximidade entre as abordagens testadas nos exercícios QIS4 e
QIS4 bis, e o pequeno hiato temporal entre a realização dos dois exercícios,
constatou-se que as áreas de maior dificuldade técnica identificadas aquando
do QIS4 se mantiveram, de um modo geral, no QIS4 bis.
Deste modo, os participantes no exercício continuaram a apontar como
problemáticas áreas como a avaliação das opções e garantias embutidas nos
contratos de seguro, bem como da componente de participação nos resultados
futura. Decorrendo directamente desta questão, foi igualmente atribuída maior
dificuldade à mensuração dos efeitos de mitigação destas componentes sobre
o SCR, estendendo-se também à área dos impostos diferidos.
A definição de critérios para a incorporação de prémios futuros na estimação
da melhor estimativa continuou a ser uma fonte de divergências de
interpretação entre os operadores, introduzindo potenciais problemas de falta
de comparabilidade entre os resultados reportados.
As limitações de tempo e recursos, bem como a complexidade técnica dos
cálculos exigidos na realização do exercício, parecem ocupar um nível inferior
na hierarquia das preocupações expressas pelos participantes. No primeiro
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caso, tal poderá ser explicado pela maior flexibilidade inerente ao exercício QIS4
bis, na medida em que o mesmo teve um âmbito exclusivamente nacional. Já
no segundo, a sucessão de exercícios e a relativa estabilização das principais
metodologias utilizadas deverá ter permitido aos participantes capitalizar a
experiência acumulada em exercícios anteriores, facilitando a realização dos
cálculos necessários à participação no QIS4 bis.

4. CONCLUSÕES
A realização do exercício QIS4 bis constituiu mais um importante marco na
preparação do mercado segurador nacional rumo à implementação do novo
regime Solvência II.
O facto de se tratar, na generalidade, de um exercício em tudo idêntico ao
precedente (QIS4), diferindo apenas na respectiva data de referência, permitiu
a realização de uma análise aprofundada dos impactos da crise económica
e financeira severa sobre o nível global de solvência dos operadores. A este
respeito, os resultados obtidos permitem concluir da adequação do sistema,
como um todo, para lidar com este tipo de circunstâncias adversas, na medida
em que incorpora mecanismos de compensação e salvaguarda suficientes em
número e flexibilidade, de modo a assegurar que, mesmo perante um cenário
como o experienciado durante o ano 2008, a generalidade dos operadores
continua a registar um nível global de solvência satisfatório.
Uma vez mais, é de salientar o elevado grau de interesse manifestado pelo
mercado segurador nacional pelos desenvolvimentos do projecto Solvência
II, traduzido em significativas percentagens de adesão. A participação nos QIS
constitui um elemento importante na preparação antecipada e atempada dos
operadores nacionais para as mudanças estruturais que serão introduzidas
com o novo regime, a partir de 2012.
Consciente desta realidade, o Instituto de Seguros de Portugal continuará a
desenvolver iniciativas que potenciem este efeito, tendo traçado como objectivo
a participação da totalidade do mercado segurador português no exercício
QIS5, a realizar em 2010. Paralelamente, têm vindo a ser desenvolvidas outras
iniciativas de progressiva adaptação do enquadramento regulatório nacional
às exigências do futuro regime, assistindo-se também a desenvolvimentos
significativos na área dos modelos internos. Em conjunto, estas acções deverão
permitir às empresas de seguros começar a antecipar, desde já, o impacto e
sensibilidade que os novos requisitos de solvência irão ter sobre os diferentes
tipos de produtos, estratégias de investimento, políticas de transferência e
mitigação dos riscos e outros aspectos de relevo que caracterizam a actividade
seguradora.
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1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência do ISP

1. INTRODUÇÃO
Um dos princípios de base do regime Solvência II é o de que as exigências
regulamentares de capital devem reflectir de forma adequada os riscos
efectivamente assumidos pelas empresas de seguros. Deste modo, o cálculo
dos requisitos de capital de solvência deve basear-se, na medida do possível,
numa análise integrada de todos os riscos quantificáveis a que uma empresa
de seguros se encontra exposta. Em termos metodológicos, a concretização
prática desse objectivo envolve um elevado nível de complexidade, bastante
superior ao que se encontra implícito nos cálculos exigidos pelo actual regime
de garantias financeiras.
Foi neste contexto que se impôs a necessidade de desenvolver uma fórmula
padrão para efeitos de cálculo do requisito de capital de solvência (SCR1).
Os trabalhos de desenvolvimento têm vindo a ser conduzidos a nível
europeu pelo Comité das Autoridades Europeias de Supervisão de Seguros e
Pensões Complementares de Reforma (CEIOPS2), sendo de salientar o papel
determinante dos estudos de impacto quantitativo (QIS3), realizados ao longo
dos últimos anos, na evolução do respectivo desenho e calibragem.

Atendendo às discussões e trabalhos em curso, e tendo presente que existem
diversas áreas ao nível do desenho e calibragem que não se encontram ainda
estabilizadas, o presente artigo tem como principal referência as bases gerais
da fórmula padrão consagradas na Directiva 2009/138/CE, de 25 de Novembro
(Solvência II4), de agora em diante referida simplesmente por Directiva. Em
complemento, dada a proximidade de realização do quinto estudo de impacto
quantitativo (QIS5), considera-se relevante e oportuno dar algum enfoque às
propostas mais recentes neste âmbito, recorrendo para o efeito à proposta de
1
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2
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3
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A fórmula padrão incorpora um número considerável de riscos, procurando
cobrir todos aqueles que geralmente se revelam materiais para as empresas
de seguros, quaisquer que sejam os ramos explorados. Ainda assim, para
poder ser aplicada de forma generalizada, os parâmetros e os pressupostos
que lhe estão subjacentes visam reproduzir o perfil de risco de uma empresa
de características “médias” do mercado segurador europeu, tornando-se,
portanto, necessário encontrar um equilíbrio entre a relativa simplicidade e
facilidade de implementação e as limitações em termos de sensibilidade aos
riscos daí resultantes, nomeadamente o facto de nem sempre permitir retratar
as especificidades de cada empresa de seguros de forma plena. Por este
motivo, desde que devidamente aprovado pelas autoridades de supervisão
competentes, as empresas de seguros têm a possibilidade de desenvolver e
utilizar modelos internos próprios para efeitos de cálculo do SCR, o que será
particularmente recomendável nos casos em que os respectivos perfis de
risco apresentam maiores graus de complexidade, dificultando uma adequada
captura e mensuração dos riscos através da aplicação da fórmula padrão.
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O desenho da fórmula padrão obedece a uma estrutura modular, sendo
calibrada de forma a produzir um SCR correspondente ao valor em risco (VaR)
dos fundos próprios de base de uma empresa de seguros, com um nível de
confiança de 99,5%, para o horizonte temporal de um ano.

especificações técnicas para o exercício QIS5, colocadas em Consulta Pública
pela Comissão Europeia no dia 15 de Abril de 20105. Deste modo, as referências
a matérias mais específicas e as abordagens metodológicas não contempladas
na Directiva têm como referência o documento referido.
Tratando-se de uma versão preliminar das especificações técnicas, importa
salientar o facto de as propostas nela incluídas poderem ainda vir a ser alvo de
alterações, quer para efeitos do exercício QIS5, quer no que respeita às futuras
medidas de execução da Directiva Solvência II (Nível 2), actualmente em
desenvolvimento. Por este motivo, a apresentação efectuada ao longo deste
artigo deverá ser complementada com o acompanhamento dos mais recentes
desenvolvimentos nesta matéria.

2. DESENHO
A Directiva dedica os seus artigos 103.º a 105.º ao estabelecimento da estrutura
geral da fórmula padrão, identificando os riscos que, no mínimo, devem ser
tidos em consideração no cálculo do SCR. Não obstante a consagração dessas
linhas gerais, o derradeiro desenho a adoptar ainda se encontra em fase de
discussão.
De acordo com a mais recente proposta, constante da versão preliminar das
especificações técnicas do QIS5, é expectável que a estrutura modular da
fórmula padrão venha a apresentar o formato que a seguir se apresenta.

Figura 1 – Estrutura modular do SCR
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Fonte: Versão preliminar das especificações técnicas do QIS5

O processo de determinação do SCR por aplicação da fórmula padrão
baseia-se num mecanismo do tipo bottom-up, consistindo, numa primeira
fase, no cálculo das cargas de capital para cada um dos riscos individuais. Essas
cargas de capital são posteriormente agregadas, por tipologia de risco, de forma
a obter-se os requisitos de capital para cada um dos módulos que compõem
5
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o requisito de capital de solvência de base (BSCR6). A esse valor é adicionado
o requisito de capital para o risco operacional e deduzidos os ajustamentos
decorrentes do efeito de mitigação de perdas proporcionado pela provisão
para participação nos resultados futura e pelos impostos diferidos.
O efeito de interdependência entre diferentes tipos de risco encontra-se
reflectido no SCR através da consideração de matrizes de correlação linear na
agregação desses riscos. Desta forma, ainda que de uma forma simplificada,
reconhecem-se os benefícios de diversificação resultantes da agregação de
vários riscos, um elemento fundamental na gestão da actividade seguradora.

2.1. Requisito de capital de solvência de base (BSCR)
De acordo com o artigo 104.º da Directiva, o requisito de capital de solvência de
base deve compreender, no mínimo, os seguintes módulos de risco:
−

Risco de mercado;

−

Risco de crédito da contraparte;

−

Risco específico de seguros Vida;

−

Risco específico de seguros Doença;

−

Risco específico de seguros Não Vida.

Em termos de agregação das várias cargas de capital, o cálculo do BSCR é
efectuado por aplicação da seguinte fórmula:

Basic SCR

Corri,j

SCRi

SCR j

SCRIntangíveis

i,j

em que SCRi e SCRj representam as cargas de capital para cada um dos
módulos de risco anteriores e o factor Corri,j representa o respectivo coeficiente
de correlação.
Para os módulos de risco enunciados no artigo 104.º da Directiva, foi
estabelecida a seguinte matriz de correlação:
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No que respeita aos três últimos módulos, o risco específico de seguros
encontra-se relacionado com a incerteza associada ao montante e momento de
ocorrência dos cash flows futuros decorrentes das responsabilidades assumidas
pelas apólices de seguro. Pelo princípio da substância sobre a forma, a alocação
dessas responsabilidades a cada um desses três módulos de risco deve atender
à natureza dos riscos subjacentes e não necessariamente à sua forma legal.
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No que concerne ao BSCR, salienta-se ainda a inclusão de um novo módulo de
risco destinado a captar a incerteza associada aos activos intangíveis, cuja carga
de capital é adicionada directamente ao BSCR, não se permitindo, portanto,
benefícios de diversificação em relação aos restantes riscos. O desenvolvimento
deste módulo de risco decorre do facto de, mediante o cumprimento de certos
requisitos (alinhados com aqueles estabelecidos pelas Normas Internacionais
de Contabilidade), os activos intangíveis poderem assumir um valor económico
diferente de zero, contribuindo, dessa forma, para aumentar o valor dos fundos
próprios de base.

2.2. Risco operacional
O risco operacional corresponde, por definição, ao risco de perdas resultantes
da inadequação ou falha nos procedimentos internos, pessoas, sistemas ou
eventos externos. Inclui ainda os riscos legais, mas exclui os riscos resultantes
de decisões estratégicas e o risco de reputação.
Dada a reduzida quantidade de dados históricos e de experiência na avaliação
deste risco, reconhece-se que, no contexto da fórmula padrão, o cálculo da
respectiva carga de capital é efectuado de uma forma pouco robusta, mediante
a aplicação de percentagens a medidas que reflectem o volume de negócio
da empresa de seguros. Apesar disto, a importância deste risco justifica a sua
inclusão na fórmula padrão, funcionando como incentivo para a sua efectiva
gestão e monitorização, bem como para a construção de modelos internos.

2.3. Ajustamento pela capacidade de mitigação de perda
da provisão para participação nos resultados futura e dos
impostos diferidos
O ajustamento que se efectua ao nível do cálculo do SCR visa reflectir a
possibilidade de compensação de perdas inesperadas através de uma
correspondente redução da provisão para participação nos resultados futura
e/ou dos impostos diferidos.
No primeiro caso, o ajustamento decorre do efeito de mitigação da componente
discricionária da provisão para participação nos resultados futura, que abrange
todos os benefícios a atribuir a título de participação nos resultados e que não
se encontrem plenamente estabelecidos à data a que se reporta a avaliação,
incluindo, em particular, aqueles que resultam da aplicação das condições
legais e contratuais vigentes e quaisquer benefícios adicionais que excedam
esse montante, segundo pressupostos realistas relativos às políticas de
distribuição de resultados futuros da empresa.
De acordo com a metodologia modular de cálculo deste ajustamento, o BSCR
deve ser calculado, numa primeira abordagem, bruto do efeito de mitigação
da componente discricionária da participação nos resultados futura, isto
é, com base no princípio de que a empresa de seguros não pode alterar os
pressupostos assumidos em relação à taxa de participação nos resultados
futura, qualquer que seja o cenário futuro. Posteriormente, o BSCR deve ser
recalculado incorporando a possibilidade de redução dessas participações
sobre os diversos módulos de risco (nBSCR).

A determinação do montante a deduzir ao SCR é assim dada pela diferença
entre o BSCR e o nBSCR, reflectindo a capacidade das empresas de seguros de
redução dos montantes dos benefícios discricionários futuros para compensar
as perdas inesperadas, quando ocorram, tendo por base expectativas razoáveis
e acções de gestão plausíveis. Neste âmbito, saliente-se que o efeito de
mitigação referido pode verificar-se ao nível dos riscos de mercado, dos riscos
específicos de seguros Vida, dos riscos específicos de seguros Doença, quando
geridos numa base similar à do ramo Vida, bem como aos riscos de Doença
catastrófico e de crédito da contraparte.
Por seu lado, o ajustamento decorrente da capacidade de absorção de perdas
dos impostos diferidos corresponde ao efeito líquido da variação do valor
dos activos e dos passivos por impostos diferidos em resultado da aplicação
de um choque decorrente de uma perda instantânea igual ao montante do
BSCR (excluindo, para efeitos de cálculo, o valor desses mesmos impostos
diferidos), acrescido da carga de capital para o risco operacional e deduzido
do ajustamento da capacidade de absorção de perdas da provisão para
participação nos resultados futura.

2.4. Risco de mercado

Este módulo de risco compreende os seguintes riscos individuais, cujas
definições podem ser encontradas no n.º 5 do artigo 105.º da Directiva:
− Risco de taxa de juro, que visa reflectir a sensibilidade do valor dos
elementos do activo e do passivo e dos instrumentos financeiros a
alterações na estrutura temporal das taxas de juro ou na volatilidade
das taxas de juro;
− Risco accionista, que visa capturar as perdas resultantes da queda do
nível dos preços de mercado das acções, bem como de variações na sua
volatilidade;
− Risco imobiliário, que visa capturar as perdas resultantes da queda do
nível dos preços de mercado dos imóveis;
− Risco de spread, que visa reflectir a sensibilidade do valor dos elementos
do activo e do passivo e dos instrumentos financeiros a alterações
no nível e volatilidade dos spreads de crédito ao longo da estrutura
temporal das taxas de juro sem risco;
− Risco cambial, que visa reflectir a sensibilidade do valor dos elementos
do activo e do passivo e dos instrumentos financeiros a alterações no
nível ou na volatilidade das taxas de câmbio;
− Risco de concentração, que visa capturar os riscos adicionais
decorrentes quer da insuficiente diversificação da carteira de activos,
quer de uma importante exposição ao risco de incumprimento por
parte de um único emitente de valores mobiliários ou de um grupo de
emitentes coligados.
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Os riscos constantes deste módulo decorrem da incerteza associada às
variações do nível ou da volatilidade dos preços de mercado dos instrumentos
financeiros que influenciam o valor dos elementos do activo e do passivo de
uma empresa de seguros.
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2.5. Risco de crédito da contraparte
De acordo com a Directiva, o módulo de risco de crédito da contraparte visa
reflectir as perdas resultantes do incumprimento inesperado ou da deterioração
da qualidade de crédito das contrapartes e devedores das empresas de
seguros, relativamente a contratos de mitigação de riscos, tais como resseguro,
titularizações e instrumentos derivados, os valores a receber de intermediários,
bem como todas as outras posições decorrentes de créditos não abrangidos
pelo risco de spread do módulo de risco de mercado.
Para efeitos de avaliação do risco, as exposições são classificadas de acordo
com as suas características em exposições de Tipo 1 ou exposições de Tipo 2,
sendo aplicado um tratamento diferenciado a cada classe.
As exposições de Tipo 1 referem-se a exposições que não se encontram
diversificadas e cujas contrapartes geralmente apresentam classificações
em termos de qualidade de crédito. De uma forma não exaustiva, esta
classe compreende os contratos de resseguro, titularizações e instrumentos
derivados. Já as exposições de Tipo 2 correspondem a exposições que se
encontram normalmente diversificadas, mas cujas contrapartes não possuem
notação de crédito. Esta classe compreende, por exemplo, os valores a receber
de intermediários.

2.6. Risco específico de seguros Vida
Os riscos que compõem este módulo correspondem exactamente aos
requisitos mínimos previstos no n.º 3 do artigo 105.º da Directiva. Entre estes
incluem-se os seguintes riscos biométricos, cuja incidência dependerá do grau
de benefícios e de coberturas estabelecidas nas apólices de seguro:
− Risco de mortalidade, que visa capturar as perdas resultantes do
aumento das taxas de mortalidade face ao esperado, sendo aplicável às
responsabilidades de seguros contingentes em caso de morte;
− Risco de longevidade, que visa capturar as perdas resultantes da
diminuição das taxas de mortalidade face ao esperado, sendo aplicável
às responsabilidades de seguros contingentes em caso de sobrevivência;
− Risco de invalidez, que visa capturar as perdas resultantes do aumento
das taxas de invalidez, doença ou morbilidade face ao esperado, sendo
aplicável às responsabilidades com este tipo de coberturas associadas.
Importa recordar que o valor esperado das taxas de mortalidade e de invalidez,
doença ou morbilidade deverá encontrar-se reflectido no cálculo das provisões
técnicas, em particular da sua melhor estimativa. A partir dessa base, cada um
dos riscos anteriores procura quantificar o impacto de variações inesperadas
nesses factores de risco, até ao grau de confiança definido.
Em complemento, o risco catastrófico visa capturar as perdas resultantes de
acontecimentos extremos ou com carácter irregular que, pela sua natureza,
não se encontram adequadamente reflectidas na quantificação dos riscos
biométricos. Em particular, a versão preliminar das especificações técnicas do
QIS5 considera um evento adverso ao nível do aumento da mortalidade global
da população segura.

Adicionalmente, este módulo inclui ainda os seguintes riscos, cuja incidência
dependerá das características das apólices:
− Risco de despesas, que visa capturar as perdas resultantes do aumento
do volume de despesas ligadas à gestão dos contratos de seguro ou
resseguro face ao esperado;
− Risco de revisão, que visa capturar as perdas resultantes do aumento das
taxas de revisão das anuidades, devido a alterações no enquadramento
legal ou no estado de saúde do segurado, sendo, em particular, aplicável
a anuidades que resultam de sinistros cobertos por contratos de seguro
Não Vida;
− Risco de descontinuidade, que visa capturar as perdas resultantes
de alterações no nível ou volatilidade das taxas de descontinuidade,
rescisão, renovação ou resgate das apólices.

2.7. Risco específico de seguros Doença

O desenho deste módulo, conforme consta da versão preliminar das
especificações técnicas do QIS5, procura acomodar os riscos decorrentes
dos seguros de Acidentes e Doença considerando a decomposição em
três sub-módulos: um que apresenta uma especificação similar à estrutura
do módulo de risco específico de seguros Não Vida (Doença Não-SLT7),
outro que apresenta uma especificação similar à estrutura do módulo
de risco específico de seguros Vida (Doença SLT) e um último que visa
captar a incerteza associada ao risco catastrófico (Doença Catastrófico).

2.8. Risco específico de seguros Não Vida
Do módulo de risco específico de seguros Não Vida fazem parte o risco de
prémios e de provisões, o risco catastrófico e ainda o risco de descontinuidade
(este último foi introduzido pela primeira vez na versão preliminar das
especificações técnicas do exercício QIS5).
Apesar de o risco de prémios e de provisões constituir um único risco, pode ser
definido e avaliado considerando a separação entre duas componentes:
− O risco de prémios, que decorre da incerteza e volatilidade associada
aos sinistros que venham a ocorrer no futuro, enquadráveis quer nas
apólices em vigor à data a que se reporta a avaliação, quer nas novas
apólices que venham a ser contratadas durante o horizonte temporal
de um ano;
7
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A este facto, acrescem as dificuldades de criação de uma estrutura comum
que reflicta de forma apropriada as diferentes características e especificidades
das coberturas de Acidentes e Doença ao nível dos mercados europeus, em
particular a sua interacção com os sistemas nacionais de previdência.
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Sob uma perspectiva estritamente jurídica (forma), o segmento Acidentes e
Doença enquadra-se no âmbito dos ramos Não Vida. No entanto, de um ponto
de vista técnico (substância) algumas das responsabilidades emergentes são
mensuráveis numa base semelhante à utilizada para o ramo Vida, i.e. a aplicação
de técnicas específicas desse ramo no cálculo das respectivas provisões
técnicas, reflectindo a similitude dos riscos subjacentes.

− O risco de provisões, que decorre da incerteza e volatilidade associada
aos pagamentos a efectuar por sinistros já ocorridos à data a que se
reporta a avaliação, quer estes tenham sido reportados ou não.
A avaliação deste risco baseia-se na segmentação das responsabilidades por
linha de negócio, consistente com a utilizada para o cálculo das provisões
técnicas.
Por sua vez, o risco catastrófico é definido como o risco de perdas resultantes
da ocorrência de acontecimentos extremos ou excepcionais, visando assim
capturar o impacto de perdas que, pela sua natureza, não se encontram
adequadamente reflectidas na quantificação do risco de prémios e de provisões.
Para efeitos de cálculo, são propostos vários cenários adversos baseados em
catástrofes naturais ou decorrentes da acção humana e que abrangem toda a
Europa, embora tenham em consideração as especificidades geográficas.
Os dois riscos anteriormente enunciados integram os requisitos mínimos
estabelecidos pela Directiva, no que se refere à composição do módulo de
risco específico de seguros Não Vida. Contudo, no decurso das discussões
relacionadas com a possibilidade de inclusão, sob determinadas condições, do
efeito das renovações de apólices no cálculo das provisões técnicas (prémios
futuros), surgiu a necessidade de capturar de forma apropriada a incerteza
associada ao exercício de opções de renovação embutidas nos contratos de
seguro Não Vida. Por este motivo, foi sugerida a adição de um novo risco com
a finalidade de quantificar a eventualidade de perdas que podem resultar
de desvios face às expectativas na frequência de exercício das opções de
renovação pelos tomadores de seguros.

3. METODOLOGIAS
No âmbito dos vários módulos, as cargas de capital para os riscos individuais são
calculadas mediante a aplicação de metodologias assentes em cenários ou em
factores ou fórmulas fechadas, sendo a proposta de abordagem determinada
essencialmente pela sua adequação à natureza do risco em questão.
A avaliação dos riscos através da utilização de cenários requer o estabelecimento
de hipóteses acerca da evolução futura dos factores subjacentes ao risco a ser
avaliado. De forma a manter a simplicidade e aplicabilidade da fórmula padrão,
esta abordagem tende a ser mais ajustada aos riscos que têm subjacente
um número reduzido de factores de risco passíveis de serem explicitamente
modelados.
Nestes casos, o valor da carga de capital é dado pela variação do NAV8, isto
é, pela diferença entre o valor dos fundos próprios de base da empresa de
seguros à data a que se reporta a avaliação e o valor dos fundos próprios de
base que a empresa deteria após ocorrência do cenário hipotético proposto.
Sempre que um determinado cenário proposto afecte os pressupostos
utilizados no cálculo das provisões técnicas, é necessário proceder ao recálculo
do seu valor, excluindo a componente referente à margem de risco de forma
a eliminar o efeito de circularidade entre o seu cálculo e o do requisito de
capital de solvência. A exclusão da margem de risco corresponde à assunção
8
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da hipótese simplificadora de que o seu valor permanece inalterado, qualquer
que seja o cenário futuro.
Cada cenário individual é construído e calibrado de modo a reflectir o valor em
risco dos fundos próprios de base da empresa de seguros, com um nível de
confiança de 99,5%, para o horizonte temporal de um ano.
Importa referir que o horizonte temporal de um ano refere-se ao período de
ocorrência do choque, o que deve ser diferenciado do período durante o
qual esse mesmo choque se propaga. De facto, para a componente estrutural
(sistemática) dos riscos, esse período de propagação pode mesmo afectar todo
o período de run-off das responsabilidades.

Assim, para certos riscos considerou-se adequado o desenvolvimento de
fórmulas fechadas que permitam calcular directamente as cargas de capital em
função de determinados parâmetros calibrados e fixados ao nível do mercado,
de medidas de volume que reflectem a exposição ao risco das empresas de
seguros e ainda de indicadores com informação dos mercados financeiros. Este
tipo de metodologia designa-se por abordagem baseada em factores.
Este tipo de abordagem tem a vantagem de ser mais simples e objectiva de
implementar. No entanto, a sua menor flexibilidade pode reduzir o seu grau de
sensibilidade aos riscos, em particular a captura de efeitos não lineares.
Os riscos específicos de seguros Vida são, na sua quase totalidade, avaliados
através de uma abordagem com base em cenários. O mesmo acontece
em relação aos riscos de mercado, com excepção dos riscos de spread e de
concentração.
Por outro lado, as cargas de capital referentes ao risco de prémios e provisões
no âmbito do módulo Não Vida, o risco de crédito da contraparte e o risco
operacional são calculadas através de fórmulas baseadas em factores.
No que toca aos riscos catastróficos, quer para os módulos Vida, Não Vida e
Doença, são propostos no QIS5 cenários padronizados representativos de
eventos extremos ou de carácter excepcional.
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A grande vantagem da abordagem baseada em factores é a maior flexibilidade,
que permite, em particular, o reconhecimento de efeitos não lineares tais
como a mitigação proporcionada pelo resseguro do tipo não proporcional e os
instrumentos financeiros derivados. Por outro lado, a sua implementação pode
tornar-se complexa e envolver maior subjectividade, por exemplo, quando o
risco em análise é influenciado por um número significativo de factores.
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Em geral, os cenários propostos assentam na definição de um choque ou de
uma combinação de choques, de carácter permanente, a aplicar aos factores
de risco relevantes. Por hipótese, assume-se que esses choques ocorrem no
instante imediatamente a seguir à data a que se reporta a avaliação. Para os
riscos onde não é possível aferir à partida qual o sentido do cenário onde se
registará uma variação negativa dos fundos próprios de base, são propostos
dois ou mais cenários, sendo a carga de capital correspondente à situação de
maior perda para a empresa de seguros. A título de exemplo, refira-se o risco de
taxa de juro, para o qual são testadas a variação positiva e negativa da estrutura
temporal das taxas de juro, dependendo o cenário final escolhido do perfil de
matching entre activos e passivos.

Figura 2 – Abordagens utilizadas no cálculo da fórmula padrão do SCR
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Em complemento à aplicação das abordagens descritas, o artigo 109.º da
Directiva prevê ainda a possibilidade de utilização de abordagens simplificadas
no cálculo das cargas de capital, desde que tal se enquadre no princípio de
proporcionalidade. Para verificar se uma determinada simplificação da fórmula
padrão proposta é adequada e proporcional ao risco que se pretende avaliar,
as empresas de seguros devem aferir a materialidade do erro de modelo
introduzido pela aplicação desse método, tendo em consideração a natureza,
escala e complexidade do risco subjacente.

4. CALIBRAGENS
A calibragem da fórmula padrão de cálculo do SCR tem por objectivo, tal
como enunciado nos n.os 3 e 4 do artigo 104.º da Directiva, em articulação
com o estabelecido no artigo 101.º, a obtenção de um requisito de capital
correspondente ao valor em risco dos fundos próprios de base da empresa
de seguros, com um nível de confiança de 99,5% para um horizonte temporal
de um ano. Atendendo aos pressupostos em que assenta o mecanismo de
agregação dos diversos módulos da fórmula padrão, este objectivo deve ser
atingido, quer para cada um dos módulos e sub-módulos de risco individuais
quer para o resultado global do SCR, implicando para isso a consistência na
definição não apenas das cargas de capital individuais mas igualmente dos
coeficientes de correlação utilizados na agregação dos mesmos.
Tendo por base este objectivo de base, ao longo dos últimos anos têm vindo a
ser desenvolvidas pelo CEIOPS análises relativamente a cada um dos módulos
e sub-módulos de risco identificados na fórmula padrão, procurando obter
factores de calibragem dos cenários e das fórmulas utilizadas, que permitam
capturar de forma adequada os riscos a que os operadores se encontram
expostos, proporcionando um resultado final em linha com o pretendido (VaR
99,5%, para um horizonte temporal de um ano). A este respeito, os diversos
estudos de impacto quantitativo realizados têm desempenhado um papel
fundamental, ao possibilitar a avaliação das calibragens obtidas sobre o
mercado europeu.

Nos trabalhos preparatórios para o exercício QIS5, o CEIOPS procurou incorporar
alterações ao nível das calibragens de uma parte significativa dos riscos que
constituem a fórmula padrão. Estas alterações resultaram, essencialmente, de
dois factores:
− do trabalho adicional de recolha de dados desenvolvido pelo CEIOPS,
em áreas como o risco específico de seguros Não Vida, o que conduziu
a novos factores, mais representativos da realidade de uma empresa
“média” europeia;
− da tomada em consideração dos efeitos da crise económica e financeira
internacional sobre a percepção dos riscos e os respectivos cenários
representativos de um choque consistente com o nível de confiança
definido na Directiva. A título de exemplo, refira-se o caso das correlações
entre os diversos módulos de risco ou a calibragem do risco de spread.
Considerando as calibragens propostas na versão preliminar das especificações
técnicas do exercício QIS5, apresenta-se em seguida uma breve súmula dos
principais factores de risco que se pretendem capturar em cada um dos
módulos de risco, bem como os mecanismos adoptados para atingir esse
objectivo:

− Risco dos activos intangíveis: a calibragem proposta (queda de 80%)
pretende, sobretudo, capturar o elevado grau de iliquidez destes
activos, especialmente em situações de stress.
− Risco de mercado
− Risco de taxa de juro: este risco pretende capturar o grau de
mismatch entre os passivos da empresa e os activos utilizados na
sua cobertura, quer em resultado de uma potencial deslocação
do nível da estrutura temporal de taxas de juro sem risco, quer
de alterações dos respectivos níveis de volatilidade. A carga
de capital resulta da aplicação de dois cenários distintos de
variação da estrutura temporal de taxas de juro (um de subida,
outro de descida), tendo sido definidos choques de magnitudes
diferenciadas em função da maturidade.
− Risco accionista: são propostas duas calibragens distintas
(quedas de 39% e 49%), em função da tipologia de activo em
causa e do facto de se encontrar ou não cotado, bem como do
mercado em que se insere. Adicionalmente, foi definido um
choque que pretende aferir o impacto de eventuais alterações
ao nível da volatilidade dos preços das acções. No QIS5, irá
ainda ser testado um mecanismo de ajustamento simétrico, que
visa reduzir os efeitos pro-cíclicos através do ajustamento das
cargas de capital em função do posicionamento de um índice
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− Risco operacional: conforme já se referiu, o desenho e
consequentemente a calibragem deste risco tem-se revelado bastante
difícil, dada a sua natureza essencialmente qualitativa e a inexistência
de dados relativos a perdas resultantes de falhas nos processos internos,
pessoas, sistemas ou eventos externos. Por esse motivo, foi proposta
uma metodologia bastante simplificada, com base na aplicação de
percentagens sobre os prémios, provisões e despesas, que deverá
posteriormente ser complementada por medidas de Pilar 2, no âmbito
do processo de supervisão.
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accionista de referência face à média observada nos últimos 3
anos (o ajustamento varia entre -10% e +10%).
− Risco imobiliário: foi definido um cenário de quebra generalizada
de preços de 25% aplicável a todos os activos expostos
ao mercado imobiliário (imóveis, fundos de investimento
imobiliário, etc.).
− Risco de spread: a calibragem deste risco foi efectuada
separadamente para os diversos tipos de produtos aos quais é
aplicável (títulos de dívida, produtos estruturados, derivados de
crédito e empréstimos hipotecários), fornecendo resultados que
dependem da notação de rating da exposição, da respectiva
maturidade e do tipo de colateral.
− Risco cambial: este risco assenta em dois cenários paralelos
de variação das taxas de câmbio em 25%, dependendo da
moeda estrangeira na qual os activos e passivos se encontram
denominados e da existência de eventuais mismatches entre
eles.
− Risco de concentração: a calibragem do risco de concentração
foi desenvolvida tendo por objectivo capturar os riscos acrescidos
decorrentes de uma excessiva concentração das carteiras
de activos em determinados emitentes. As cargas de capital
dependem do grau de exposição a cada contraparte individual,
para além dos limites definidos, assim como da notação de
rating atribuída (limites de 3% para notações AAA-AA e 1,5%
para as restantes).
− Risco de crédito da contraparte: conforme já se referiu, na calibragem
da carga de capital foi efectuada a distinção entre dois tipos de
contrapartes. O requisito de capital resultante da metodologia proposta
dependerá, essencialmente, do rating e do número de contrapartes, no
caso das exposições de Tipo 1, e dos montantes em incumprimento
para além do limite definido (3 meses), no segundo caso.
− Risco específico de seguros Vida
− Risco de mortalidade: o cenário aplicável ao risco de mortalidade
foi calibrado como um aumento permanente das taxas de
mortalidade, para todas as idades, de 15%. A carga de capital
obtida irá depender, essencialmente, da existência em carteira
de apólices de seguro em caso de morte ou mistos.
− Risco de longevidade: no caso do risco de longevidade, foi
calibrado um cenário de diminuição permanente das taxas de
mortalidade, para todas as idades, de 25%. Deste modo, a carga
de capital obtida irá resultar da exposição a seguros em caso de
vida e mistos.
− Risco de invalidez: para a calibragem da carga de capital
resultante do risco de invalidez, foi definido um cenário
de aumento da taxa de invalidez/morbilidade de 50% no
primeiro ano e 25% nos anos seguintes. Tal deverá revelar-se
especialmente gravoso para carteiras expostas a produtos
complementares que garantam benefícios em caso de invalidez
ou de alterações da situação de saúde da pessoa segura.

− Risco de descontinuidade: dado o leque alargado de situações
passíveis de enquadramento sob esta designação, para o risco de
descontinuidade foram calibrados 3 cenários distintos, devendo
os operadores escolher aquele que proporcione o volume de
perdas mais elevado: variação positiva e negativa das taxas de
descontinuidade (+/- 50%) e um cenário de resgates em massa.
O impacto sobre os requisitos de capital irá depender sobretudo
do tipo de produtos comercializado pela empresa e da existência
de opções embutidas nos mesmos, nomeadamente ao nível da
fixação dos valores de resgate.
− Risco de despesas: para este risco, considerou-se um cenário
de aumento dos custos futuros (10%), em simultâneo com
um crescimento da inflação 1 ponto percentual acima do
nível esperado. Este cenário deverá afectar todos os produtos
comercializados pelas empresas, podendo ser parcialmente
mitigado nos casos em que seja possível transferir alguns dos
custos adicionais para os tomadores de seguros.

− Risco específico de seguros Não Vida
− Risco de prémios e provisões: a calibragem deste módulo
de risco foi efectuada de forma separada, para cada uma das
diferentes linhas de negócio, reflectindo as especificidades do
perfil das responsabilidades emergentes em cada um dos casos.
Deste modo, são propostos factores diferenciados para utilização
nas fórmulas de cálculo das cargas de capital, em função das
medidas de exposição (prémios e provisões) correspondentes a
cada linha de negócio.
− Risco de descontinuidade: na calibragem deste cenário,
procurando salvaguardar a consistência entre as diferentes
componentes da fórmula padrão, foi assumida uma calibragem
semelhante à proposta para o ramo Vida, excepto na componente
de resgates em massa.
− Risco catastrófico: no que se refere aos riscos catastróficos,
vai ser testada no QIS5 uma abordagem inovadora, assente
num conjunto de cenários estandardizados, definidos por um
grupo de trabalho constituído por peritos das autoridades de
supervisão, da indústria e da academia, no âmbito da CAT Task
Force. A carga de capital resultante da sua aplicação irá depender,
sobretudo, da exposição dos operadores aos eventos tipificados.
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− Risco catastrófico: o risco catastrófico pretende determinar
as perdas resultantes de um evento extremo de mortalidade,
tendo sido calibrado um factor de incremento das taxas de
mortalidade de 0,15 pontos percentuais. Tal como no caso do
risco de mortalidade, encontram-se expostas a este risco as
empresas com carteiras significativas de seguros em caso de
morte ou mistos.
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− Risco de revisão: o risco de revisão aplica-se a anuidades
(rendas/pensões) resultantes da comercialização de apólices de
seguro Não Vida, pretendendo capturar as perdas resultantes
da sua revisão inesperada. Para tal, foi definido um factor de 3%,
aplicável às anuidades relativamente às quais existe incerteza
no montante ou que se encontram legalmente expostas à
possibilidade de revisão futura.

No caso do risco específico de seguros Doença existe uma grande
proximidade entre os módulos de risco específico de seguros de Vida e Não
Vida, respectivamente aos sub-módulos Doença SLT ou não-SLT, em particular,
no que concerne aos factores de risco identificados. No que se refere às
calibragens, existem diferenças relativamente aos factores propostos para
alguns riscos, em função do diferente perfil das responsabilidades destes
ramos. No entanto, considerando que esta é uma área em que existe um grau
de incerteza excepcionalmente elevado (refira-se que a Comissão Europeia
criou uma Task Force dedicada, encarregue de rever o desenho e calibragem
do módulo Doença, para o QIS5), não se irá detalhar para já essas diferenças,
podendo as mesmas ser constatadas aquando da análise das especificações
técnicas finais do exercício QIS5, cuja publicação se espera vir a ocorrer no
próximo dia 1 de Julho.

5. IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DOS DADOS
A disponibilidade de informação, assim como a qualidade da mesma, assumem-se
como factores essenciais para uma transição segura e para a implementação
eficiente do Solvência II por parte das empresas de seguros.
O objectivo de obtenção de resultados realistas e representativos dos riscos
efectivamente incorridos pelos operadores só será plenamente atingido caso
os mesmos disponham de séries temporais de dados com elevada qualidade
e estruturadas de acordo com os requisitos de cálculo estabelecidos (por
exemplo, ao nível da segmentação das linhas de negócio).
As empresas de seguros têm a faculdade de recorrer a dados provenientes quer
de fontes internas quer externas, podendo no primeiro caso os dados referir-se
à totalidade da empresa ou ser específicos a uma carteira de responsabilidades
em particular.
São diversos os requisitos impostos sobre a qualidade dos dados, de modo a que
os mesmos possam ser aceites para efeito do cálculo dos diversos elementos
no âmbito do regime Solvência II. No artigo 82.º da Directiva, estabelece-se
que as empresas de seguros deverão implementar mecanismos que garantam
que os dados utilizados no cálculo das respectivas provisões técnicas são
apropriados, completos e fiáveis, o que, de forma directa, afecta igualmente
o cálculo do respectivo SCR. São ainda estabelecidos mecanismos de controlo
e validação dos dados, por forma a assegurar que os mesmos permitem obter
resultados representativos da realidade da empresa em causa.
A importância da qualidade dos dados utilizados assume assim uma importância
central na determinação dos pressupostos subjacentes ao cálculo dos requisitos
de capital, especialmente no caso dos módulos de risco cujo cálculo assenta
em cenários. Tais pressupostos devem ser devidamente fundamentados e
documentados, para tornar possível a demonstração, perante a autoridade de
supervisão, da adequabilidade dos mesmos.
Ainda no âmbito da fórmula padrão, importa salientar que o acesso à utilização
de parâmetros específicos da entidade, visando uma maior adequação dos
requisitos de capital obtidos à sua realidade específica, depende de forma
directa da qualidade e quantidade de dados disponíveis. Tal decorre do
mecanismo de credibilidade estabelecido, que fornece os factores a utilizar
pelas empresas de seguros como o resultado de uma média ponderada entre
o valor específico da empresa e o coeficiente calibrado para o mercado. No

âmbito deste mecanismo, a ponderação atribuída aos dados específicos da
empresa será tanto mais elevada quanto mais longa a série temporal de dados
disponíveis, atingindo os 100% caso sejam alcançados os limites definidos para
as diversas linhas de negócio.
Assim sendo, importa que as empresas de seguros comecem desde já a encarar
como prioritários os processos de recolha e armazenamento estruturado de
dados, tendo em vista a construção de bases de dados com quantidade e
qualidade suficientes de informação, que lhes permitam atingir plenamente
os objectivos estabelecidos para o regime Solvência II. Tais objectivos passam
não apenas pela determinação de requisitos globais de solvência realistas
e representativos da sua realidade mas também pela implementação de
procedimentos sofisticados de gestão e governação, possibilitando um maior
grau de efectivo controlo sobre os riscos assumidos no âmbito da actividade.

6. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS
DA EMPRESA DE SEGUROS

Sobre esta matéria importa salientar que, de acordo com as especificações
técnicas do QIS5, o número de parâmetros passíveis de substituição é bastante
limitado, sendo referentes apenas ao risco de prémios e de provisões e ao risco
de revisão.
A utilização de parâmetros específicos da entidade apenas deve ter lugar nas
situações em que se verifique, de facto, uma divergência significativa entre o
SCR apurado com base nos parâmetros padrão e o perfil de risco da empresa de
seguros, devendo a utilização de parâmetros específicos conduzir a resultados
mais apropriados. Em todo o caso, essa substituição apenas pode ser efectuada
mediante a aprovação das autoridades de supervisão.
Por outro lado, a estimação dos parâmetros específicos tem de obedecer a
um conjunto de requisitos, dos quais se destaca o facto de a mesma se dever
basear na informação interna da empresa de seguros ou na informação que
é directamente relevante para a respectiva actividade, sendo necessário
proceder à validação da integralidade, fiabilidade e adequação da informação
utilizada. O grau de credibilidade atribuído aos valores obtidos pela empresa de
seguros será tanto maior quanto mais longa a série temporal de dados utilizada
na sua determinação. A estimação deve ainda resultar da aplicação de métodos
estandardizados ao nível do mercado.
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Procurando minimizar o impacto de tais desvios, sem contudo impor o
desenvolvimento e utilização de modelos internos, relativamente aos módulos
de risco específico de seguros (Não Vida, Vida e Doença) encontra-se prevista
a possibilidade de substituir um ou mais parâmetros da fórmula padrão por
outros estimados pelas próprias empresas de seguros, em função da sua
realidade específica.

42 | 43
DESENHO DA FÓRMULA PADRÃO

De um modo geral, os parâmetros propostos na fórmula padrão resultam de
calibragens efectuadas com base na informação relativa ao mercado segurador
europeu, sendo idênticos para todas as empresas de seguros que a apliquem
no cálculo do SCR. Como consequência dessa generalização, os parâmetros
poderão não se adequar à realidade de cada empresa de seguros em particular.

Por último, refira-se que o artigo 110.º da Directiva concede às autoridades de
supervisão a possibilidade de, mediante decisão fundamentada, exigir que
uma empresa de seguros substitua determinados parâmetros padrão por
parâmetros específicos da entidade, nos casos em que os primeiros sejam
considerados manifestamente desajustados face ao perfil de risco da empresa.

7. CONCLUSÕES
Com o presente estudo procurou abordar-se, de forma simplificada, a fórmula
padrão de cálculo dos requisitos de capital no regime Solvência II, que deverá
ser implementado em 2012.
O principal objectivo foi o de fornecer uma visão global acerca da forma
como este mecanismo se encontra estruturado (desenho), das principais
metodologias utilizadas e da lógica subjacente à respectiva parametrização
(calibragem).
Por questões de clareza da exposição e de limitação da sua dimensão, não
se entrou em profundidade na discussão técnica de todos os detalhes
inerentes a esta abordagem. No entanto, os mesmos poderão ser obtidos,
a todo o momento, através da consulta dos documentos referidos ao longo
deste estudo, bem como de um número elevado de documentação técnica
disponível no sítio da internet do CEIOPS9.
Acima de tudo, importa que os stakeholders do mercado segurador
compreendam a importância e os objectivos subjacentes à construção de uma
fórmula padrão para cálculo dos requisitos de capital, no âmbito do regime
Solvência II, assim como as limitações que daí decorrem directamente. Neste
contexto, será inevitável a existência de desvios entre o perfil de risco específico
de cada empresa de seguros e os mecanismos utilizados para o capturar, dado
tratar-se da aplicação de coeficientes parametrizados para uma empresa
representativa da totalidade do mercado europeu.
No entanto, procurou-se igualmente deixar claro que, no âmbito da fórmula
padrão, estão previstos mecanismos que permitirão, em certa medida, mitigar
estes desvios, especialmente quando os mesmos se revelem significativos.
Referimo-nos, em concreto, à utilização de parâmetros específicos da empresa
de seguros.
Por último, refira-se a possibilidade de desenvolvimento de modelos internos
para o cálculo dos requisitos de capital. Esta solução constitui mais um
mecanismo previsto no regime Solvência II, sujeito a um conjunto exigente
de requisitos específicos, possibilitando às empresas o desenvolvimento de
mecanismos de cálculo dos requisitos de capital mais robustos, por serem
totalmente personalizados em função das suas especificidades individuais.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos princípios basilares do Solvência II assenta no reconhecimento da
utilização de modelos internos. Mais concretamente, as empresas de seguros
poderão, a partir da entrada em vigor do novo regime, prevista para finais de
2012, calcular o requisito de capital de solvência (SCR) com base num modelo
interno total ou parcial aprovado pelas autoridades de supervisão, ao invés da
utilização da fórmula padrão. Um modelo interno total deverá cobrir todos os
riscos materiais e quantificáveis a que uma empresa de seguros se encontra
exposta para a totalidade do negócio. Por outro lado, o resultado de um
modelo interno parcial terá de ser devidamente integrado com o cálculo da
fórmula padrão para os riscos e/ou classes de negócio não abrangidos pelo
modelo, de modo a se poder determinar o SCR.
Note-se que os objectivos essenciais dos modelos internos são uma melhor
gestão do risco e um melhor conhecimento do negócio. A utilização de
modelos internos para cálculo do SCR, sujeita a aprovação prévia das
autoridades de supervisão, constitui assim uma opção estratégica importante
para as empresas de seguros.

Saliente-se ainda que um modelo interno é muito mais do que um
simples modelo matemático e que poderá englobar modelos e dados não
desenvolvidos/recolhidos pela própria empresa de seguros. Não existe uma
definição formal de modelo interno utilizado para calcular o SCR, mas são
estabelecidos na Directiva Solvência II1 os requisitos que este tem de cumprir,
não apenas no momento da aprovação, mas de forma continuada. Os
requisitos não se limitam a aspectos relacionados com a qualidade estatística e
matemática, mas incluem exigências de natureza qualitativa sobre processos,
governação e utilização do modelo, transparência, entre outros.
O cumprimento dos requisitos tem de ser visto numa óptica integrada e não
como um exercício de verificação formal, sendo aprovada a utilização do
modelo interno para cálculo do SCR e não o modelo per se, isto é, não haverá
certificação de modelos internos.
O presente artigo descreve os requisitos da Directiva Solvência II que as empresas
de seguros necessitam de cumprir de modo a poderem calcular o SCR com base
num modelo interno, incluindo-se informação sobre o aconselhamento do
CEIOPS à Comissão Europeia no âmbito do desenvolvimento das medidas de
execução de nível 2 da Directiva. Para além disso são explanadas as orientações
técnicas de nível 3 emitidas pelo CEIOPS sobre o processo de pré-pedido e
apresentados os resultados do inquérito sobre modelos internos levado a
cabo em 2009 pelo Instituto de Seguros de Portugal e expostas algumas das
principais conclusões do exercício de “stock-taking report on the use of internal
models in insurance” efectuado pelo CEIOPS.

1

Directiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009.
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padrão por o perfil de risco da empresa de seguros divergir significativamente
dos pressupostos em que se baseia o cálculo dessa fórmula, as autoridades
de supervisão podem, mediante decisão fundamentada, exigir que a empresa
de seguros desenvolva e utilize um modelo interno para calcular o SCR ou
módulos de risco relevantes.

48 | 49
MODELOS INTERNOS

Por outro lado, caso não seja adequado calcular o SCR com base na fórmula

2. REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO DE MODELOS
INTERNOS
2.1. Requisitos gerais
Após a entrada em vigor do regime Solvência II, os pedidos de aprovação a
apresentar pelas empresas de seguros devem ser sempre acompanhados, no
mínimo, da documentação comprovativa de que o modelo interno satisfaz
todos os requisitos estabelecidos nos testes e normas (ver ponto 2. 2), devendo
estes, no caso de modelos internos parciais, ser adaptados de forma a ter em
conta o seu âmbito de aplicação limitado.
Como princípio basilar, as autoridades de supervisão só aprovam esse pedido
caso considerem que os sistemas de identificação, mensuração, monitorização,
gestão e comunicação dos riscos utilizados pela empresa de seguros são
adequados e, em especial, que o modelo interno satisfaz todos os requisitos
estabelecidos nos testes e normas. Existem ainda requisitos específicos
adicionais para a aprovação de modelos internos parciais, conforme explanado
no ponto 2. 3.
As autoridades de supervisão deverão pronunciar-se sobre o pedido no prazo
de seis meses a contar da data de recepção do pedido completo.
No âmbito do procedimento de aprovação de um modelo interno, as
autoridades de supervisão aprovam ainda a política de alteração do modelo,
a ser definida pela empresa de seguros. Tal política procura balancear, por um
lado, a manutenção da estrutura do modelo interno nos padrões aprovados
e, por outro, a necessidade da actualização contínua do modelo de forma a
assegurar que o mesmo permanece apropriado. Nestes termos, tal política
deverá incluir a definição sobre o que configuram ser alterações importantes e
alterações menores a esse modelo interno, sendo que as empresas de seguros
apenas poderão alterar o seu modelo interno de acordo com essa política.
As alterações importantes do modelo interno, bem como as alterações da
própria política, são sempre sujeitas à aprovação prévia das autoridades de
supervisão. Por outro lado, as alterações menores do modelo interno não ficam
sujeitas a essa aprovação prévia das autoridades de supervisão, embora devam
ser reportadas numa base regular.
O processo de aprovação para a utilização de um modelo interno dependerá
do cumprimento efectivo de um conjunto exigente de testes e normas,
tendentes a assegurar a sua elevada qualidade, não apenas ao nível das bases
matemáticas mas também de todo o conjunto de processos de governação
envolvidos, designadamente:
− Teste de utilização;
− Normas de qualidade estatística;
− Normas de calibragem;
− Atribuição dos ganhos e perdas;
− Normas de validação;
− Normas de documentação.

2.2. Testes e normas específicos
2.2.1.

Teste de utilização

A empresa de seguros deve demonstrar que o modelo interno é amplamente
utilizado e desempenha um papel importante no seu sistema de governação,
em especial:
a) No sistema de gestão de riscos e no processo de tomada de decisões;
b) Nos processos de avaliação e afectação do capital económico e de
solvência, nomeadamente na auto-avaliação do risco e da solvência.

De um modo geral, o cumprimento deste teste visa assegurar que a empresa
tem plena confiança no seu modelo, de tal forma que o utilizará efectivamente
para a condução do seu negócio e para a tomada de decisões estratégicas. Só
nessa base se poderá concluir pela existência de um incentivo objectivo para
a melhoria contínua do modelo e para a monitorização da qualidade dos seus
resultados por parte da própria empresa de seguros.

Neste respeito, compete ao órgão de administração assegurar a adequação
permanente do desenho e funcionamento do modelo interno e que este
continua a reflectir adequadamente o perfil de risco da empresa. O órgão de
administração e a gestão de topo devem assim demonstrar que dispõem de
um conhecimento adequado do modelo interno.

2.2.2.

Normas de qualidade estatística

O objectivo destas normas é assegurar que as bases matemáticas e estatísticas
do modelo são sólidas e robustas, garantindo dessa forma a elevada qualidade
dos seus resultados. Estas normas estabelecem assim um conjunto de princípios
que a função de distribuição previsional, a partir da qual é calculado o SCR,
deverá cumprir, incidindo ainda sobre todas as principais componentes que
a determinam, nomeadamente pressupostos e metodologias, dados, riscos,
efeitos de diversificação, técnicas de mitigação, opções e garantias, acções de
gestão futuras e pagamentos esperados.
Os métodos utilizados no cálculo da função de distribuição de probabilidade
previsional devem basear-se em técnicas actuariais e estatísticas adequadas,
aplicáveis e relevantes e ser coerentes com os métodos utilizados para o cálculo
das provisões técnicas. Adicionalmente, devem ser considerados pressupostos
realistas, bem como informação fidedigna, actualizada e credível.
Os dados utilizados no modelo interno devem ser precisos, completos e
adequados, sendo fundamental que as bases de dados subjacentes ao cálculo
da função de distribuição previsional sejam actualizadas com periodicidade
mínima anual. É importante notar que nenhum modelo, por mais sofisticado
que seja, poderá produzir resultados robustos e fiáveis a partir de informação
deficitária ou incompleta. Em situações devidamente justificadas (por
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Deve ainda ser assegurado que o desenho do modelo interno reflecte o negócio
e a forma como este é gerido pela empresa, sendo necessário demonstrar que
a frequência de cálculo do SCR utilizando o modelo interno é coerente com a
frequência com que este é utilizado ao nível do sistema de governação e do
processo de tomada de decisões.

exemplo, quando a quantidade ou qualidade da informação disponível não é
suficiente ou apropriada), tais dados poderão ser complementados, ajustados
ou substituídos com recurso a pressupostos adequados e realistas, baseados
na opinião de peritos com conhecimentos e experiência na actividade
seguradora (expert judgment). Tais casos deverão ser explicados, justificados e
documentados, devendo os pressupostos ser sujeitos a validação. Por último,
as empresas de seguros deverão estabelecer a sua própria política quanto à
qualidade e actualização dos dados.
O modelo interno deve ser capaz de produzir uma classificação dos riscos
suficiente para suportar uma ampla utilização ao nível do sistema de governação
e na tomada de decisões estratégicas. Para esse efeito, será necessário que o
modelo interno cubra, dentro do seu âmbito, todos os riscos materiais a que a
empresa de seguros se encontra exposta.
No que diz respeito aos efeitos de diversificação, as dependências intra-categorias de risco podem ser tidas em conta no modelo interno, desde que as
autoridades de supervisão considerem que o sistema utilizado na determinação
dos referidos efeitos é adequado. As empresas de seguros são responsáveis
por determinar as suas categorias de risco e por assegurar que o sistema de
mensuração identifica as principais variáveis cujo comportamento determina
as dependências entre tais factores. A existência de benefícios de diversificação
e os pressupostos subjacentes à modelação das dependências devem ser
devidamente justificados, sendo importante que sejam considerados cenários
extremos, de forma a reflectir o comportamento das dependências na cauda
da distribuição. A robustez do sistema deve ser sujeita a testes regulares, para
garantir que os efeitos de diversificação possam ser activamente considerados
no processo de tomada de decisões de negócio, dando assim cumprimento ao
teste de utilização.
As empresas de seguros podem ter inteiramente em conta os efeitos das
técnicas de mitigação dos riscos nos seus modelos internos, desde que o risco
de crédito das contrapartes relevantes e demais riscos decorrentes da utilização
dessas técnicas sejam devidamente reflectidos nos referidos modelos. Os
critérios mediante os quais tais efeitos podem ser tomados em consideração
têm por principal objectivo assegurar que o reconhecimento das técnicas
de mitigação se baseia na efectiva redução do risco proporcionada por tais
instrumentos.
As empresas de seguros devem avaliar com precisão, no modelo interno, os
riscos específicos associados às garantias financeiras e a eventuais opções
contratuais, quando significativos. Para tal, devem tomar em consideração
o possível impacto de alterações futuras das condições financeiras e não
financeiras no exercício das referidas opções. A avaliação dos riscos das opções
e garantias no modelo interno deve ser efectuada de uma forma consistente
com os métodos de cálculo das provisões técnicas respeitantes às referidas
opções e garantias.
No modelo interno, podem ser tidos em consideração os efeitos de acções de
gestão futuras que sejam consideradas plausíveis em cada cenário específico,
incluindo o reflexo adequado do tempo necessário para a execução de tais
medidas. Estas medidas de gestão futuras podem, deste modo, contribuir
para a redução do SCR, sob o pressuposto que no caso de cenários adversos
a empresa de seguros procurará implementar determinadas acções que
mitiguem as perdas. Exemplos de acções de gestão futuras poderão ser
alterações na alocação de investimentos, implementação de técnicas de
mitigação do risco não existentes actualmente, entre outras. Os pressupostos

de acções de gestão futuras devem ser objectivos, realistas e verificáveis, sendo
estabelecido um processo de planeamento e implementação destas acções de
gestão bem como a sua governação. Para assegurar a consistência e fiabilidade
do referido processo, os desvios significativos face às acções planeadas devem
ser reportados à autoridade de supervisão com a sua justificação e impacto ao
nível do SCR.
Por último, as empresas de seguros necessitam de ter em conta, no modelo
interno, todos os pagamentos que prevejam efectuar a tomadores de seguros
e beneficiários, quer estejam ou não contratualmente garantidos.

2.2.3.

Normas de calibragem

As empresas de seguros podem utilizar no modelo interno um período
temporal ou uma medida de risco diferentes dos previstos na calibragem da
fórmula padrão, desde que tal proporcione aos tomadores e beneficiários de
seguros um nível de protecção equivalente ao que resulta da utilização da
medida Value-at-Risk (VaR) para o grau de confiança 99,5% e para o horizonte
temporal de um ano.

A escolha do horizonte temporal e da medida de risco tem de ser devidamente
justificada, não isentando ou diminuindo o cumprimento dos testes e
requisitos. A equivalência do nível de protecção deve ser demonstrada pelo
menos anualmente, ou quando se registem alterações significativas no perfil
de risco, através da utilização directa dos resultados do modelo interno, ou,
quando tal não for possível, através da utilização de aproximações que serão
detalhadamente testadas como parte dos requisitos de validação (enunciado
no ponto 2.2.5).
Em caso de dúvida quanto à adequação da calibragem do modelo interno,
as autoridades de supervisão podem exigir às empresas de seguros que
apliquem o seu modelo interno a carteiras de referência relevantes e utilizando
pressupostos baseados em dados externos, a fim de verificar a calibragem
do modelo interno e averiguar a conformidade da sua especificação com as
práticas geralmente aceites no mercado.

2.2.4.

Atribuição dos ganhos e perdas

As empresas de seguros devem proceder, no mínimo anualmente, à análise
das causas e fontes de ganhos e perdas para cada uma das suas principais
unidades de negócio. É necessário igualmente demonstrar de que forma a
categorização de riscos adoptada no modelo interno permite explicar essas
causas e fontes de ganhos e perdas, bem como a sua consistência com o perfil
de risco específico.
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Tal opção é particularmente importante para assegurar o cumprimento do
teste de utilização em empresas de seguros que utilizem outras medidas de
risco (por exemplo o TailVaR) e/ou outros horizontes temporais na efectiva
gestão do negócio e dos riscos e na determinação do seu capital económico
(necessidades de solvência globais, tendo em consideração o perfil de risco
específico, os limites aprovados de tolerância face ao risco e a estratégia de
negócio da empresa). A ideia é que exista um único modelo interno, ao invés
de dois, um para determinação do SCR e outro para a gestão do negócio.

Esta norma estabelece uma ferramenta importante na validação do modelo
interno e na gestão do negócio, exigindo-se que a sua especificação seja
efectuada de um modo objectivo, transparente e consistente ao longo do
tempo.

2.2.5. Normas de validação
As empresas de seguros devem ter um ciclo regular de validação do seu modelo
interno, que inclua a monitorização da sua eficácia, o controlo da adequação
contínua das suas especificações e o confronto dos seus resultados com a
experiência. É importante frisar que a validação é um exercício a ser totalmente
realizado pela empresa de seguros. A autoridade de supervisão verificará se o
processo de validação é apropriado, no âmbito do exercício das suas funções
de supervisão.
O processo de validação incide sobre a totalidade do modelo interno,
compreendendo a análise e avaliação de processos, quer quantitativos quer
qualitativos, envolvendo pelo menos os seguintes aspectos e áreas: dados,
métodos, pressupostos, documentação, sistemas/tecnologias de informação,
governação do modelo interno e teste de utilização.
A empresa de seguros tem de estabelecer a sua própria política de validação,
onde indica o modo como o modelo é validado e apresenta as razões justificativas
da adequação do mesmo, de forma a permitir demonstrar à autoridade de
supervisão que o requisito de capital dele resultante é apropriado. Neste
sentido, a validação pode ser entendida como um conjunto de ferramentas
que “aumentam a confiança” na qualidade, adequação e precisão do modelo
interno.
Os métodos estatísticos aplicados no processo de validação devem testar
a adequação da função de distribuição de probabilidade previsional,
em comparação não só com as perdas verificadas mas também com a
disponibilidade de novos dados e informações relevantes, identificando as
razões das diferenças entre os resultados previstos pelo modelo interno e os
efectivamente observados. Inclui igualmente uma avaliação da exactidão, do
carácter exaustivo e da adequação dos dados utilizados pelo modelo interno.
O processo de validação do modelo inclui a análise da estabilidade do modelo
interno e, especialmente, o teste da sensibilidade dos resultados do modelo
interno face a alterações dos principais pressupostos subjacentes. Finalmente,
o processo de validação deverá ainda incluir stress tests e análises de cenários.
O objectivo destes testes é avaliar o efeito potencial de um evento específico
(stress test) ou de uma combinação de eventos (análise de cenário) sobre a
situação financeira da empresa de seguros, para reconhecer as limitações do
modelo interno, especialmente no que concerne à validade dos pressupostos
sobre o comportamento das variáveis em situações excepcionais, embora
plausíveis.
Saliente-se que as empresas de seguros podem utilizar revisões e ferramentas
de validação externas, mas a responsabilidade de assegurar que o processo de
validação é adequado permanece no órgão de administração, não podendo
ser delegada.

2.2.6.

Normas de documentação

A existência de adequada documentação do modelo interno é fundamental,
na medida em que permite mitigar o risco de saída de pessoas-chave e
constitui um dos elementos fundamentais da formalização do processo de
governação. Adicionalmente, a existência de adequada documentação é um
requisito indispensável, sem o qual não é possível à autoridade de supervisão
compreender e avaliar o modelo quanto ao cumprimento dos vários requisitos.
Consequentemente, as empresas de seguros devem documentar o desenho
e o funcionamento do seu modelo interno apresentando em pormenor as
linhas gerais da teoria, dos pressupostos e das bases matemática e empíricas
subjacentes. Exige-se ainda que a documentação permita demonstrar o
cumprimento dos testes e normas e identificar as circunstâncias nas quais o
modelo não funciona com eficácia.
A documentação tem de ser estruturada de um modo adequado, ser detalhada
e completa e mantida actualizada, reflectindo nomeadamente as alterações
importantes efectuadas.

A utilização de modelos ou de dados obtidos de terceiros não é considerada
justificação para a dispensa de qualquer dos requisitos estabelecidos nos
testes e normas anteriormente descritos, sendo que estes só poderão ser
utilizados se as potenciais restrições ou limitações decorrentes da sua utilização
forem imateriais. É importante salientar, uma vez mais, que as autoridades de
supervisão não aprovam o modelo per se mas antes a sua utilização para cálculo
do SCR em cada contexto específico.
Assim, as empresas de seguros devem conseguir explicar o papel que os
modelos ou dados externos desempenham no respectivo modelo interno, bem
como a razão pela sua preferência face a dados internos ou ao desenvolvimento
interno de modelos. De modo a assegurar o cumprimento dos requisitos
anteriormente descritos, as empresas de seguros têm de demonstrar que
possuem um conhecimento detalhado destes modelos e dados externos,
nomeadamente das suas limitações.

2.3. Especificidades de modelos Internos parciais
As empresas de seguros podem utilizar modelos internos parciais no cálculo de
um ou mais dos seguintes elementos:
a) Um ou mais módulos de risco, ou sub-módulos, do SCR;
b) O requisito de capital para o risco operacional;
c) O ajustamento em função da capacidade de absorção de perdas da
provisão para participação nos resultados futura discricionária e dos
impostos diferidos.
Além disso, a modelização parcial pode ser aplicada à totalidade da actividade
das empresas de seguros ou apenas a uma ou mais das principais unidades de
negócio. Conclui-se assim que a liberdade de modelação é elevada também
para os modelos internos parciais.
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2.2.7.

Os resultados do modelo interno parcial são utilizados para calcular a parte
do SCR correspondente ao âmbito do modelo, sendo a parte remanescente
calculada utilizando a fórmula padrão. Subsequentemente, ambos os
resultados devem ser agregados de forma a determinar o SCR total da empresa
de seguros. Dependendo do âmbito do modelo interno parcial, a forma de
agregação entre os dois resultados poderá revelar-se complexa – por exemplo,
quando o desenho do modelo interno parcial não é comparável ou compatível
com a estrutura modular por riscos da fórmula padrão. Assim, apesar da
flexibilidade na construção do modelo interno parcial, é recomendável que a
forma de agregação com o resultado da fórmula padrão seja ponderada desde
uma fase inicial.
Note-se que os modelos internos parciais não são direccionados apenas
para as pequenas e médias empresas de seguros. Todos os riscos materiais e
quantificáveis devem ser avaliados e incluídos no cálculo do SCR, quer através
de um modelo interno ou da fórmula padrão. Por exemplo, a modelação de
todos os riscos à excepção do risco operacional ou a não inclusão de todas as
classes de negócio constitui efectivamente um modelo interno parcial.
Os modelos internos parciais só são aprovados pelas autoridades de supervisão
caso cumpram os requisitos gerais para a aprovação de modelos internos, bem
como as seguintes condições suplementares:
a) A limitação do âmbito de aplicação do modelo é adequadamente
fundamentada pela empresa de seguros;
b) O SCR resultante reflecte de modo mais adequado o perfil de risco e
respeita todos os princípios gerais de cálculo;
c) O desenho do modelo permite a integração completa com o resultado
da fórmula padrão para os riscos ou unidades de negócio não
abrangidos.
Os requisitos anteriores visam assegurar que a opção pelo desenvolvimento
de um modelo interno parcial é apropriada, evitando em particular o risco
de cherry-picking – i.e. a escolha arbitrária de modelização dos riscos e/ou
unidades de negócio, em função do seu potencial de redução do SCR total
face à fórmula padrão. É preocupação da autoridade de supervisão confirmar
que o desenvolvimento de um modelo interno é efectuado com as motivações
correctas, designadamente a melhoria na mensuração, monitorização e gestão
dos riscos.
Neste sentido, a empresa de seguros tem de utilizar as matrizes de correlação
da fórmula padrão para integrar o resultado do modelo interno parcial com
o resultado calculado através da fórmula padrão. Quando existirem fortes
evidências que tal não é possível (devido por exemplo ao desenho do
modelo) ou apropriado (nomeadamente por o resultado final agregado não
corresponder a um nível de protecção equivalente ao dado pelo VaR 99,5%
a um ano, ou por não reflectir o perfil de risco da empresa), então deve ser
utilizada uma das técnicas de agregação a serem desenvolvidas pelo CEIOPS
em orientações técnicas de nível 3.
No caso de existirem fortes evidências que nenhuma das técnicas de integração
desenvolvidas pelo CEIOPS é apropriada para o caso concreto em análise, a
empresa de seguros desenvolve e propõe a sua própria técnica de integração,
que terá de cumprir com os testes e normas enunciados anteriormente. Esta
técnica é também sujeita a autorização prévia pela autoridade de supervisão.

Em último caso, será a autoridade de supervisão a determinar o modo como é
efectuada a integração do modelo interno parcial com a fórmula padrão. Esta
abordagem passo-a-passo destina-se assim a mitigar o risco de arbitragem
regulamentar.
Figura 1: Passos no processo de integração de modelos internos parciais com a
fórmula padrão (aconselhamento do CEIOPS)
Passo 1

É possível?
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Ao apreciar um pedido de aprovação de um modelo interno parcial que
apenas abranja alguns dos riscos de um módulo de risco específico, ou
algumas das principais unidades de negócio, ou partes de ambos, a autoridade
de supervisão pode exigir à empresa interessada que apresente um plano
de transição realista para o alargamento do âmbito do modelo. Tal pode ser
considerado, por exemplo, quando subsistem preocupações sobre as razões
do âmbito limitado do modelo por parte da autoridade de supervisão.
O plano de transição deve definir de que modo a empresa de seguros tenciona
alargar o âmbito do modelo a outros sub-módulos ou unidades de negócio, de
forma a assegurar que o modelo abranja uma parte preponderante das suas
operações relativamente a um módulo de risco específico.

2.4. Especificidades de modelos Internos de grupos de
seguros
No âmbito de um grupo de seguros, pode ser apresentado pela empresa-mãe
um pedido de autorização ao supervisor de grupo para a utilização de um
modelo interno (total ou parcial) para cálculo do SCR de grupo, numa base
consolidada. Em simultâneo, tal modelo interno poderá ser utilizado para
calcular o SCR a nível individual para uma ou mais empresas de seguros
pertencentes ao grupo.
Nesse caso, as autoridades de supervisão interessadas devem cooperar entre si,
por via dos colégios de supervisores, para decidir da concessão ou não dessa
autorização e determinar, se for caso disso, os respectivos termos e condições.
Também neste caso as autoridades de supervisão interessadas deverão tomar
uma decisão conjunta sobre o pedido no prazo de seis meses a contar da data
de recepção do pedido completo pelo supervisor do grupo.
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3. O PROCESSO DE PRÉ-PEDIDO
O CEIOPS recomenda, nas suas orientações técnicas de nível 3 sobre esta
matéria2, que as empresas e grupos de seguros que pretendam requerer
autorização futura para a utilização de modelos internos para o cálculo do SCR
participem antecipadamente num processo de pré-pedido.
A adesão ao processo de pré-pedido é voluntária, sendo iniciada por
manifestação de vontade das empresas de seguros. Tal processo visa a análise,
por parte da autoridade de supervisão, do grau de preparação da empresa de
seguros para submeter o pedido formal de autorização do modelo interno,
incluindo o seu âmbito de aplicação e calendário. É importante notar que o
processo de pré-pedido não corresponde a um processo de pré-autorização.
A realização do processo de pré-pedido apresenta diversas vantagens para
ambas as partes, nomeadamente:
− Possibilita a abertura de linhas de comunicação directas entre a
empresa de seguros e a autoridade de supervisão nesta área de elevada
complexidade e importância;
− Permite o reconhecimento antecipado das exigências e expectativas da
autoridade de supervisão pela empresa de seguros, designadamente
de um ponto de vista prático;
− Permite o conhecimento antecipado e detalhado dos modelos internos
pela autoridade de supervisão, possibilitando a detecção antecipada de
potenciais problemas e sua resolução por parte da empresa ou grupo
de seguros;
− Contribui para agilizar o potencial processo formal de autorização;
− Permite o ganho de experiência e o incremento do nível de preparação
para o Solvência II de todas as partes envolvidas.
Figura 2: Esquema do processo de pré-pedido
Pré-pedido
Análise / Replaneamento / Reanálise
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2 http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP80/CEIOPS-DOC-76-10-Guidance-pre-applicationinternal-models.pdf

À semelhança de outras autoridades de supervisão europeias, o Instituto de
Seguros de Portugal deu início, no passado dia 1 de Junho, ao processo de
pré-pedido de âmbito nacional.
É importante notar que, no tocante às empresas de seguros integradas em
grupos de seguros multinacionais que desejem utilizar o modelo interno do
grupo para calcular o SCR a nível individual, é desejável, tal como recomendado
pelo CEIOPS, que exista um único processo de pré-pedido europeu, analisado
no respectivo colégio de supervisores. Tal destina-se a assegurar a gestão
mais eficaz e eficiente dos recursos, bem como a assegurar a consistência do
processo e das decisões tomadas.
Na generalidade das situações, este processo será liderado pelo supervisor do
país onde está sedeado o grupo de seguros europeu.

4. RESULTADOS DO INQUÉRITO NACIONAL
SOBRE MODELOS INTERNOS

Em termos de número de empresas de seguros, cerca de 42% afirmam
encontrar-se actualmente a desenvolver um modelo interno, 40% tencionam
vir a desenvolver no futuro e apenas 18% das empresas de seguros não
manifestaram intenção de o fazer.

Figura 3: Encontra-se a desenvolver um modelo interno? – Mercado
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Existem algumas diferenças entre as respostas das empresas de seguros que
exploram os ramos Não Vida e aquelas que exploram o ramo Vida. De facto,
verifica-se que a percentagem relativa das empresas que se encontram
actualmente a desenvolver um modelo interno é superior no caso dos ramos
Não Vida, enquanto que a intenção global de desenvolvimento (actual e futuro)
é superior para o ramo Vida. Efectivamente, de acordo com as manifestações
de intenção expressas no questionário, apenas 9% das empresas do ramo Vida
não pretendem vir a desenvolver modelos internos.
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Em seguida são apresentados os principais resultados do referido inquérito,
devendo os mesmos ser interpretados com alguma prudência, atendendo ao
carácter meramente indicativo do questionário em causa.
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No quarto trimestre de 2009, foi efectuado um inquérito às empresas de
seguros supervisionadas pelo ISP, no sentido de recolher informação sobre a
sua intenção de desenvolvimento de modelos internos em Solvência II.

Figura 4: Encontra-se a desenvolver um modelo interno? – ramos Não Vida
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Figura 5: Encontra-se a desenvolver um modelo interno? – ramo Vida
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No tocante ao tipo de modelos internos que estão a ser ou serão desenvolvidos,
a maioria das respostas (59%) evidencia uma preferência por modelos internos
parciais, não se registando diferenças significativas entre a exploração dos
ramos Não Vida e do ramo Vida.

Figura 6: Tipo de modelo interno em desenvolvimento / planeado – Mercado
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Das empresas de seguros que se encontram a desenvolver modelos internos
parciais ou que o tencionam vir a fazer, prevê-se, em 37% das situações, que o seu
âmbito abrangerá os riscos de mercado, crédito e risco específico de seguros.
Igualmente em 37% dos casos, o âmbito do modelo interno compreenderá
os riscos de mercado e específico de seguros. O âmbito do modelo interno
será restringido apenas ao risco específico de seguros em 16% das situações.
Finalmente, em 5% dos casos pretende-se efectuar a modelação de todos os
riscos, mas não para a totalidade do negócio.

Figura 7: Riscos considerados ou a considerar no modelo interno parcial
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Numa análise risco a risco, constata-se que, na esmagadora maioria das
respostas relativas a modelos internos parciais (95%), pretende-se modelar
o risco específico de seguros. Por sua vez, em 84% dos casos pretende-se
abranger o risco de mercado e, em 47% das situações, o risco de crédito.
Finalmente, apenas 5% das respostas incluem o risco operacional no âmbito
do modelo interno parcial.

Figura 8: Riscos individuais considerados ou a considerar no modelo interno parcial
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5. CONCLUSÕES DO “STOCK-TAKING REPORT ON
THE USE OF INTERNAL MODELS IN INSURANCE”
Foi levado a cabo durante o ano 2008 um exercício de consulta ao mercado
segurador, por parte do CEIOPS, com o intuito de efectuar um ponto de situação
sobre o estágio de desenvolvimento de modelos internos a nível europeu.
Foram consultadas as principais associações do sector, o Groupe Consultatif,
a Associação Actuarial Internacional (IAA), a Associação Internacional de
Supervisores de Seguros (IAIS), agências de rating, autoridades de supervisão
nacionais, empresas de consultadoria e empresas de seguros.
Em resultado, foi produzido um relatório sobre “stock-taking report on the use of
internal models in insurance”, do qual são apresentadas seguidamente algumas
das principais conclusões. Note-se que se trata de uma apresentação factual
de tendências a uma determinada data e não de recomendações específicas
sobre boas práticas de mercado. De um modo geral, é expectável e desejável
que exista um esforço de melhoria contínua dos modelos internos actualmente
existentes.
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No tocante à estrutura dos modelos internos, constatou-se a tendência para a
construção de modelos com estruturas modulares por tipo de risco. No caso
concreto dos grupos, tende a haver uma plataforma comum, pelo menos para
alguns riscos, variando no entanto a liberdade de modelização atribuída às
entidades locais.
No que respeita ao risco de mercado, a maioria das empresas de seguros utiliza
geradores de cenários económicos, quase sempre externos, para avaliar as suas
carteiras de investimentos, quer em condições normais de mercado quer em
cenários de stress. Muitas empresas que exploram o ramo Vida encontram-se
a avaliar as suas responsabilidades com base em técnicas de replicação de
carteiras (replicating portfolios), mediante as quais as responsabilidades são
reproduzidas com recurso à construção de carteiras de activos financeiros.
No que se refere ao risco de crédito, muitas empresas recorrem a modelos e
dados externos para a sua modelação (integralmente ou em parte). No caso
específico do risco de crédito embebido nos activos financeiros existe uma
preponderância de modelos externos semelhantes aos utilizados para o sector
bancário.
Na modelização do risco específico de seguros Vida, a abordagem mais
comum é a aplicação de cenários ou stress tests e a sua agregação através de
matrizes de correlação, embora se assista a um esforço crescente de utilização
de abordagens estocásticas.
Em termos do risco específico de seguros Não Vida, são geralmente
modelizados separadamente o risco de prémios, o risco de provisionamento
e o risco catastrófico. No risco de prémios, é comum a modelização, a partir de
dados internos, da frequência e severidade dos sinistros e/ou a modelização
estocástica do rácio combinado. O risco de provisionamento é normalmente
modelizado com recurso a metodologias estocásticas. Por fim, o risco
catastrófico é, na esmagadora maioria das situações, modelizado com base na
utilização de um número limitado de modelos externos.
Os métodos utilizados para modelizar o risco operacional variam desde simples
modelos de aplicação de factores a grandezas como os prémios e as provisões
técnicas, até à modelização estocástica da frequência e severidade dos eventos
a partir de bases de dados internas específicas para o efeito.
Finalmente, a agregação entre riscos continua a ser efectuada em muitos casos
com base em matrizes de correlação linear. Começam, no entanto, a emergir
outras formas de agregação dos riscos, como as funções cópulas, matrizes de
correlação em situações de stress, modelos estocásticos holísticos, entre outros.
Os parâmetros são geralmente estimados a partir de uma combinação de
dados históricos e expert judgment.

SUPERVISÃO DE GRUPOS DE SEGUROS
ANA BYRNE E TERESA CASADO 1
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1. INTRODUÇÃO
O principal objectivo do novo regime consubstanciado na Directiva 2009/138/CE,
de 25 de Novembro (Solvência II), é a protecção dos tomadores de seguros e
beneficiários. No entanto, o reforço da competitividade do sector segurador é
igualmente um dos factores determinantes.
Neste âmbito, ao nível da supervisão dos grupos de seguros, o regime
Solvência II procura minimizar eventuais duplicações de esforços resultantes
dos requisitos regulatórios a que os grupos se encontram sujeitos, o que deverá
ter efeitos positivos sobre os tomadores de seguros por via dos acréscimos
de competitividade do mercado e de eficiência dos operadores, sem que tal
prejudique o seu nível de protecção.
Por outro lado, a abordagem à supervisão dos grupos de seguros deve
balancear apropriadamente a visão de um grupo como uma única entidade
económica, no âmbito da qual os riscos são passíveis de diversificação, e a visão
de um grupo como um conjunto de entidades legalmente separadas.

Outro dos aspectos que constitui uma mudança de paradigma entre
as abordagens preconizadas pelos regimes Solvência I e Solvência II é o
desempenho da actividade de um ponto de vista orientado para os riscos.
Deste modo, não é de surpreender o facto de que se assuma que o sistema
de governação desempenha um papel essencial em toda a gestão de uma
empresa de seguros, não apenas ao nível individual, mas também nos casos
em que esta faça parte de um grupo.
Com base neste enquadramento, o presente artigo procura descrever aqueles
que são os impactos mais significativos da transposição da Directiva Solvência
II no que respeita à supervisão dos grupos de seguros, designadamente em
relação aos colégios de supervisores, ao cálculo da solvência ao nível do
grupo, incluindo a possibilidade de tal cálculo ser efectuado recorrendo a um
modelo interno, à supervisão do sistema de governação ao nível do grupo e à
possibilidade de imposição de um acréscimo ao requisito de capital do grupo.

2. COLÉGIOS DE SUPERVISORES
De modo a melhor compreender a estrutura e funcionamento dos colégios
de supervisores importa, em primeiro lugar, estabelecer e clarificar algumas
definições e conceitos.
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Assim, o regime Solvência II propõe um equilíbrio entre as responsabilidades
do supervisor de grupo e as que incumbem aos supervisores das diferentes
entidades individuais que integram o grupo, o que é possível através de uma
apropriada cooperação entre os diferentes supervisores (nomeadamente
através dos colégios de supervisores).
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Neste contexto, é importante salientar o facto de que uma das principais
diferenças entre o regime previsto no Título III da Directiva 2009/138/CE,
relativo à supervisão das empresas de seguros e de resseguros que fazem parte
de um grupo, e o decorrente da aplicação do regime Solvência I nos termos
da Directiva 98/78/CE, de 27 de Outubro, reside na alteração da filosofia da
supervisão dos grupos de seguros, que deixa de ser meramente suplementar à
supervisão individual, passando a ter um papel reforçado.

2.1. Supervisor de grupo
A Directiva Solvência II introduz o conceito de “supervisor de grupo”, a quem
é atribuído um papel fundamental no âmbito da supervisão ao nível do
grupo. À semelhança do regime Solvência I, e em particular no que respeita
ao que está previsto no âmbito do Protocolo de Helsínquia e nas Orientações
dos Comités de Coordenação (CoCos), todos os grupos de seguros ou de
resseguros sujeitos a supervisão de grupo devem dispor de um supervisor de
grupo nomeado de entre as autoridades de supervisão interessadas.
Assim sendo, e para cada grupo, apenas uma autoridade deve ser nomeada
como supervisor de grupo e deve ter poderes concretos de coordenação e
tomada de decisão, tal como se descreve seguidamente.
A Directiva acima referida, no seu artigo 247.º, veio ainda integrar os requisitos já
previstos na Directiva dos Conglomerados Financeiros (Directiva 2002/87/CE, de
16 de Dezembro), procurando assegurar que os critérios para escolher o supervisor
de grupo não possam ser contornados arbitrariamente.
No que respeita aos direitos e deveres do supervisor de grupo, este agrega as
funções de supervisão atribuídas no âmbito do regime Solvência I ao “supervisor
líder”, tal como previstas no Protocolo de Helsínquia (nas suas secções 1.2. e
2.2.) e nas Orientações dos CoCos (nas secções 2.3. e 4.4. a 4.6.).
No entanto, de acordo com o novo regime, e ao contrário do previsto para
o supervisor líder, o supervisor de grupo passa a possuir não apenas poderes
de coordenação, mas igualmente de tomada de decisão relativamente a
determinados aspectos claramente identificados na Directiva e dos quais se
destacam:
− Determinação do âmbito da supervisão de grupo (artigos 213.º a 215.º);
− Escolha do método de cálculo da solvência a nível do grupo,
determinação da necessidade de recálculo do requisito e itens a
considerar nesse cálculo (artigos 219.º a 222.º, 226.º e 228.º);
− Equivalência de regimes de países terceiros, caso não haja uma decisão
por parte da Comissão Europeia (artigos 227.º e 261.º);
− Reporte da concentração de riscos e operações intra-grupo, bem como
fixação de limiares máximos para efeitos de comunicação (artigos 244.º
e 245.º);
− Definição dos acordos de coordenação entre o supervisor do grupo e as
outras autoridades de supervisão interessadas (artigo 248.º); e
− Apresentação de um único relatório sobre a solvência e a situação
financeira do grupo (artigo 256.º).
Mais adiante neste artigo serão ainda indicadas outras áreas em que o supervisor
de grupo, sem prejuízo da consulta ao colégio e, eventualmente, ao CEIOPS1,
passa a incluir poderes de decisão final, ao nível do grupo, relacionados com a
autorização de modelos internos, imposição de um acréscimo ao requisito de
capital de solvência e sistema de governação.
1

O acrónimo CEIOPS tem origem no termo anglo-saxónico Committee of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors o que, na versão portuguesa da Directiva 2009/138/CE (Solvência II), foi traduzido como Comité das Autoridades
Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CAESSPCR).

Em contrapartida, ao supervisor da entidade individual (“supervisor local”), e
sem prejuízo da necessidade de consulta ao supervisor de grupo e discussão
no colégio de supervisores, procurou-se atribuir o poder de decisão final nos
casos em que os impactos dever-se-ão reflectir em termos locais.
O objectivo é, tal como referido anteriormente, reforçar a perspectiva da
visão do grupo como um todo, em que o colégio de supervisores constitui
um fórum no qual cada autoridade de supervisão possa partilhar as suas
preocupações sem, ainda assim, esvaziar o supervisor local das suas atribuições
e responsabilidades.
Neste contexto, e sem prejuízo de outros aspectos abordados mais à frente
neste estudo relacionados, nomeadamente, com a imposição de um acréscimo
ao requisito de capital de solvência de uma filial, são de referir as decisões
relativas a:
− Aplicação à última empresa-mãe de seguros ou de resseguros ou
sociedade gestora de participações no sector dos seguros a nível
nacional do regime de supervisão de grupo, ou restrição à supervisão
de grupo da última empresa-mãe a nível nacional (artigo 216.º);

2.2. Troca de informação
O regime Solvência II introduz, em linha com a Directiva dos Conglomerados
Financeiros, um conjunto de requisitos com vista a exigir que todos os
supervisores envolvidos na supervisão de um grupo troquem informação
automaticamente (informação essencial) ou a pedido (informação relevante),
bem como a consultarem-se mutuamente antes da tomada de decisões
importantes (artigo 249.º).
Do mesmo modo, a informação a reportar por parte de cada empresa de seguros
para efeitos de supervisão deve constituir o suporte privilegiado para a troca
regular de informação entre autoridades de supervisão. Assim, pretende-se
optimizar o processo de reporte através da circulação da informação relevante
dentro do grupo de seguros, independentemente da jurisdição que a tenha
recebido inicialmente, evitando-se a duplicação de requisitos de reporte para
as autoridades de supervisão que estejam sediadas noutras jurisdições.

Ana Byrne e Teresa Casado

A Directiva Solvência II atribui também funções consultivas ao CEIOPS.
Os pareceres dados por este Comité ao supervisor competente não são
vinculativos para esse supervisor para efeitos da sua tomada de decisão. No
entanto, nesta decisão, o supervisor competente deverá ter plenamente em
conta o referido parecer e explicar qualquer desvio significativo relativamente
ao mesmo.
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− Divulgação pela filial de informações suplementares no caso de o
relatório sobre a solvência e a situação financeira do grupo não incluir
informações consideradas necessárias que são exigidas a empresas
comparáveis pela autoridade de supervisão que autorizou a filial, e se
essa omissão tiver uma importância significativa (artigo 256.º).

2.3. Estrutura e funcionamento dos colégios de
supervisores
Através do colégio de supervisores, são envolvidos na supervisão de um grupo
de seguros o supervisor do grupo e as autoridades de supervisão dos Estados-membros em que estejam situadas as sedes das filiais, sendo ainda permitida
a participação das autoridades de supervisão de sucursais significativas e de
empresas coligadas (conforme n.º 3 do artigo 248.º da Directiva). Para além
disso, considera-se igualmente adequada a participação das autoridades de
supervisão de países terceiros e de outros sectores de actividade quando
relevantes, dados os riscos para o grupo.
Os colégios de supervisores assumem características similares às anteriormente
aplicáveis aos CoCos. Para além de constituir uma plataforma permanente de
cooperação e coordenação dedicada a optimizar a troca de informação entre
as autoridades de supervisão envolvidas na supervisão do grupo, o colégio
de supervisores compreende ainda outros direitos e deveres, destacando-se,
em particular, os que estão relacionados com a revisão e avaliação da situação
financeira do grupo, a avaliação do sistema de governação do grupo e o
planeamento e coordenação das actividades de supervisão.
Para o efeito, todos os supervisores devem ter acesso às informações disponíveis
junto de outras autoridades de supervisão que façam parte do colégio, devendo
também participar de forma dinâmica na tomada de decisões.
Pretende-se, ao facilitar o processo de troca de informações, de opiniões e
de análises entre os diversos supervisores, fomentar uma supervisão mais
eficiente e eficaz, tanto ao nível do grupo como em termos individuais, bem
como assegurar a tempestividade das acções de supervisão. As autoridades
de supervisão devem utilizar o colégio para promover a convergência das
respectivas decisões e cooperar estreitamente no exercício das suas actividades
de supervisão em todo o grupo segundo critérios harmonizados.
Deve ainda ser instituída uma cooperação eficaz, não apenas entre as
autoridades responsáveis pela supervisão das empresas de seguros e de
resseguros, incluindo sucursais significativas e empresas coligadas, mas também
entre essas e as autoridades responsáveis pela supervisão das empresas que
exercem actividades noutros sectores.
As actividades do colégio e, consequentemente, a estrutura adoptada para
este, devem ser proporcionais à natureza, dimensão e complexidade dos riscos
inerentes à actividade de todas as empresas que fazem parte do grupo e à
dimensão transfronteiriça.
Neste enquadramento, e sem prejuízo da premência de não reduzir a
flexibilidade referida no parágrafo anterior, encontra-se em discussão, no
âmbito dos grupos de trabalho do CEIOPS e para efeitos de orientações de
Nível 3, a possibilidade de ilustrar possíveis estruturas de colégios, de que é
exemplo a constituição no âmbito dos colégios de equipas de supervisão
especializadas, tal como ilustrado na figura seguinte. Estas equipas de
supervisão seriam responsáveis pela discussão das matérias específicas e
emissão de recomendações ao colégio de supervisores.

Figura 1 – Estrutura do colégio de supervisores
Colégio de Supervisores
Incluindo o supervisor de grupo, supervisores de filiais e outros participantes
(supervisores de sucursais significativas, de empresas coligadas, de países terceiros e de
outros sectores)

Equipas de supervisão especializadas

Requisitos de
solvência (MCR e
SCR inc. modelos
internos)

Mensuração
(inc. provisões técnicas)

Fundos próprios

Outras matérias Pilar II
e Pilar III
(inc. governação)

A participação nas equipas de supervisão especializadas seria uma opção de cada
autoridade de supervisão, em função da sua capacidade de contribuir para as matérias
específicas

Para efeitos do cálculo da solvência ao nível do grupo, a Directiva preconiza
dois métodos distintos, ambos já previstos no regime Solvência I: o método
baseado na consolidação contabilística (método supletivo) e o método de
dedução e agregação (método alternativo). Com vista a assegurar que os
grupos possam reconhecer os efeitos de diversificação, o regime Solvência II
define, como método preferencial, o método supletivo.
De acordo com este método, o cálculo da solvência do grupo da empresa
de seguros ou de resseguros participante é efectuado com base nas contas
consolidadas, sendo a solvência do grupo da empresa de seguros ou de
resseguros participante calculada como a diferença entre os fundos próprios
elegíveis para satisfazer o requisito de capital de solvência, calculado com base
nos dados consolidados, e o requisito de capital de solvência a nível do grupo,
também calculado com base nos dados consolidados.
No caso do método alternativo, o requisito de capital de solvência de grupo
numa base agregada é a soma do requisito de capital de solvência da empresa
de seguros ou de resseguros participante e da parte proporcional do requisito
de capital de solvência das empresas de seguros ou de resseguros coligadas.
Independentemente do método de cálculo escolhido, o requisito de capital de
solvência do grupo pode ser calculado recorrendo, quer à fórmula padrão, quer
a um modelo interno.
No âmbito do reporte do processo de consolidação, os grupos de seguros
deverão ter a capacidade de identificar a informação relativa a cada entidade
regulada incluída no cálculo do requisito de capital e dos fundos próprios
(tendo por base um conjunto de activos e passivos mensurados pelo seu valor
económico), nomeadamente em termos da sua contribuição para os referidos
fundos próprios.
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Registe-se, por último, que cada colégio de supervisores deve estabelecer
acordos de coordenação, por escrito, dos quais constem todas as actividades
relevantes, incluindo as que sejam desempenhadas em situações de crise, bem
como as funções das diferentes autoridades de supervisão, designadamente
em casos de delegação de tarefas ou responsabilidades.

Igualmente, nos casos em que as autoridades de supervisão considerem que
determinados fundos próprios elegíveis para cobertura do requisito de capital
de solvência de uma empresa de seguros ou resseguros coligada não podem
ser efectivamente disponibilizados para satisfazer o requisito de capital de
solvência da empresa de seguros ou de resseguros participante em relação
à qual é calculada a solvência do grupo, esses fundos próprios só podem
ser incluídos no cálculo na medida em que sejam elegíveis para satisfazer o
requisito de capital de solvência da empresa coligada (artigo 222.º).
A aferição da referida disponibilidade dos fundos próprios da empresa de
seguros ou resseguros coligada deve ter por base a existência ou não de
quaisquer restrições que possam afectar a sua fungibilidade (i.e. se esses fundos
estão dedicados à absorção de apenas determinadas perdas) ou transferência
(i.e. se há obstáculos significativos à movimentação dos activos de uma
entidade para outra).

4. MODELO INTERNO DO GRUPO
Tal como referido anteriormente, o cálculo do requisito de capital de solvência
do grupo pode ser efectuado recorrendo a um modelo interno (“modelo
interno do grupo”). Este modelo interno pode ser utilizado para o cálculo da
solvência, tanto a nível do grupo como a nível individual.
Em todo o processo relacionado com a aprovação do modelo interno do
grupo, e à semelhança de outros aspectos relativos à supervisão de um grupo
de seguros, cabe ao supervisor do grupo um papel fulcral. Com efeito, este
deverá coordenar todo o processo de aprovação do modelo interno do grupo,
que passa pelas seguintes etapas:
− Recepção do pedido de autorização para utilização de um modelo
interno por parte do grupo, com toda a informação necessária (“pedido
completo”);
− Transmissão do pedido completo às restantes autoridades de supervisão
interessadas (de imediato);
− Decisão final sobre o pedido efectuado (no prazo de seis meses a contar
da data de recepção do pedido completo);
− Fundamentação da decisão tomada (considerando eventuais pareceres
por parte do CEIOPS e/ou observações e reservas por parte das outras
autoridades de supervisão interessadas);
− Transmissão da decisão ao requerente e às restantes autoridades de
supervisão interessadas.
Durante o processo de tomada de decisão, o CEIOPS pode ser consultado
por qualquer uma das autoridades de supervisão ou a pedido da empresa
participante. Do mesmo modo, o CEIOPS deve ser consultado caso não tenha
sido tomada uma decisão conjunta por parte das autoridades de supervisão
interessadas findos os seis meses concedidos inicialmente. Em qualquer dos
casos, o prazo para a tomada de decisão conjunta é prorrogado por dois meses.
Caso a consulta ao CEIOPS seja efectuada por falta de acordo entre as
autoridades de supervisão interessadas, o supervisor do grupo tem um prazo
de três semanas para tomar a decisão final.

O processo de aprovação de um modelo interno para cálculo do requisito de
capital de solvência do grupo pode ser sumariamente descrito de acordo com
a figura seguinte.

Figura 2 – Processo de aprovação do modelo interno do grupo
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Aprovado o modelo interno do grupo, este deverá cumprir os requisitos
aplicáveis. Assim, no que concerne à utilização do modelo interno de grupo
para cálculo da solvência a nível individual, qualquer uma das autoridades de
supervisão pode alertar para a eventualidade de uma empresa de seguros ou
de resseguros sob a sua supervisão estar a desviar-se (significativamente) dos
pressupostos subjacentes ao modelo interno aprovado a nível do grupo.
Caso tal situação ocorra, e enquanto não for dada uma resposta adequada
às preocupações da autoridade de supervisão, esta poderá decidir impor
um acréscimo de capital ao requisito de capital de solvência dessa empresa
de seguros, resultante da aplicação do referido modelo interno. Só em
circunstâncias excepcionais, e caso se considere que a imposição de um
acréscimo de requisito de capital não é adequada, é que a autoridade de
supervisão pode considerar alternativas a esta situação, tais como o cálculo do
requisito de capital de solvência com base na fórmula padrão (com ou sem
imposição de um acréscimo de capital).
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5. SUPERVISÃO DO SISTEMA DE GOVERNAÇÃO
AO NÍVEL DO GRUPO
5.1. Gestão de riscos e controlo interno
A Directiva dedica um conjunto de artigos à definição do sistema de governação
das empresas de seguros ao nível individual (artigos 41.º a 49.º), o qual se
pressupõe seja eficaz e eficiente. Para além de um conjunto de requisitos gerais
de governação, requisitos de competência e idoneidade e requisitos associados
à subcontratação, o sistema de governação ali definido é ainda composto por
um sistema de gestão de riscos, um sistema de controlo interno, uma função
de auditoria interna e uma função actuarial.
O artigo 246.º estabelece que, com as devidas adaptações, os mesmos requisitos
deverão ser aplicados ao nível do grupo e incluídos no âmbito do processo de
supervisão do grupo.
No caso particular do sistema de controlo interno, é de salientar o facto de que
a Directiva prevê a necessidade de existência de um conjunto de mecanismos
adequados relativos à solvência do grupo que permitam identificar e medir
todos os riscos significativos corridos e relacionar adequadamente os fundos
próprios elegíveis com os riscos.
Ainda neste âmbito, é de salientar a necessidade de existirem procedimentos
de prestação de informação e contabilísticos sólidos que permitam monitorizar
e gerir as operações intra-grupo e a concentração de riscos.
Em relação ao sistema de gestão de riscos, uma das características que lhe
são particulares no regime Solvência II é a existência de um processo de
auto-avaliação do risco e da solvência (ORSA2), o qual, do mesmo modo que os
restantes requisitos que estabelecem o sistema de governação, é igualmente
aplicável ao nível do grupo.
A análise efectuada no âmbito do ORSA compreende, pelo menos, as
necessidades de solvência globais, o respeito pelos requisitos de capital e a
eventual divergência entre o perfil de risco e os pressupostos em que se baseia
o requisito de capital de solvência.
Caso o método utilizado para o cálculo do requisito de capital de solvência seja
o método baseado na consolidação contabilística, é ainda necessário efectuar
uma análise da diferença entre o requisito de capital de solvência do grupo e
a soma dos requisitos de capital de solvência de todas as empresas de seguros
que pertencem ao grupo.
Com o acordo do supervisor do grupo, pode estabelecer-se que os vários ORSA
sejam efectuados em simultâneo ao nível do grupo e ao nível de qualquer uma
das filiais do grupo. Pode ainda ser acordada a apresentação de um documento
único que abranja todas as avaliações individuais. No entanto, para o efeito, o
supervisor do grupo deverá consultar os membros do colégio e ter na devida
conta os pareceres e reservas por eles expressos.

2

O acrónimo ORSA tem origem no termo anglo-saxónico Own Risk and Solvency Assessment.

5.2. Grupos com gestão de riscos centralizada
Em linha com o artigo 246.º da Directiva, todas as empresas de seguros que
façam parte de um grupo devem implementar os requisitos relacionados
com o sistema de governação de forma consistente, tal como referido na
secção anterior. No entanto, é necessário satisfazer um conjunto de requisitos
específicos para se considerar que existe uma gestão centralizada de riscos em
determinado grupo.
Assim, para que um grupo possa requerer a aplicação dos requisitos aplicáveis
aos grupos com gestão de riscos centralizada deve satisfazer as condições
seguintes:
− As filiais a considerar para efeitos da gestão de riscos centralizada
devem estar incluídas no âmbito da supervisão do grupo efectuada
pelo supervisor do grupo ao nível da empresa-mãe;
− Os procedimentos de gestão de riscos e os mecanismos de controlo
interno da empresa-mãe cobrem a filial e a empresa-mãe dá garantias
(às autoridades de supervisão interessadas) de que faz uma gestão
prudente da filial;

− A empresa-mãe obteve o acordo por parte do supervisor do grupo para
apresentar um único relatório sobre a solvência e a situação financeira
do grupo.
Caso cumpra estes requisitos, a empresa-mãe deve efectuar um pedido de
autorização para ficar sujeita aos artigos 238.º (determinação do requisito
de capital de solvência) e 239.º (incumprimento dos requisitos de capital de
solvência e de capital mínimo), sobre o qual tem de ser tomada uma decisão
favorável nos termos do artigo 237.º (decisão sobre o pedido).
A questão da gestão de riscos centralizada implica, portanto, uma transferência
de tarefas relacionadas com a gestão de riscos por parte de uma empresa
para outra, dentro de um grupo de seguros. Ainda assim, a empresa que
transfere essas tarefas não fica isenta das responsabilidades relacionadas com
a adequação do seu sistema de governação, incluindo o sistema de gestão de
riscos, mesmo fazendo parte de um grupo.
Por outro lado, do ponto de vista da supervisão, os supervisores locais passam
a ter a obrigação de apresentar determinados assuntos para discussão ao nível
do colégio de supervisores, designadamente no que respeita a:
− Decisão sobre a imposição de um acréscimo do requisito de capital para
determinada empresa;
− Proposta de substituição de um subconjunto de parâmetros utilizados
no cálculo da fórmula padrão, nos casos em que o requisito de capital de
solvência da filial é calculado com base na fórmula padrão e a autoridade
de supervisão que autorizou a filial considera que o respectivo perfil
de risco se desvia significativamente dos pressupostos subjacentes à
fórmula padrão;
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− Aprovação do plano de recuperação apresentado pela filial para
restabelecer o nível de fundos próprios elegíveis ou reduzir o seu perfil
de risco, caso esta não cumpra o requisito de capital de solvência.
Neste contexto, é importante referir o facto de que a Comissão Europeia
se encontra actualmente a preparar as medidas de execução de Nível 2
(preconizadas no artigo 241.º da Directiva Solvência II), com o objectivo
de assegurar um elevado grau de cooperação entre os vários supervisores
envolvidos na supervisão de um grupo sujeito ao regime de gestão de
riscos centralizada, através da harmonização dos procedimentos aplicáveis à
supervisão das filiais.

6. ACRÉSCIMO DO REQUISITO DE CAPITAL DO
GRUPO
O artigo 232.º da Directiva Solvência II introduz o conceito de “acréscimo do
requisito de capital”, que pode aplicar-se ao requisito de capital de solvência
de uma empresa de seguros ao nível individual (nas circunstâncias descritas no
artigo 37.º da Directiva), ou mesmo ao requisito de capital do grupo, quando
este é calculado numa base consolidada.
De entre as várias funções que competem ao supervisor do grupo, uma
consiste em determinar se o requisito de capital de solvência do grupo reflecte
adequadamente o seu perfil de risco. Para o efeito, é necessário avaliar se, ao
nível do grupo, se verifica alguma das seguintes circunstâncias específicas:
− O perfil de risco diverge significativamente dos pressupostos em que se
baseia o requisito de capital de solvência calculado utilizando a fórmula
padrão e a utilização de um modelo interno foi considerada inadequada
ou ineficaz, ou está em processo de desenvolvimento (cf. artigo 37.º,
n.º 1, a));
− O sistema de governação diverge significativamente das normas
estabelecidas na Directiva de tal modo que não é possível identificar,
mensurar, monitorizar, gerir e comunicar correctamente os riscos e a
aplicação de outras medidas não é passível de corrigir suficientemente
as deficiências num prazo adequado (cf. artigo 37.º, n.º 1, c)).
Relevam em particular as situações em que:
− Quaisquer riscos específicos que existam a nível do grupo não sejam
suficientemente cobertos pela fórmula padrão ou pelo modelo interno
utilizado, por serem dificilmente quantificáveis;
− Tenha sido imposto um acréscimo ao requisito de capital de solvência
de alguma das empresas de seguros que faça parte do grupo, ao abrigo
do artigo 37.º;
− Tenha sido imposto um acréscimo ao requisito de capital de solvência
no contexto da aprovação do modelo interno do grupo.
Se a avaliação destes parâmetros levar o supervisor do grupo a concluir que
o perfil de risco do grupo não é adequadamente reflectido pelo requisito de
capital de solvência, então poderá ser imposto um acréscimo a esse requisito
de capital.

7. CONCLUSÕES
A Directiva Solvência II introduz um regime de solvência mais sensível ao risco,
encorajando as empresas de seguros a gerir adequadamente os seus riscos, em
linha com metodologias de cálculo do capital económico. Os conceitos-chave
são a transparência, a harmonização e a sensibilidade ao risco.
No que concerne, em concreto, aos grupos de seguros, pretende-se uma
supervisão específica ao nível da empresa-mãe. Assim, neste contexto, espera-se
que as empresas-mãe sejam capazes de identificar, demonstrar e reportar
devidamente as suas exposições ao risco e os mecanismos implementados
para a respectiva gestão. Com o objectivo de permitir uma melhor adequação
das especificidades de cada grupo de seguros e das entidades que o compõem,
aos requisitos da directiva, é permitido o desenvolvimento e implementação
de um modelo interno, designadamente com o intuito de obter um melhor
alinhamento no que respeita ao vector risco/capital.
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Em simultâneo, as autoridades de supervisão assumem uma estrutura de
supervisão mais balanceada, no âmbito da qual o supervisor de grupo é
responsável pela supervisão ao nível do grupo, do mesmo modo que os
supervisores locais mantêm a responsabilidade pela supervisão das entidades
individuais. Tal impõe a todos os supervisores o ónus de assegurar um
processo de supervisão baseado em critérios harmonizados e recorrendo a
uma cooperação muito próxima, o que se procura seja concretizado através do
estabelecimento de colégios de supervisores.

Actualidades
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PRÉMIOS ACADÉMICOS DISTINGUEM
TRABALHOS NAS ÁREAS DO DIREITO E
DA MATEMÁTICA

O Instituto de Seguros de Portugal distinguiu 4 estudos académicos realizados
por alunos dos cursos de licenciatura, mestrado e pós-graduação da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra e do Instituto Superior de Economia e Gestão.
O ISP mantém, desde 2007, protocolos com várias Universidades Portuguesas,
no âmbito dos quais instituiu um prémio académico no valor de € 2.500 para
cada Universidade, destinado a incentivar a produção de estudos e trabalhos de
investigação na vertente actuarial e económico-financeira dos seguros e fundos
de pensões e respectivos investimentos associados e na área do Direito dos
Seguros e Fundos de Pensões.
Os trabalhos apresentados foram avaliados por comissões de apreciação
compostas por representantes do Instituto de Seguros de Portugal e docentes
das instituições universitárias.
Os estudos premiados foram os seguintes:
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Título: “O Seguro de Transporte de Coisas”
Autora: Dra. Sara Geraldes
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Título: “O Prémio e a Mora no Contrato de Seguro”
Autor: Dr. Tiago Moniz
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Título: “Formação e Forma do Contrato de Seguro”
Autor: Dr. Francisco Salavessa
Instituto Superior de Economia e Gestão
Título: “Risco de Taxa de Juro, Duração e Convexidade: Ilustração num contexto
do QIS4”
Autor: Dr. Cláudio Torpes Rebelo
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ISP REÚNE COM GESTORES DE
RECLAMAÇÕES DAS EMPRESAS
DE SEGUROS

O Instituto de Seguros de Portugal realizou uma reunião, em Janeiro deste ano,
com todas as unidades autónomas responsáveis pela gestão de reclamações
das empresas de seguros (gestores de reclamações), tendo por objectivo
acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por estas entidades,
enquanto unidades centralizadoras de recepção e resposta às reclamações
apresentadas pelos consumidores.
A figura do gestor de reclamações foi criada em 2009 através da Norma
Regulamentar N.º 10/2009, de 25 de Junho, a qual veio concretizar os princípios
gerais a observar pelas empresas de seguros no seu relacionamento com
os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, no
contexto da operacionalização dos deveres fixados no plano legal.
Na mesma reunião, o ISP apresentou aos representantes das seguradoras
um Portal Web (extranet) que passará a constituir o suporte de todas as
comunicações, entre as seguradoras e o ISP, relacionadas com as reclamações.
Com esta iniciativa, o Instituto de Seguros de Portugal procura aumentar a
eficácia da comunicação com as empresas supervisionadas, contribuindo desta
forma para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos consumidores de
seguros e fundos de pensões.

SESSÃO DE FORMAÇÃO PARA
JORNALISTAS DA ÁREA ECONÓMICA
SOBRE NOVO REGIME DE SOLVÊNCIA II
Dada a importância do novo regime de Solvência II para o sector segurador e
o papel relevante que os media desempenham no processo informativo da
população em geral, o Instituto de Seguros de Portugal promoveu, no passado
mês de Fevereiro, uma acção de formação sobre este tema para jornalistas da
área económica.
Os jornalistas presentes foram também informados sobre a forma como o ISP
tem vindo a gerir este projecto, assumindo, nos últimos anos, uma postura
interventiva e liderante na condução dos trabalhos tendentes à reforma do
quadro de regulação e supervisão do sector segurador a nível europeu.
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ALUNOS DE CURSOS PROFISSIONAIS
VISITAM AUTORIDADE DE SUPERVISÃO
Um grupo de alunos dos cursos Profissionais de Banca e Seguros da Escola
Secundária Vitorino Nemésio foi recebido no Instituto de Seguros de Portugal
em Fevereiro de 2010, uma iniciativa que visa a promoção da educação
financeira entre os mais jovens e a sua preparação para o mundo empresarial.
No âmbito da sessão de trabalho que se seguiu, os alunos tomaram contacto
com a realidade do sector segurador e de fundos de pensões, em particular
com as competências e responsabilidades do ISP enquanto Autoridade de
Supervisão e Regulação e as metodologias de trabalho utilizadas.
O referido grupo de alunos, com idades compreendidas entre os 18 e os 20
anos, frequentam a disciplina de Organização e Gestão de Seguros, que procura
dotar os estudantes de ferramentas e metodologias que os preparem para o
mercado de trabalho na área financeira.

V FÓRUM DO SECTOR SEGURADOR
E FUNDOS DE PENSÕES

O Diário Económico organizou, em 9 de Março de 2010, o V Fórum do Sector
Segurador e Fundos de Pensões, uma iniciativa que contou com a presença de
vários especialistas da área seguradora e fundos de pensões. O Presidente do
ISP, Fernando Nogueira, foi o orador convidado para a sessão de abertura.
O novo modelo de supervisão, os desafios do sector segurador em 2010 e os
fundos e a recuperação económica foram os três temas em discussão neste
fórum, cuja sessão de encerramento contou com a presença do Senhor
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina.
No início da sua intervenção, o Presidente do ISP, referindo-se ao tema o “Novo
Modelo de Supervisão”, sublinhou que “não está demonstrado que exista um
modelo de supervisão financeira perfeito ou ideal”, destacando ainda “que
qualquer que seja a linha da reforma, a mesma deve preservar os aspectos que
têm sido identificados como pontos fortes da regulação e supervisão a cargo
do Instituto de Seguros de Portugal”.
Relativamente às matérias a abordar no contexto da segunda mesa-redonda
dedicada aos desafios do sector segurador em 2010, o Presidente do ISP
referiu que “relativamente aos riscos sísmicos, aguarda-se, com expectativa, a
aprovação de iniciativa legislativa que culmine o trabalho técnico e jurídico
desenvolvido pelo Instituto de Seguros de Portugal com a colaboração da
Associação Portuguesa de Seguradores”.
Para finalizar, o responsável pela Autoridade de Supervisão salientou o
importante papel que as empresas de seguros e os fundos de pensões,
enquanto relevantes investidores institucionais, podem desempenhar na
estabilidade financeira e na recuperação da conjuntura económica, tendo
recordado que no final de 2009 o montante global dos investimentos geridos
pelas empresas de seguros e pelos fundos de pensões ascendia a cerca de 77
mil milhões de euros.

COLÓQUIO SOBRE O NOVO REGIME
JURÍDICO DO CONTRATO DE SEGURO
A secção portuguesa da AIDA – Association Internationale de Droit dês
Assurances realizou em Março do corrente ano um colóquio dedicado ao tema
“O Novo regime Jurídico do Contrato de Seguro – Um ano depois”, que contou
com a participação de um conjunto alargado de especialistas na matéria, desde
académicos, jurisconsultos e representantes de organizações sectoriais.
A intervenção de abertura desta jornada de trabalho ficou a cargo do Presidente
do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, que aproveitou para
destacar algumas das conclusões, ainda que preliminares, tendo em conta o
período ainda curto de vigência do novo regime.
Assim, de acordo com o Presidente do ISP, “a aprovação do novo regime
jurídico do contrato de seguro representou um marco relevante na regulação
de um contrato que desempenha um papel incontornável em termos sociais
e económicos”.

Por último, Fernando Nogueira sublinhou ainda que o ISP se encontra a
operacionalizar a instituição de um “observatório de jurisprudência”, com vista
a coligir informação que permita a análise da forma como o regime jurídico
do contrato de seguro está a ser aplicado, e de um “observatório de direito
comparado próximo”, que facilite e organize a informação sobre iniciativas
regulatórias e respectivo impacto em matérias que relevam no domínio do
contrato de seguro.
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“O novo regime teve como propósito actualizar, consolidar e conferir coerência
ao enquadramento legal. Não só agregou num único instrumento, sob forma
consolidada, o regime geral aplicável ao contrato de seguro, como o detalhou
de forma relevante, factores que prosseguiriam o objectivo de contribuir quer
para a certeza do direito e maior facilidade da sua consulta e, por conseguinte,
a sua acrescida acessibilidade, quer para a maior eficácia das soluções
consagradas”, referiu.

INSTITUTO ACOMPANHA TRABALHO
DOS PROVEDORES DO CLIENTE

No contexto do acompanhamento da implementação da Norma Regulamentar
n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, sobre «Conduta de Mercado», o Instituto de
Seguros de Portugal organizou uma reunião no passado dia 10 de Março, nas
suas instalações, com os provedores do cliente designados pelas empresas de
seguros.
Esta reunião visou, essencialmente, proporcionar o debate sobre as principais
implicações decorrentes do texto regulamentar no que se refere à nova figura
do «provedor do cliente», no âmbito do tratamento das reclamações pelas
empresas de seguros.

COLABORADORES DO ISP AJUDAM
A “SEGURAR VIDAS”
Um total de 60 colaboradores do Instituto de Seguros de Portugal aderiu à
iniciativa “Dar sangue é segurar vidas”, uma campanha de recolha de sangue
que está em curso desde Março de 2009, envolvendo todos os trabalhadores
do sector segurador e de fundos de pensões.
Sob o lema “Dar Sangue é segurar vidas”, a operação de recolha de sangue
decorreu nas instalações do edifício-sede do ISP, em Lisboa, em Março de 2010,
tendo o Instituto Português do Sangue deslocado uma equipa de técnicos de
saúde para esse efeito.
Esta campanha de recolha de sangue no sector segurador e fundos de
pensões surgiu em 2009 por iniciativa do ISP, em parceria com a Associação
Portuguesa de Seguradores (APS) e com a Associação Portuguesa de Fundos
de Investimento Pensões e Patrimónios (APFIPP). Com o envolvimento de
todas as empresas que operam em Portugal nestas áreas realizaram-se diversas
operações de recolha de sangue em várias regiões do país.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO RELATÓRIO
DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
CONDUTA DE MERCADO – 2009

ACTUALIDADES
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O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado relativo ao ano
2009 foi apresentado publicamente em Março deste ano, numa reunião com
jornalistas da área económica, convocada especificamente para esse efeito.
Esta publicação, de periodicidade anual, foi editada pela primeira vez em
2009 e o seu conteúdo incide sobre as principais actividades desenvolvidas
pelo ISP na área da conduta de mercado. O âmbito deste Relatório sofreu um
alargamento e enriquecimento dos seus conteúdos – quando comparado com
a edição anterior –, tendo sido adicionados dois novos capítulos (Monitorização
e Supervisão da Publicidade e Relacionamento com o Consumidor de Seguros
e Fundos de Pensões) e autonomizado o capítulo do Enforcement.
A evolução registada na segunda edição do Relatório de Regulação e Supervisão
da Conduta de Mercado traduz a intensificação da actividade desenvolvida
pelo Instituto de Seguros de Portugal no quadro da supervisão da conduta de
mercado.
Uma das iniciativas que mereceu particular destaque na reunião de apresentação
aos jornalistas foi a criação do Portal do Consumidor de Seguros e Fundos
de Pensões, cuja utilidade se pretende maximizar, tanto na perspectiva dos
objectivos que a conduta de mercado visa acautelar como no relacionamento
entre a autoridade de supervisão e o público.

ISP CONVOCA ADMINISTRADORES DE
SEGURADORAS PARA FAZER PONTO
DE SITUAÇÃO SOBRE O SOLVÊNCIA II

O Instituto de Seguros de Portugal promoveu, em 20 de Abril do corrente ano,
uma reunião com os membros dos órgãos de administração das empresas de
seguros responsáveis pelo planeamento e implementação global do Solvência
II, com o intuito de efectuar um ponto de situação sobre vários aspectos
relevantes no processo de transição para o novo regime.
A reunião de trabalho contou com a presença do Presidente do ISP, que, na sua
intervenção inicial, alertou os presentes para a importância das mudanças que
se avizinham com o Solvência II, em resultado da abordagem integrada dos
riscos em que assenta, congregando requisitos financeiros, de governação e
de prestação de informação.
De acordo com Fernando Nogueira, o Solvência II trará igualmente enormes
desafios à actividade de supervisão: “Nesta matéria, o ISP tem vindo a trilhar
um caminho de preparação contínua e planeada para os novos desafios.
Adicionalmente, tem vindo a ser assumida uma postura cada vez mais activa
e liderante a nível internacional na definição dos contornos do regime, através
do CEIOPS, sendo dada especial atenção à adequação deste à realidade e
especificidades do mercado português.”
Face à dimensão e abrangência das mudanças, o Presidente do ISP recomendou
que “as empresas de seguros procedam, desde já, a acções concretas de
planeamento e de preparação. O adiamento destas medidas para o último
momento pode resultar em dificuldades acrescidas e em avultados custos,
com reflexos na redução da competitividade e da qualidade da gestão do
negócio e da prestação dos serviços aos tomadores de seguros e beneficiários”.

AUDIÇÃO DO PRESIDENTE DO ISP
SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR
O grupo de trabalho Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor, da
Assembleia da República, convocou o Presidente do Instituto de Seguros de
Portugal para uma audição parlamentar, realizada a 21 de Abril de 2010, cuja
agenda de trabalho incluiu os seguintes pontos:
− avaliar o funcionamento do sistema nacional de regulação da concorrência
e de defesa dos consumidores;
− avaliar o funcionamento dos mecanismos de incorporação dos interesses
dos consumidores na actividade regulatória;
− avaliar o funcionamento do sistema de resolução de litígios de consumo;
− acompanhar iniciativas europeias.
Na sua intervenção, o Presidente do ISP destacou as 4 dimensões através das
quais é possível identificar a importância que a Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões atribui aos interesses dos consumidores,
nomeadamente o Plano Institucional e Organizacional; a Actividade Regulatória;
a Supervisão e Enforcement; e o Relacionamento com os Consumidores.

No que respeita à actividade regulatória, informou sobre os princípios
orientadores dos procedimentos de consulta pública em vigor, que têm por
finalidade reforçar a transparência e enriquecer o processo de regulação.
Destacou ainda a política de emissão de entendimentos (orientações e
recomendações) no sentido de assegurar uma aplicação convergente dos
preceitos legais e regulamentares por parte dos operadores.
No contexto da supervisão, o Presidente referiu que o ISP tem vindo a efectuar
um cada vez maior investimento na supervisão da conduta de mercado, com o
objectivo de assegurar a implementação de elevados padrões de conduta por
parte dos operadores e a protecção dos consumidores.

88 | 89
ACTUALIDADES

No plano institucional, Fernando Nogueira referiu a monitorização permanente
das questões relacionadas com os consumidores, nomeadamente através
das reclamações analisadas, estudos efectuados, no âmbito das acções de
supervisão específicas, respostas recebidas em sede de consulta pública, entre
outras.

CONFERÊNCIA SOBRE BOAS PRÁTICAS
NO SECTOR SEGURADOR E
FUNDOS DE PENSÕES
A Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE) organizou, em 6 de Maio
de 2010, nas instalações da Fundação Cidade de Lisboa, a 5ª edição da Semana
da Responsabilidade Social, uma iniciativa que este ano foi dedicada ao tema
“Rumo a uma Ética Global”.
Integrada nesta iniciativa, o ISP apoiou a realização de uma conferência
dedicada às boas práticas no sector segurador e fundos de pensões que contou
com a intervenção do Director do Departamento de Supervisão de Conduta de
Mercado do ISP, Eduardo Pereira, de um representante da Direcção-Geral do
Consumidor, Victor Nogueira, do Provedor dos Participantes e Beneficiários para
as Adesões Individuais aos Fundos de Pensões Abertos, Francisco Cordeiro, e
de um representante do Instituto Português de Qualidade, Ricardo Fernandes.
A importância do livro de reclamações enquanto ferramenta de melhoria
contínua e o contributo dos Provedores de Cliente para as boas práticas
empresariais foram alguns dos temas abordados.
O Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Fernando Nogueira, proferiu
o discurso de abertura da conferência.

GRUPO DE TRABALHO DO CEIOPS
REÚNE EM LISBOA
Nos passados dias 25 e 26 de Maio realizou-se, nas instalações do Instituto de
Seguros de Portugal (ISP), em Lisboa, uma reunião do grupo de trabalho do
Comité Europeu dos Supervisores de Seguros e Pensões Complementares
de Reforma (CEIOPS) “Insurance Groups Supervision Committee” (IGSC), o qual
se dedica às questões relacionadas
com os grupos de seguros, quer
no enquadramento regulamentar
actualmente em vigor, quer em
ambiente Solvência II.

ISP PROMOVE FORMAÇÃO DAS
COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO
DOS PLANOS DE PENSÕES
O ISP realizou uma acção de formação para os membros das comissões de
acompanhamento dos planos de pensões, procurando assim contribuir para
o reforço dos conhecimentos em matérias relacionadas com planos e fundos
de pensões e tendo por objectivo último criar condições para o adequado
desempenho destas estruturas de governação.
No quadro desta sessão, que se realizou no passado mês de Maio em
parceria com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões
e Patrimónios (APFIPP), foram abordados os seguintes temas: conceitos base
sobre os fundos de pensões e os planos de pensões, enquadramento legal e
regulamentar, funções das comissões de acompanhamento, política e gestão
dos investimentos dos fundos de pensões, conceitos base sobre solvência e
financiamento, funções do actuário responsável e do revisor oficial de contas e
os contributos das comissões de acompanhamento para a gestão dos fundos
de pensões.
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Para além do acompanhamento
do funcionamento dos Comités
de Coordenação para efeitos de
supervisão ao nível dos grupos de
seguros, o IGSC tem vindo a focar-se,
mais recentemente, na preparação
para a adopção do regime Solvência
II. Em concreto, têm vindo a ser
desenvolvidas orientações técnicas
relacionadas com as matérias
específicas que dizem respeito aos
grupos de seguros, abrangendo
aspectos tão diversos como os
colégios de supervisores, o cálculo do requisito de capital de solvência ao nível
do grupo, o sistema de governação ao nível do grupo, incluindo o processo
de auto-avaliação do risco e da solvência pelas próprias entidades (ORSA), ou a
aprovação de modelos internos para o grupo.

EDIFÍCIO DO ISP EVACUADO
EM SIMULACRO DE INCÊNDIO
No quadro da implementação do seu plano de emergência interna, o Instituto
de Seguros de Portugal realizou, no passado dia 26 de Maio, um simulacro de
incêndio no edifício-sede, em Lisboa, que envolveu a evacuação total dos seus
colaboradores para um local próximo e previamente determinado.
O exercício de evacuação do edifício, que contou com a colaboração da
Protecção Civil de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros e Polícia de
Segurança Pública, foi concluído num tempo máximo de 6 minutos, resultado
considerado muito positivo pelas autoridades envolvidas.
Este simulacro de incêndio foi o primeiro realizado no actual edifício-sede e
enquadra-se num plano mais vasto de prevenção e segurança de pessoas e
bens.
Todos os colaboradores do ISP foram envolvidos em sessões de informação
sobre os comportamentos adequados perante os cenários de emergência mais
frequentes.
Um grupo mais restrito de colaboradores, a quem foram atribuídas
responsabilidades específicas no contexto de um cenário de emergência,
frequentou acções de formação, nomeadamente no que respeita ao
manuseamento de equipamento de resposta imediata perante determinadas
situações (manuseamento dos diferentes tipos de extintores de incêndio em
função do tipo e origem do incêndio, por exemplo), assim como formação de
primeiros socorros.

PRESIDENTE DO ISP RECEBIDO
NA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ACTUALIDADES
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No âmbito da audição anual das autoridades de regulação e supervisão
do sistema financeiro, o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal foi
recebido na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças da Assembleia da
República no passado dia 2 de Junho.
A sessão de trabalho foi conduzida pelo Presidente da Comissão, o Senhor
Deputado Paulo Mota Pinto, estando presentes representantes de todos os
grupos parlamentares.
O Presidente do ISP fez uma intervenção inicial, na qual abordou os seguintes
temas:
1. Principais indicadores de mercado em 2009
2. Evolução no 1.º trimestre de 2010
3. A actividade do ISP
4. O Solvência II e a nova arquitectura europeia de supervisão
5. Plano Estratégico do ISP (2010-2011)
Na sua exposição, o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal destacou
o trabalho intenso desenvolvido na área da supervisão, tendo assinalado
o reforço das acções de supervisão on-site, o aumento da frequência do
reporte de informação, assim como o acompanhamento mais tempestivo das
empresas de seguros e fundos de pensões que evidenciavam maiores índices
de exposição ao risco e a realização regular de stress tests e análises de cenários
[continua]

específicos para identificar as áreas de maior fragilidade, bem como testar o
grau de resiliência do mercado face a cenários adversos.
No que respeita às iniciativas prioritárias definidas pelo Instituto de Seguros
de Portugal para o ano em curso, em consonância com o Plano Estratégico,
Fernando Nogueira destacou o incremento da estandardização no processo
de avaliação dos riscos; a participação da totalidade do mercado segurador
português no 5.º estudo de impacto quantitativo (QIS5); o período de pré-pedidos de modelos internos; o projecto de criação de um regime dos seguros
de saúde vitalícios; a ficha informativa padronizada para efeitos de informação
pré-contratual; as acções de formação para os membros das comissões de
acompanhamento dos planos de pensões e a produção e lançamento de um
guia do consumidor de seguros e fundos de pensões.
Após a exposição inicial, todos os grupos parlamentares presentes colocaram
diversas questões e solicitaram explicações adicionais sobre temas específicos,
as quais foram detalhadamente respondidas e esclarecidas pelo responsável
da Autoridade de Supervisão.

ISP ACOLHE INICIATIVA DA PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA PORTUGUESA
A Prevenção Rodoviária Portuguesa realizou, nas instalações do Instituto
de Seguros de Portugal, o primeiro curso destinado a técnicos autárquicos
e intitulado Intervenção na infra-estrutura para redução da velocidade –
Recomendações para definição e sinalização de limites de velocidade máxima
em estradas portuguesas.
Estes cursos visam contribuir para o aumento das competências dos técnicos
das autarquias, no domínio da segurança rodoviária, visando, em concreto,
questões relacionadas com a prática de velocidades excessivas ou inadequadas.
Este projecto é co-financiado pelo Ministério da Administração Interna, Instituto
de Seguros de Portugal e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Informações
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EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade

2008
VIDA

NÃO VIDA

2009
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

43

455

34

532

51

468

35

554

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

15

27

6

48

16

25

6

47

Sociedades Anónimas

15

25

6

46

16

24

6

46

Empresas de Seguros*

15

24

6

45

16

23

6

45

Empresas de Resseguro

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

1

7

24

6

37

6

27

7

40

Sediadas na União Europeia

7

23

5

35

6

26

6

38

Sediadas noutros países

0

1

1

2

0

1

1

2

21

404

22

447

29

416

22

467

Mútuas
SUCURSAIS DE EMP. SEG. ESTRANGEIRAS

EM REGIME DE LIVRE P. 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

2008
VIDA

NÃO VIDA

2009
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

6

6

4

16

6

6

4

16

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

1

1

2

4

1

1

2

4

EM REGIME DE LIVRE P. DE SERVIÇOS

5

5

2

12

5

5

2

12

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

TOTAL GERAL

14 873 082

13 826 657

RAMO VIDA

10 854 574

Tx. Cresc.
08/09

2008

20092

-7,04%

388 880

391 404

9 996 043

-7,91%

2 214

4 172 269

4 024 082

-3,55%

45 688

41 157

43

Tx. Cresc.
08/09

2008

20092

0,65%

1 003 515

1 012 208

0,87%

7 672

246,61%

151 527

165 071

8,94%

2 204

7 672

248,04%

151 526

165 070

8,94%

-9,92%

9

0

-100,00%

1

1

1,79%

79

83,59%

0

0

-

0

0

-

6 636 574

5 930 725

-10,64%

-

-

-

-

-

-

4 018 509

3 830 613

-4,68%

386 666

383 732

-0,76%

851 988

847 137

-0,57%

1 323 188

1 273 409

-3,76%

265 249

278 734

5,08%

351 916

356 681

1,35%

855 818

789 086

-7,80%

5 601

347

-93,81%

68 370

61 919

-9,44%

ACIDENTES DE TRABALHO

710 672

644 648

-9,29%

4 932

- 300

-

19 663

15 888

-19,20%

ACIDENTES PESSOAIS

134 732

135 944

0,90%

669

647

-3,35%

48 326

45 661

-5,51%

10 414

8 495

-18,43%

0

0

-

381

370

-2,98%

460 334

479 711

4,21%

259 648

278 387

7,22%

283 546

294 762

3,96%

7 035

4 612

-34,44%

-

-

-

-

-

-

668 486

676 626

1,22%

10 454

8 904

-14,82%

252 653

255 692

1,20%

24 410

21 399

-12,34%

1 757

1 973

12,25%

9 197

7 698

-16,30%

644 076

655 227

1,73%

8 697

6 932

-20,30%

243 457

247 994

1,86%

1 743 765

1 604 993

-7,96%

25 132

1 635

-93,49%

108 102

93 437

-13,57%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

27 023

26 646

-1,40%

55

73

31,35%

17 750

17 620

-0,73%

AÉREO

16 659

17 465

4,84%

- 23

- 2

91,92%

15 846

16 686

5,30%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

30 998

25 626

-17,33%

493

467

-5,14%

15 413

13 308

-13,66%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

94 121

94 655

0,57%

750

677

-9,73%

25 020

25 585

2,26%

DIVERSOS

114 269

111 193

-2,69%

84 555

93 243

10,27%

65 288

68 128

4,35%

CRÉDITO

37 398

33 487

-10,46%

- 1

2

-

18 875

16 284

-13,73%

CAUÇÃO

7 470

6 315

-15,47%

242

167

-30,81%

3 399

3 257

-4,18%

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS

11 640

10 923

-6,15%

404

- 246

-

9 751

8 404

-13,82%

PROTECÇÃO JURÍDICA

11 151

8 399

-24,68%

5 233

6 789

29,74%

2 928

2 718

-7,19%

ASSISTÊNCIA

46 604

52 069

11,73%

78 677

86 531

9,98%

30 327

37 465

23,54%

7

0

-99,14%

0

0

-43,03%

8

0

-100,00%

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

SEGUROS DIVERSOS

Informação respeitante apenas à actividade em Portugal.
Informação provisória.
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20092

SEGUROS LIGADOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO

2

Tx. Cresc.
08/09

2008

SEGURO DE VIDA

1

Resseguro Aceite

Actividade Seguradora

Seguro Directo

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2008
27,02%

72,98%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2008

38,44%

61,14%
0,00%
0,42%

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

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2008
0,77% 2,34%
2,84%
0,41%
0,67%
32,93%

43,39%
16,64%

Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2009
27,70%

72,30%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2009
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59,33%
0,00%
0,41%
Seguro de Vida
Operações de Capitalização
Seguros Ligados a Fundos de Investimento
Contratos de Investimento

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2009
0,67% 2,47%
2,90%
0,46%
0,70%
33,24%

41,90%
17,66%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

Actividade Seguradora

40,26%

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

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO
20092

2008
TOTAL
SEGURADORAS VIDA

5 317 971

-8,86%

208 678

216 989

3,98%

1 860 356

1 280 925

-31,15%

BPI Vida

464 933

690 153

48,44%

CA Vida

129 289

207 990

60,87%

Eurovida

121 541

167 412

37,74%

Finibanco Vida

26 035

33 270

27,79%

Generali Vida

22 175

28 620

29,06%

Global Vida

49 772

54 708

9,92%

Groupama Vida

68 154

88 132

29,31%

74 606

109 916

47,33%

2 238 194

2 162 762

-3,37%

59 414

55 121

-7,23%

394 256

102 805

-73,92%

Victoria Vida

48 337

43 409

-10,20%

Zurich Vida

69 073

75 758

9,68%

2 135 485

2 072 025

-2,97%

Real Vida
T Vida

SEGURADORAS NÃO VIDA
ACP Mobilidade

851

956

12,31%

AXA Seguros

364 275

347 833

-4,51%

BES Seguros

70 953

73 403

3,45%

CA Seguros

73 077

74 934

2,54%

Cares

96

100

4,03%

Cosec

34 203

32 944

-3,68%

Europ Assistance

6 012

5 936

-1,26%

143 247

134 367

-6,20%

19 325

21 813

12,88%

4 113

11 447

178,32%

Lusitania Seguros

137 218

130 241

-5,08%

Mapfre Gerais

105 585

102 135

-3,27%

9 693

9 940

2,55%

1 438

0,55%

Global Seguros
Groupama Seguros
Logo

Médis
Mondial Assistance

1 430

Multicare

1 077

1 050

-2,45%

Mútua dos Pescadores

8 421

8 244

-2,10%

Mutuamar (3)

2 105

1 875

-10,92%

N Seguros

6 969

11 138

59,82%

178 408

197 860

10,90%

Ocidental Seguros
Popular
Real Seguros (3)

2 410

3 111

29,10%

125 816

99 608

-20,83%

Sagres

38 446

36 614

-4,77%

Seguro Directo

27 240

17 111

-37,18%

Tranquilidade

-7,62%

333 282

307 883

Via Directa

38 251

38 453

0,53%

Victoria Seguros

99 023

96 881

-2,16%

Zurich Seguros

303 959

304 708

0,25%

6 902 781

6 436 661

-6,75%

Açoreana

495 277

446 351

-9,88%

Allianz

427 263

446 234

4,44%

72 292

75 168

3,98%

3 339 162

3 810 947

14,13%

622 843

545 561

-12,41%

SEGURADORAS MISTAS

American Life
Fidelidade - Mundial
Império Bonança
Liberty
Santander Totta Vida

3

-7,04%

5 834 816

BES Vida

Ocidental Vida

2

13 826 657

AXA Vida

Lusitania Vida

1

Tx. Cresc. 08/09

14 873 082

189 716

187 051

-1,40%

1 756 229

925 349

-47,31%

Informação respeitante apenas à actividade em Portugal.
Informação provisória.
A transferência de carteira destas entidades para a Lusitania Seguros, ocorreu em 31-12-2009.

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

PARTE DOS RESSEGURADORES

20092

2008

20092

TOTAL GERAL

12 787 045

10 858 227

8,56%

479 286

443 347

-7,50%

RAMO VIDA

10 116 364

1 290

-13,35%

58 895

54 758

-7,03%

1 489

1 290

-13,35%

58 895

54 758

-7,03%

-5,84%

0

0

-

0

0

-

230 609

-36,15%

0

0

-

0

0

-

5 018 002

3 723 622

-25,79%

-

-

-

-

-

-

2 670 681

2 601 462

-2,59%

308 741

335 503

8,67%

420 391

388 589

-7,56%

1 013 305

957 300

-5,53%

220 264

239 804

8,87%

225 463

233 783

3,69%

644 822

554 386

-14,02%

3 189

299

-90,62%

12 024

1 737

-85,55%

606 219

521 057

-14,05%

3 077

214

-93,06%

6 212

25

-99,60%

37 979

33 132

-12,76%

112

86

-23,34%

5 851

1 724

-70,53%

624

198

-68,31%

0

0

-100,00%

- 39

- 12

69,10%

362 159

398 604

10,06%

217 075

239 505

10,33%

213 439

232 046

8,72%

6 325

4 310

-31,86%

-

-

-

-

-

-

341 333

374 601

9,75%

3 555

8 746

146,03%

110 388

111 085

0,63%

3 916

3 121

-20,29%

1 007

1 238

22,99%

1 297

- 2 530

-

337 417

371 480

10,10%

2 548

7 508

194,63%

109 091

113 614

4,15%

1 169 127

1 146 973

-1,89%

12 093

4 930

-59,23%

17 334

14 649

-15,49%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

8 094

15 324

89,33%

- 77

89

-

5 173

10 045

94,18%

AÉREO

6 094

- 9 865

-

- 23

- 2 528

-10966,88%

6 319

- 11 397

-

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

13 017

16 770

28,83%

268

- 90

-

5 792

7 137

23,22%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

40 241

51 836

28,81%

2 012

2 423

20,46%

11 742

3 326

-71,68%

DIVERSOS

79 470

48 523

-38,94%

70 649

82 127

16,25%

38 180

19 963

-47,71%

CRÉDITO

45 819

32 139

-29,86%

- 525

- 316

39,87%

21 040

18 197

-13,51%

CAUÇÃO

969

947

-2,25%

223

- 39

-

157

409

159,77%

23 024

8 636

-62,49%

134

360

167,94%

15 992

1 100

-93,12%

670

701

4,57%

2 221

2 163

-2,62%

1

1

0,90%

8 987

6 100

-32,12%

68 607

79 959

16,55%

990

256

-74,17%

1

0

-99,82%

- 12

0

-

0

0

-

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
1
2

Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
Informação provisória.

2008

20092

-15,08%

310 230

336 793

8 256 765

-18,38%

1 489

4 707 946

4 275 010

-9,20%

29 232

27 525

361 184

Tx. Cresc. 08/09

Tx. Cresc. 08/09

Tx. Cresc. 08/09
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2008

Resseguro Aceite

Actividade Seguradora

Seguro Directo

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

Vida
20091

41 379 244

45 923 772

8 068 437

8 522 204

5,62%

24 916 224

29 552 911

18,61%

789 779

908 292

15,01%

3 541 764

3 503 327

-1,09%

130 022

132 423

1,85%

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

2 356 232

2 013 967

-14,53%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

1 744 518

1 561 997

-10,46%

6 319

5 038

-20,27%

- 174 050

- 276 388

-58,80%

40 769 422

44 518 263

9,20%

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.
08/09

2008

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA – 2008
5,69%
0,31%

4,02% 0,02%
-0,42%
19,50%

8,56%
1,91%

60,21%

ESTRUTURA DE ACTIVOS VIDA – 2009
4,39% 3,40% 0,01%
-0,60%
0,29%
18,56%
7,63%
1,98%

64,35%

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
Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros activos aceites

10,98%

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

Não Vida
2008
Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas

Tx. Cresc.
08/09

7 324 825

7 475 634

2,06%

Títulos da Dívida Pública

1 725 466

1 743 754

1,06%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

2 533 338

2 846 058

12,34%

Acções e Títulos de Participação

331 080

367 354

10,96%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

492 869

488 073

-0,97%

Terrenos e edifícios

819 021

788 371

-3,74%

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

459 076

400 079

-12,85%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

207 309

296 139

42,85%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

64 853

34 899

-46,19%

691 812

510 907

-26,15%

6 633 495

6 570 212

-0,95%

Outros activos aceites
Total das Provisões Técnicas
Informação provisória.

0,89%

9,45%
23,56%

2,83%
6,27%
11,18%

6,73%
34,59%

4,52%

ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA – 2009
0,47%

6,83%

3,96%
5,35%

23,33%

10,55%

6,53%
4,91%
38,07%

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
Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI
Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas
Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários
Outros activos aceites
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ESTRUTURA DE ACTIVOS NÃO VIDA – 2008

Actividade Seguradora

1

20091

FUNDOS DE PENSÕES
U: Quantidade
20091

2008
EMPRESAS DE
SEGUROS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES
Fechados

EMPRESAS DE
SEGUROS

TOTAL

TOTAL

46

177

223

48

189

237
168

35

131

166

36

132

0

7

7

0

6

6

PPR e PPR/E

2

18

20

2

22

24

PPA

2

2

4

2

2

4

Outros Abertos excepto PPR, PPR/E e PPA

7

26

33

8

33

41

14

13

27

15

13

28

Informação provisória.

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

MONTANTES GERIDOS

TAXA DE
CRESCIMENTO
1

2008
TOTAL

2009

20 281 910

21 917 738

8,07%

Allianz SGFP

33 504

34 551

3,13%

American Life

12 272

13 448

9,58%
21,27%

AXA Vida

45 028

54 605

Banif Açor Pensões

247 083

269 386

9,03%

BBVA Fundos

351 962

391 948

11,36%
-98,75%

BES Vida
BPI Pensões
BPI Vida
CA Vida

315

4

2 872 813

3 178 876

10,65%

7 213

6 486

-10,07%

40 397

46 768

15,77%

CGD Pensões

1 577 592

2 100 060

33,12%

ESAF

2 476 078

2 582 420

4,29%

99 832

116 009

16,20%
-8,68%

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

525

480

1 121 799

1 119 555

-0,20%

5 085

5 908

16,18%

13 755

15 269

11,01%

4 759

5 368

12,80%

6 883

7 034

2,20%

17 576

19 585

11,43%
-65,51%

Pedro Arroja

179

62

PensõesGere

6 898 208

7 092 642

2,82%

Previsão

1 673 289

1 952 369

16,68%

Real Vida

116 694

134 323

15,11%

1 393 596

1 397 688

0,29%

80 536

84 034

4,34%

1 161 308

1 262 326

8,70%

Victoria Vida

22 460

24 982

11,23%

Zurich Vida

1 167

1 553

33,04%

Santander Pensões
SGF
SGFP do Banco de Portugal

1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

em co-gestão

N.º ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES
1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

Informação provisória.

CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros
1

2008
VALOR DOS
FUNDOS

CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES
Fechados
PPR e PPR/E
PPA
Outros Abertos ex. PPR, PPR/E e PPA
1

TAXA DE CRESCIMENTO

2009

CONTRIBUIÇÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

20 281 910

2 425 988

21 917 738

956 383

8,07%

-60,58%

19 280 901

2 335 119

20 799 937

855 191

7,88%

-63,38%

403 381

22 762

419 247

28 379

3,93%

24,68%

8 357

281

11 028

188

31,96%

-32,98%

589 270

67 827

687 526

72 625

16,67%

7,07%

Informação provisória.

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

VALOR POR TIPO DE ACTIVOS

1

20 281 922

21 917 738

Tx. Cresc. 08/09

8,07%

Títulos da Dívida Pública

4 365 517

4 668 741

6,95%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

4 427 819

5 952 843

34,44%

Acções e Títulos de Participação

2 587 095

3 330 666

28,74%

Unidades de participação em fundos de investimento

4 629 521

4 895 103

5,74%

Terrenos e edifícios

1 778 170

1 878 415

5,64%

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

2 759 284

1 279 191

-53,64%

Outros Activos

- 265 484

- 87 221

67,15%

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ACTIVOS – 2008
13,60%

-1,31%

8,77%
21,52%
25,65%

21,83%
12,76%

ESTRUTURA DE ACTIVOS – 2009
5,84%
8,57%

-0,57%

21,30%
22,33%

15,20%

27,16%

Títulos da Dívida Pública

Terrenos e edifícios

Obrigações de Entidades Privadas

Depósitos, C.D. e MMI

Acções

Outros activos

U.P. Fundos de Investimento
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Composição dos activos dos Fundos de pensões

20091

Fundos de Pensões

2008

NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS
2008
Total

Taxa
Crescimento

2009

26 554

27 139

2,20%

12 299

12 621

2,62%

Singulares

12 168

12 482

2,58%

Colectivos

131

139

6,11%

10

18

80,00%

Ligados Tipo I

Ligados Tipo II
Singulares

0

6

-

Colectivos

10

12

20,00%
1,79%

Agentes

14 142

14 395

Singulares

12 760

12 701

-0,46%

Colectivos

1 382

1 694

22,58%

102

100

-1,96%

Corretores de Seguros
Singulares

1

1

0,00%

Colectivos

101

99

-1,98%

Mediadores de Resseguro

1

5

400,00%

Singulares

0

0

-

Colectivos

1

5

400,00%

.

REMUNERAÇÕES
U: Milhares de euros

2008

Taxa de Crescimento
19,49%

Total

637 184

761 397

Ramo Vida

224 171

275 582

22,93%

Ligados Tipo I

86 538

238 441

175,53%

Ligados Tipo II

116 441

6 748

-94,20%

Agentes

17 864

24 256

35,78%

7 931

6 969

-12,12%

Singulares
Colectivos

9 933

17 286

74,03%

2 751

4 152

50,90%

Singulares

-

8

-

Colectivos

2 751

4 144

50,61%

Corretores de Seguros

Mediadores de Resseguro
Mediadores em regime da Livre Prestação de Serviços
Ramos Não Vida
Ligados Tipo I
Ligados Tipo II

-

319

-

577

1 667

189,04%

409 673

483 031

17,91%

42 268

82 029

94,07%
-50,79%

12 152

5 980

265 013

290 830

9,74%

Singulares

132 459

130 046

-1,82%

Colectivos

132 555

160 784

21,30%

83 703

90 341

7,93%

Singulares

-

46

-

Colectivos

83 703

90 295

7,88%

Agentes

Corretores de seguros

Mediadores de Resseguro

-

9 357

-

6 537

4 493

-31,28%

Fundos de Pensões

3 340

2 785

-16,61%

Ligados Tipo I

3 280

2 763

-15,76%

Mediadores em regime da Livre Prestação de Serviços

Ligados Tipo II
Agentes

0

0

-

51

18

-63,88%
-93,50%

Singulares

37

2

Colectivos

14

16

14,32%

9

3

-62,77%

Corretores de Seguros

1

20091

Singulares

-

0

-

Colectivos

9

3

-62,77%

Mediadores de Resseguro

-

0

-

Mediadores em regime da Livre Prestação de Serviços

0

0

-

Informação provisória.

MEDIADORES INSCRITOS – 2009
0,37%

46,57%

53,04%

0,02%
Mediadores Ligados
Resseguro
Agentes
Corretores

REMUNERAÇÕES POR TIPO DE MEDIADOR – 2009
108 | 109

1,28%

44,48%

41,72%

Mediadores Ligados
Resseguro
Agentes
Corretores

REMUNERAÇÕES POR RAMO DE SEGUROS / FUNDOS DE PENSÕES – 2009
0,37%

36,19%

63,44%

Não Vida
Vida
Fundos de Pensões

Mediação

ESTATÍSTICAS

12,51%

Legislação

111

DIPLOMAS RELATIVOS
À ACTIVIDADE SEGURADORA

NOVEMBRO DE 2009 A MAIO DE 2010

2009/10
Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2009
Banco de Portugal
D.R. n.º 227, II Série, Parte E, de 23 de
Novembro de 2009

Define regras técnicas e procedimentos relativos à protecção, pelas instituições
de pagamento, dos fundos recebidos dos utilizadores de serviços de
pagamento, com vista à aplicação do artigo 32.º do Regime Jurídico que regula
o acesso à actividade das instituições de pagamento e a prestação de serviços
de pagamento

Portaria n.º 1455/2009, de 30 de Dezembro
Ministério das Finanças e da Administração Pública
D.R. n.º 251, I Série

Fixa a taxa a pagar pelas empresas de seguros e entidades gestoras de fundos
de pensões, a favor do Instituto de Seguros de Portugal, para o ano 2010.

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2010/A
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
D.R. n.º 1, I Série, de 4 de Janeiro de
2010

Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 28/99/A, de 31 de Julho, que estabelece
a organização e o funcionamento dos serviços de saúde da Região Autónoma
dos Açores.
Artigo 29.º

Portaria n.º 4/2010, de 4 de Janeiro
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
D.R. n.º 1, I Série

Altera o Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo e
Selectividade, aprovado pela Portaria n.º 424-F/2008, de 13 de Junho.

Deliberação n.º 153/2010
Instituto de Seguros de Portugal
D.R. n.º 14, II Série, Parte E, de 21 de
Janeiro de 2010

Distribuição de pelouros e delegação de competências para orientação e
gestão do Gabinete de Documentação e do Gabinete de Qualidade.

Deliberação n.º 154/2010
Instituto de Seguros de Portugal
D.R. n.º 14, II Série, Parte E, de 21 de
Janeiro de 2010

Delegação de poderes para autorização de despesas e pagamentos

Regulamento da CMVM n.º 2/2010
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
D.R., n.º 57, II Série, Parte E, de 23 de
Março de 2010

Sistema de Indemnização aos Investidores (Alteração ao Regulamento da
CMVM n.º 2/2000).

2010
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/A, de 30 de Março
Região Autónoma dos Açores − Assembleia Legislativa
D.R. n.º 62, I Série

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de Agosto,
que estabelece o regime jurídico de actividades sujeitas a licenciamento das
câmaras municipais na Região Autónoma dos Açores.
Artigo 72.º, n.º 5

Resolução da Assembleia da República n.º 29/2010
Assembleia da República
D.R. n.º 70, I Série, de 12 de Abril de
2010

Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010-2013

Regulamento da CMVM n.º 3/2010
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2010
Banco de Portugal
D.R. n.º 74, II Série, Parte E, de 16 de
Abril de 2010

Estabelece os deveres mínimos de informação que devem ser observados
pelas instituições de crédito, com sede ou sucursal em território nacional, na
negociação, celebração e vigência de contratos de crédito à habitação e de
crédito conexo. Revoga a instrução n.º 27/2003, do Banco de Portugal. Artigo
6.º, alínea h) – Identificação dos produtos e serviços financeiros adquiridos
pelo cliente, de forma facultativa, em associação ao empréstimo, descrição dos
efeitos dessa aquisição nos custos do empréstimo e explicitação das condições
de manutenção e de eventual revisão desses efeitos, se aplicável.

Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril
Ministério da Economia da Inovação e do Desenvolvimento
D.R. n.º 80, I Série

Estabelece o regime jurídico da mobilidade eléctrica, aplicável à organização,
acesso e exercício das actividades relativas à mobilidade eléctrica, bem como
as regras destinadas à criação de uma rede piloto de mobilidade eléctrica.
Artigos 8.º e 11.º, n.º 2

Lei n.º 3-A/2010, de 28 de Abril
Assembleia da República
D.R. n.º 82, I Série, 1º Suplemento

Grandes Opções do Plano para 2010-2013

Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril
Assembleia da República
D.R. n.º 82, I Série, 1º Suplemento

Orçamento do Estado para 2010.
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Deveres de conduta e qualificação profissional dos analistas financeiros e
consultores para investimento (alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007).
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D.R., n.º 73, II Série, Parte E, de 15 de
Abril de 2010

2010
Decreto-Lei n.º 47/2010, de 10 de Maio
Ministério das Finanças e da Administração Pública
D.R. n.º 90, I Série

Estabelece um regime transitório de actualização das pensões de acidentes de
trabalho, para o ano 2010, de 1,25%.

Portaria n.º 268/2010, de 12 de Maio
Ministério da Saúde
D.R. n.º 92, I Série

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da actividade das
clínicas ou consultórios dentários.
Artigo 5.º – Seguro profissional e de actividade:
A responsabilidade civil e profissional bem como a responsabilidade pela
actividade das clínicas e consultórios dentários devem ser transferidas para
empresas de seguros.

Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de Maio
Ministério das Finanças e da Administração Pública
D.R. n.º 102, I Série

Aprova normas processuais e critérios para a avaliação prudencial dos projectos
de aquisição e de aumento de participações qualificadas em entidades do
sector financeiro, transpondo a Directiva n.º 2007/44/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro.

Portaria n.º 371/2010
Ministério das Finanças e da Administração Pública − Gabinete do Ministro
D.R. n.º 104, II Série, Parte C de 28 de
Maio de 2010

Nomeação do Dr. José Emílio Pires na comissão de acompanhamento do
Fundo de Acidentes de Trabalho.

NORMAS REGULAMENTARES

NOVEMBRO DE 2009 A MAIO DE 2010

2009/10
Norma n.º 14/2009 – R, de 23 de Dezembro
Difere para o exercício de 2010 a aplicação da excepção prevista para o cálculo
das responsabilidades passadas assumidas pelas empresas de seguros e
sociedades gestoras de fundos de pensões com benefícios pós-emprego.
Diário da República n.º 3, II Série, Parte E, de 3 de Janeiro de 2010

Norma n.º 15/2009 – R, de 30 de Dezembro
Estabelece os princípios aplicáveis ao relato financeiros dos mediadores de
seguros ou de resseguros.
Diário da República n.º 7, II Série, Parte E, de 12 de Janeiro de 2010

Norma n.º 1/2010 – R, de 7 de Janeiro
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 2.º
trimestre de 2010.
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Altera a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de Junho, relativa a conduta
de mercado.
Diário da República n.º 54, II Série, Parte E, de 18 de Março de 2010

Norma n.º 3/2010 – R, de 18 de Março
Estabelece os princípios e regras a observar pelas empresas de seguros,
mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões na
publicidade por si efectuada.
Diário da República n.º 58, II Série, Parte E, de 24 de Março de 2010

Norma n.º 4/2010 – R, de 18 de Março
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices
do ramo “Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 3.º
trimestre de 2010.
Diário da República n.º 71, II Série, Parte E, de 13 de Abril de 2010

Norma n.º 5/2010 – R, de 1 de Abril
Estabelece a informação que deve ser divulgada sobre a política de remuneração
dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização das empresas de
seguros e resseguros e sociedades gestoras de fundos de pensões.
Diário da República n.º 71, II Série, Parte E, de 13 de Abril de 2010

LEGISLAÇÃO

Norma n.º 2/2010 – R, de 4 de Março

Normas Regulamentares

Diário da República n.º 9, II Série, Parte E, de 14 de Janeiro de 2010

2010
Norma n.º 6/2010 – R, de 20 de Maio
Altera a Norma Regulamentar n.º 11/2007-R, de 26 de Julho, que estabelece o
sistema de informação de pensões de acidentes de trabalho.
Diário da República n.º 118, II Série, Parte E, de 21 de Junho de 2010

PARECERES

NOVEMBRO DE 2009 A MAIO DE 2010

2009
Parecer n.º 125/09/DAR/F/DSP, de 10 de Novembro de 2009
Previsão da fórmula de cálculo do
benefício de pré-reforma e pagamento
de valores extraordinários através de
fundos de pensões

1. Nas situações de pré-reforma financiadas através de fundos de pensões há
que distinguir as que dependem de acordo do associado daquelas em que os
participantes adquirem o direito ao benefício independentemente do acordo
do associado. Neste último caso, a respectiva fórmula de cálculo deve estar
definida, por um lado, sob pena do esvaziamento do sentido útil daquilo que se
entende por “plano de pensões”, para efeitos da al. a) do art. 2 do Decreto-Lei
n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, e, por outro, pela razão que subjaz à formalidade
destes negócios jurídicos, i.e., a protecção das situações jurídicas de longo
prazo.
Pelo contrário, quando é necessário o acordo do associado para a concessão
do benefício de pré-reforma, dado que este benefício está dependente da
sua vontade, não se afigura necessário a estipulação da sua forma de cálculo
desde que se prevejam a realização de contribuições extraordinárias para o
seu respectivo cumprimento, pois não só não existe sequer uma verdadeira
expectativa dos participantes ao seu recebimento, como também não se
coloca o risco de subfinanciamento do fundo de pensões.
2. A possibilidade de se efectuarem pagamentos extraordinários a beneficiários,
directamente através de fundos de pensões, colide com a forma de pagamento
dos benefícios financiados através destes veículos de financiamento, pois
apenas é possível a remição em capital da pensão no momento específico
do início do seu pagamento, nos termos do estipulado no n.º 1 do art. 8.º do
Decreto-Lei n.º 12/2006.

Parecer n.º 34/2009/DSP, de 10 de Novembro de 2009
Utilização do conceito de serviços
clinicamente
necessários
nos
clausulados dos contratos de seguro
de doença

1 – Em algumas apólices do seguro de doença é possível verificar a existência
de uma exclusão dos actos clínicos que não sejam considerados pelo segurador
ou pela entidade gestora do contrato como serviços clinicamente necessários,
sem que tal signifique, necessariamente, que as mesmas conferem poderes
interpretativos exclusivos ao segurador.
2 – De facto, aquelas cláusulas devem antes ser interpretadas como uma
delimitação positiva do âmbito das coberturas do contrato, no sentido de
se salvaguardar que os actos clínicos sejam necessários e adequados às
circunstâncias verificadas em cada caso em concreto.
3 – Por outro lado, os clausulados devem dispor de uma cláusula de arbitragem
que permita resolver eventuais diferendos decorrentes da aplicação do contrato,
pelo que um segurado que não concorde com o enquadramento levado a
cabo, a esse nível, face ao seu estado clínico, sempre terá a possibilidade de
recorrer àquele sistema de resolução de conflitos.
4 – No entanto, cláusulas de tipo aberto, como as atrás mencionadas, poderão
suscitar dúvidas interpretativas quanto à concretização das situações que
estarão ou não abrangidas, inibindo eventualmente o segurado de avançar para
um tratamento médico que lhe seja prescrito ou indicado pelo médico que o
acompanha, mas que seja considerado “desaconselhado” pelo segurador ou
pelo gestor de serviços de saúde a que este recorre, ou que o levem a propor
o recurso à arbitragem, com a consequente demora na prestação de cuidados
de saúde eventualmente inadiáveis.
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5 – Dever-se-ão, ainda, ter presentes as consequências decorrentes da aplicação
do regime constante da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais relativamente a
algumas das cláusulas utilizadas pelo mercado segurador com o objectivo referido.
6 – Dado o exposto, entende-se ser mais adequado que as cláusulas daquele
tipo passem a mencionar que estão cobertos os actos clínicos considerados
necessários, face ao quadro clínico do segurado e de acordo com os protocolos
e padrões reconhecidos pela comunidade médica, como, aliás, já figura em
algumas apólices de seguros de saúde.
7 – Este entendimento é válido, de igual modo, para quaisquer outras exclusões
ou cláusulas limitativas do contrato que prevejam que cabe ao segurador ou aos
seus administradores ou gestores de serviços de saúde a definição de conceitos
ou o enquadramento de situações para que uma determinada cobertura
possa ser accionada, sem que esteja prevista a exigência de um critério ou de
fundamentação explicitamente sustentados em princípios médicos.

Parecer n.º 76/2009/DSP, de 10 de Novembro de 2009

Para efeitos de cumprimento destes princípios, os operadores devem, entre
outros aspectos, adoptar procedimentos que assegurem um elevado nível de
eficiência na realização das prestações que decorram da verificação do evento
garantido.
2 – Na regularização de sinistros no âmbito do seguro de vida, com muita
frequência assumem particular importância os dados pessoais de saúde da
pessoa segura falecida, seja para o cumprimento do dever de participação por
parte dos beneficiários, seja para os seguradores, na defesa do seu interesse
contratual, aferirem uma eventual exclusão ou limitação de cobertura, ou a
prestação de declarações inexactas ou reticentes, negligentes ou dolosas.
3 – Face ao supra referido, entende-se que, no quadro dos deveres pré-contratuais de informação e de esclarecimento que cabem aos seguradores,
estatuídos pelo regime jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, e considerando o primado do princípio
da boa-fé, deve o tomador do seguro ser elucidado, de forma clara e adequada,
sobre a relevância do acesso aos dados pessoais de saúde no momento da
participação do sinistro e sobre as consequências que derivam da sua falta.
Especificamente quanto ao seguro de grupo, em observância dos Art.ºs 78.º
e 87.º do RJCS, importa ter presente que, por regra, a prestação da aludida
informação ao segurado recai sobre o tomador do seguro. Nessa medida, devem
os seguradores acautelar a inclusão da mesma no espécimen informativo por
si elaborado.
Com efeito, uma adequada compreensão do ónus da participação do sinistro,
para além de possibilitar uma decisão consciente na contratação ou adesão,
contribuirá para a prevenção de situações ulteriores de litígio, designadamente
as associadas à exigência da satisfação das prestações devidas.
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1 – O 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, veio prever princípios gerais de
conduta de mercado, de acordo com os quais os seguradores devem actuar
de forma diligente, equitativa e transparente no seu relacionamento com os
tomadores de seguros, segurados, beneficiários e/ou terceiros lesados.

LEGISLAÇÃO

Regularização de sinistros, na
sequência de morte da pessoa segura,
no âmbito de produtos do ramo
“Vida”, e acesso a dados pessoais de
saúde com vista ao pagamento das
indemnizações

2009
4 – Cumpre ainda sublinhar que, em linha com o previsto no Art.º 342.º do
Código Civil, o ónus da prova das possíveis exclusões ou limitações de
cobertura, bem como de prestação de declarações inexactas ou reticentes,
aptas à desobrigação do pagamento do capital seguro, impende sobre os
seguradores.
Nesse sentido, uma vez participado o sinistro nos moldes legalmente fixados,
não devem os seguradores onerar os beneficiários de seguros de vida com
actos que só sobre si recaem, declinando ou protelando o pagamento das
importâncias devidas.
A este propósito, saliente-se da mesma forma o estipulado pela alínea d)
do Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, que tipifica como
prática comercial agressiva, em qualquer circunstância, aquela que se traduz
em “obrigar o consumidor, que pretenda solicitar indemnização ao abrigo de
uma apólice de seguro, a apresentar documentos que, de acordo com critérios de
razoabilidade, não possam ser considerados relevantes para estabelecer a validade
do pedido (…)”.
5 – Posto isto, afigura-se conveniente que os seguradores procurem garantir, no
momento da celebração do contrato, o acesso aos dados pessoais necessários
relativos à saúde das pessoas seguras, cumprindo integralmente as disposições
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente em matéria de protecção
de dados pessoais.
Em particular, impõe-se assinalar o disposto nos Art.º 3.º, alínea h) e 7.º, n.º 2 da
Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, nos termos dos quais o consentimento para
acesso a dados pessoais deverá corresponder a uma manifestação de vontade
livre, específica e informada, para além de ter de ser expresso.

Parecer n.º 290/09/DAR/S/DSP, de 18 de Novembro de 2009
Seguro de responsabilidade civil das
agências de viagens e turismo

A exclusão das situações decorrentes de greves nas empresas prestadoras dos
serviços prestados poderá ser admitida tendo em conta o disposto na alínea c)
do n.º 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 263/2007, de 13 de Agosto, com as
rectificações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 21-D/97, de 29 de
Novembro, bem como as alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 12/99, de 11
de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho, uma vez que se trata
de uma situação enquadrável nas actuações imprevisíveis de terceiros alheios
ao fornecimento das prestações devidas pelo contrato.
A exclusão de todos os danos originados por motivos de força maior implica a
exclusão de situações que deverão estar abrangidas pela cobertura obrigatória
e permite uma ampla margem de discricionariedade que não pode ser
admitida, sob pena de se esvaziar de conteúdo útil o objectivo da contratação
de um seguro obrigatório, podendo tal exclusão apenas referir-se às situações
não imputáveis ao segurado.
Não podem ser excluídos os danos causados por representantes das agências
de viagens, ainda que se encontrem no estrangeiro, uma vez que o seguro
de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos danos causados a
terceiros e clientes pela agência e pelos seus representantes, conforme resulta
do disposto no n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto,
com as rectificações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 21-D/97,
de 29 de Novembro, bem como as alterações operadas pelo Decreto-Lei
n.º 12/99, de 11 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho.
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Parecer DDI/DPR, de 19 de Novembro de 2009
I. O objectivo do regulamentador1 é o de incentivar a devolução dos certificado
e dístico comprovativos do seguro durante o período de validade inscrito nos
mesmos, por forma a diminuir o risco de fraudes, e com isso melhorar a disciplina
e segurança do tráfego rodoviário. Pelo que, naturalmente, não é susceptível de
dúvida o direito do tomador do seguro à percepção do montante do estorno
se o solicitar até ao final desse período.
II. Por outro lado, após a entrada em vigor (em 1 de Janeiro de 2009) do artigo
107.º/1, conjugado com o artigo 13.º/1, ambos do Regime Jurídico do Contrato
de Seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 Abril, deve
ter-se como relativamente imperativo o direito ao estorno em epígrafe, pelo
que o segurador não pode fazer seu o montante do estorno não devolvido até
ao final do período de validade inscrito nos documentos, podendo o tomador
do seguro solicitar o seu pagamento até ao final do prazo de prescrição do
direito.

1 Cláusula 18.ª/5 da Parte Uniforme das Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel,
aprovada pela Norma Regulamentar n.º 14/2008-R do Instituto de Seguros de Portugal, de 27 Nov. 2008, como aliás,
anteriormente, o artigo 9º/4 da Apólice Uniforme aprovada pela Norma Regulamentar n.º 17/2000-R do mesmo Instituto, de 21
Dez. 2000.

Parecer n.º 164/09/DAR/M/DSP, de 25 de Novembro de 2009
PDEAMS de mediador com sede num
Estado-membro da União Europeia

Um concessionário de automóveis pode ceder parcialmente o seu
estabelecimento e os seus trabalhadores a um mediador de seguros.
Os funcionários dos concessionários de automóveis, quando exercem funções
enquanto Pessoas Directamente Envolvidas na Actividade de Mediação de
Seguros (PDEAMS) ao serviço de um mediador de seguros com sede num
Estado-membro da União Europeia, terão de ser dotados da formação que
seja exigida pela legislação do Estado-membro de origem que regulamenta a
actividade de mediação de seguros. Quanto a este aspecto, importa salientar
que os PDEAMS não poderão, em caso algum, vincular os concessionários
com os quais têm uma relação laboral, ainda que exerçam a actividade de
mediação de seguros no estabelecimento do concessionário de automóveis,
mas somente o mediador de seguros que representem.
Acresce que os estabelecimentos comerciais dos concessionários que sejam
assumidos como estabelecimentos comerciais do mediador de seguros estão
obrigados à disponibilização de livro de reclamações do mediador de seguros,
nos termos do disposto nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo
4.º e dos n.ºs 2 e 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, e
cumprindo os requisitos fixados na Circular do ISP n.º 1/2009, de 22 de Janeiro.
Caso os PDEAMS actuem cumulativamente para um mediador de seguros
com sede num Estado-membro da União Europeia e para outro mediador
de seguros nacional aplicar-se-á o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, relativos a incompatibilidades.
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III. Antes da entrada em vigor dos citados artigos 107.º/1 e 13.º/1 do RJCS,
deve ter-se a matéria do destino do estorno em epígrafe como relevando da
autonomia contratual. Veja-se entretanto o previsto no artigo 11.º/2 do Regime
das Cláusulas Contratuais Gerais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 446/85, de 25
de Outubro (na interpretação de cláusulas de adesão ambíguas deve prevalecer
o sentido mais favorável ao aderente).

LEGISLAÇÃO

Seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel
– Destino do estorno do prémio
por resolução antecipada, sem que
tenha havido entrega dos certificado
e dístico comprovativos do seguro
até ao final do período de validade
inscrito nos mesmos
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Parecer n.º 303/09/DAR/S/DSP, de 2 de Dezembro de 2009
Prazo razoável de dilação da eficácia
da declaração de resolução do
contrato

O prazo razoável de dilação da eficácia da declaração de resolução do contrato,
a estipular no âmbito dos seguros obrigatórios, não pode ser inferior a 10
dias, porque corresponderá a um prazo muito reduzido que não permitirá ao
tomador de seguro ou segurado contratar atempadamente um novo seguro, o
que corresponde a uma cláusula relativamente proibida pela alínea f) do artigo
19.º e pela alínea b) do artigo 22.º do Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais
Gerais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro.

Parecer n.º 113/DSP/2009, de 7 de Dezembro de 2009
Emissão de certificado provisório e de
certificado internacional do seguro
obrigatório de responsabilidade civil
automóvel

1 – Nos termos do n.º 10 do Art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de
Agosto, «Qualquer documento que comprove a eficácia do contrato de seguro só
pode ser emitido após o pagamento do prémio pelo tomador do seguro, ficando
a entidade emitente, quando não seja a empresa de seguros, responsável perante
esta pela entrega da quantia correspondente ao prémio».
2 – Quando a emissão do certificado provisório seja realizada por mediador de
seguros, a empresa de seguros, na medida em que responde pelos actos que
esse mediador pratique em seu nome e por sua conta, deverá assegurar que
os documentos comprovativos da validade do seguro não sejam emitidos sem
que o pagamento do prémio se tenha verificado, mediante a implementação
de procedimentos rigorosos que permitam controlar essa emissão.

Parecer n.º 113/DSP/2009, de 7 de Dezembro de 2009
Emissão de certificado internacional
do
seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel

1 – À luz do n.º 10 do Art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto,
conclui-se que, por regra, deve existir correspondência entre o período de
validade constante da carta verde e aquele para o qual foi pago o respectivo
prémio.
2 – As empresas de seguros que atribuam, por sua livre iniciativa, à carta verde
um período de validade superior àquele que foi efectivamente contratado e
para o qual foi liquidado o prémio não poderão desonerar-se da assunção de
sinistros que venham a ocorrer durante esse período de extensão de validade,
tanto mais que a mesma é considerada um documento autêntico nos termos
do n.º 1 do Art.º 83.º do Decreto-Lei n.º 291/2007.
3 – Nos casos em que o pagamento do prémio é fraccionado mensalmente,
as empresas de seguros, em alternativa ao procedimento referido no anterior
parágrafo, poderão recorrer aos mecanismos de protecção que lhes são
conferidos pelo regime legal, designadamente a faculdade conferida pelo n.º 9
do Art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 291/2007.

Parecer n.º 313/09/DAR/S/DSP, de 21 de Dezembro de 2009
Seguro de responsabilidade civil
profissional dos mediadores de
seguros

A contratação de uma única apólice por um grupo multinacional de mediação
de seguros consubstancia-se num contrato que visa cobrir grandes riscos, mas
poderá não se adequar à necessidade de individualização do seguro de cada
entidade individualmente considerada, como será o caso de um determinado
mediador de seguros inscrito no registo de mediadores de seguros junto do
Instituto de Seguros de Portugal.
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Deste modo, deverá ser individualizada a aplicação da apólice ao mediador
individualmente considerado, explicitando no contrato qual o capital
especificamente afecto ao seguro de responsabilidade civil contratado por
aquele, que deverá respeitar os capitais mínimos previstos no n.º 2 do artigo
2.º da Norma Regulamentar n.º 18/2007-R, de 31 de Dezembro, e de acordo
com a actualização operada pela alínea a) do n.º 3 da Circular n.º 6/2008, de 10
de Julho.

Parecer n.º 283/09/DAR/S/DSP, de 21 de Dezembro de 2009
I
De acordo com o artigo 12.º do Decreto de 21 de Outubro de 1907, que
estabelecia as Bases para o Exercício da Indústria de Seguros, as mútuas de
seguros constituídas ao seu abrigo eram havidas, para todos os efeitos, como
sociedades comerciais (artigo 12.º do mencionado diploma legal).

Posteriormente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17
de Abril, foi revogado o Decreto-Lei n.º 102/94 (cfr. al. d) do art. 247.º), sem
que ficasse ressalvada a situação das mútuas de seguros constituídas antes da
entrada em vigor deste Decreto-Lei n.º 102/94.
Admitindo este “lapso”, o legislador veio clarificar esta situação, fazendo
repristinar o regime excepcional anteriormente previsto, prevendo, no artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro (que alterou o Decreto-Lei
n.º 94-B/98, de 17 de Abril), que as mútuas de seguros autorizadas à data da
publicação do Decreto-Lei n.º 102/94, de 20 de Abril, podem manter a forma
jurídica que adoptavam nessa data, não tendo pois de adaptar os seus estatutos
em conformidade com o Código Cooperativo.
II
A dissolução voluntária e liquidação extrajudicial de uma empresa de seguros
pressupõe a prévia não oposição do Instituto de Seguros de Portugal, nos
termos do n.º 2 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.
Por outro lado, compete ao Instituto de Seguros de Portugal nomear os
liquidatários extrajudiciais da seguradora em liquidação, conforme prevê o n.º 4
do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, através de certificado,
com o respectivo selo branco (neste sentido, cfr. artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 90/2003, afastando-se assim a aplicação do artigo 151.º do Código das
Sociedades Comerciais, referente à nomeação do liquidatário).
Verificando-se que os anteriores credores de seguros da seguradora em
liquidação passam para a órbita de outra empresa de seguros, poderá o
liquidatário ficar dispensado, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
90/2003, dos deveres de publicidade e informação previstos nos artigos 9.º e
10.º do mesmo diploma legal a cargo do liquidatário, pois que a “ratio” destes
deveres de publicidade e informação assenta na protecção dos credores de
seguros da empresa de seguros em liquidação
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O Decreto de 21 de Outubro de 1907 foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 188/84, de
5 de Junho, o qual passou a qualificar as mútuas de seguros como cooperativas
de responsabilidade limitada, regendo-se pelo disposto neste diploma e no
Código Cooperativo (artigo 20.º). Criou-se contudo um regime excepcional
para as mútuas de seguros já autorizadas à data da publicação do Decreto-Lei
n.º 188/84, que permitia às mútuas já existentes continuarem a revestir a forma
de sociedades comerciais, não se lhes aplicando por conseguinte o Código
Cooperativo. Este regime excepcional manteve-se com o Decreto-Lei n.º 102/94,
de 20 de Abril, diploma que veio revogar o Decreto-Lei n.º 188/84, de 5 de
Junho.
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Regime jurídico aplicável às mútuas de
seguros – Procedimentos – Cessação
de empresa de seguros nacional
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Note-se que, embora o Decreto-Lei n.º 90/2003 preveja que em caso de
liquidação de uma empresa de seguros o Instituto de Seguros de Portugal
deve informar as autoridades de supervisão de seguros dos demais
Estados-membros da abertura da liquidação (neste sentido, cfr. artigos 13.º,
18.º e 19.º do Decreto-Lei n.º 90/2003), bem como promover a publicação, em
português, de um extracto da decisão de abertura da liquidação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias (cfr. artigo 14.º do mesmo diploma), tais deveres
apenas são aplicáveis quando está em causa um processo de liquidação de
empresa de seguros com dimensões transfronteiriças.

Parecer n.º 177/09/DAR/M/DSP, de 22 de Dezembro de 2009
Cancelamento de registo por falta de
estrutura adequada

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º
144/2006, de 31 de Julho, é condição de acesso à actividade de mediação de
seguros, na categoria de corretor de seguros, possuir uma estrutura económico-financeira adequada ao exercício da actividade, em termos a definir em norma
regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal.
Nessa medida, resulta do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Norma
Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada
pela Norma Regulamentar n.º 17/2008-R, de 23 de Dezembro, que os corretores
de seguros devem “Possuir contabilidade organizada e uma estrutura que lhe
permita dispor, nos prazos legais, de todos os documentos contabilísticos e de
prestação de contas, necessários ao exercício dos poderes de supervisão pelo
Instituto de Seguros de Portugal”.
A impossibilidade de dispor, nos prazos legais, dos documentos necessários
ao exercício dos poderes de supervisão pelo Instituto de Seguros de
Portugal implica que o mediador de seguros não possui uma estrutura
económico-financeira adequada ao exercício da actividade de mediação de
seguros, na categoria de corretor de seguros.
Pelo que se verifica a falta superveniente da condição de acesso à actividade de
mediação de seguros prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 144/2006, de 31 de Julho, nos termos melhor definidos na alínea a) do n.º 1
do artigo 13.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro, na
redacção que lhe foi dada pela Norma Regulamentar n.º 17/2008-R, de 23 de
Dezembro.
Consequentemente, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 56.º do
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, o registo do mediador de seguros é
cancelado quando se verifique a falta superveniente das condições de acesso
ou de exercício à actividade de mediação de seguros.

Parecer n.º 677/09/DCM/DSP, de 23 de Dezembro de 2009
Cessação do contrato de seguro de
grupo

1 – Nos termos do n.º 1 do artigo 84.º do regime jurídico do contrato de seguro
(RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o tomador
pode fazer cessar o contrato de seguro de grupo por revogação, denúncia ou
resolução, nos termos gerais.
2 – Já de acordo com o artigo 116.º do RJCS, aplicável por força do preceito
legal supra referido, «O contrato de seguro pode ser resolvido por qualquer das
partes a todo o tempo, havendo justa causa, nos termos gerais».
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3 – Existindo justa causa, o que deve ser aferido com referência aos parâmetros
gerais do Direito, uma vez que o legislador não fixou critérios específicos ao
nível do RJCS, o contrato de seguro de grupo pode ser resolvido pelo tomador
em qualquer momento, isto é, fora da data da prorrogação do mesmo.
4 – A invocação de justa causa para o fim em apreciação não depende de
previsão contratual, constituindo uma faculdade que decorre directamente do
ordenamento jurídico.

Parecer n.º 323/09/DAR/S/DSP, de 4 de Janeiro de 2010
Atendendo ao disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, de 17 de Abril, é considerado Estado-membro do compromisso
aquele em que o tomador reside habitualmente, ou, quando se trate de pessoa
colectiva, o Estado-membro em que está situado o estabelecimento da pessoa
colectiva a que o contrato diz respeito, considerando-se que a residência
habitual deve ser aferida à data da celebração do contrato de seguro, uma vez
que é em tal data que são fixados os termos e pressupostos do contrato.

Parecer DDI/DPR, de 19 de Janeiro de 2010
Seguro
obrigatório
de
responsabilidade civil automóvel
– Direito à emissão do certificado
de tarifação restrito à cobertura do
seguro obrigatório

O artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, transpõe a 5.ª
Directiva do Seguro Automóvel (2005/14/CE, de 11 de Maio de 2005: artigo
4.º/4, aditando um artigo 4.º-B à 3.ª Directiva do Seguro Automóvel, 90/232/CE,
de 14 de Maio de 1990), a qual é restrita ao seguro obrigatório e, na matéria do
certificado de tarifação, visa incrementar a protecção do tomador desse seguro.
Nessa decorrência, e num avanço relativamente ao teor da previsão legal que
a precedeu (concretamente a do artigo 24.º/3 do Decreto-Lei n.º 176/95, de 26
de Julho), o teor do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 291/2007 densificou
a previsão legal, estabelecendo de forma clara o direito do tomador do seguro
a um certificado de tarifação restrito ao seguro obrigatório – não lhe podendo
ser imposto pelo segurador um certificado relativo não apenas ao seguro
obrigatório, mas ainda à cobertura de danos próprios.
Claro que, correspondentemente, o segurador de destino do risco (ou seja,
o segurador para onde o tomador do seguro pretenda transferir o risco) é
igualmente livre (artigo 405.º do Código Civil) de solicitar ao candidato a
tomador do seguro informação relativa ao histórico da cobertura de danos
próprios, ainda que o contrato solicitado seja restrito à cobertura obrigatória.

Parecer DDI/DPR, de 27 de Janeiro de 2010
Imputação do dever de verificar a
conformidade de novo contrato de
seguro celebrado em associação
com um contrato de mútuo com as
mesmas condições de garantia do
seguro inicial

Importa atender ao conteúdo do artigo 97.º/1 do RJCS, que determina que “[se]
o seguro foi constituído em garantia, o tomador do seguro pode celebrar novo
contrato de seguro com outro segurador, mantendo as mesmas condições de
garantia, sem consentimento do credor”. Por maioria de razão, o mesmo regime
se aplicará a seguros associados a um contrato de mútuo que não configurem
uma garantia, nos quais a regra da proibição de “tying” entre produtos impedirá
a introdução de obstáculos contratuais à substituição do segurador.
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Assim, havendo apólices a transferir cujos segurados residem em Portugal,
mas que, à data da celebração da apólice, tinham residência habitual num
outro Estado-membro, deve-se entender que não existem compromissos em
Portugal a transferir.
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Seguro de Vida: Determinação do
local do compromisso
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Assim sendo, estando a celebração do novo seguro na disponibilidade do
tomador do seguro e dependendo da sua iniciativa, afigura-se que o ónus
de assegurar que se mantêm as condições de garantia constantes do seguro
original, tal como resulta do artigo 97.º ou as condições contratuais estipuladas
entre a instituição de crédito e o mutuário/tomador, deve recair sobre si e
não sobre o segundo segurador. Efectivamente seria desproporcionado exigir
que fosse o segurador a verificar e a garantir essa conformidade perante
a instituição de crédito.1 No momento da celebração do novo contrato, o
tomador do seguro já dispõe [ou deveria dispor face ao regime legalmente
previsto (cfr. artigo 18.º e ss. e 185.º do RJCS)] dos elementos de informação
pré-contratual relevantes para aferir da “conformidade” ou “desconformidade”
face às condições inicialmente contratadas.
Por outro lado e quanto ao dever de informação à instituição de crédito de
ter sido celebrado um contrato de seguro com determinadas garantias,
considera-se que também neste caso o dever deve impender sobre o tomador
do seguro (a contraparte do contrato de mútuo) e não ao segurador, terceiro
face a essa relação contratual.
Tendo o tomador do seguro direito, face ao regime legalmente vigente (artigo
34.º do RJCS), a que lhe seja entregue a apólice, e estando contratualmente
vinculado com a instituição de crédito a manter um contrato de seguro
com determinadas características, não se vislumbra qualquer fundamento
para não lhe ser imputável o dever de comunicação à instituição de crédito,
imputando-o antes a terceiro estranho a essa relação, valendo neste domínio o
aforismo jurídico “ubi commoda, ibi incommoda”.
Cumpre assinalar, por último, que os únicos deveres legais de comunicação
à instituição de crédito a cargo do segurador em contratos desta natureza
se reportam a vicissitudes contratuais que não seriam de interesse do
tomador do seguro comunicar, protegendo, nesse caso, a posição do
credor. Trata-se do dever de o segurador comunicar a cessação do contrato
aos terceiros ressalvados no contrato e aos beneficiários com designação
irrevogável, desde que identificados na apólice (cfr. artigo 108.º/2 do RJCS)
e o dever de o segurador comunicar às instituições de crédito as alterações
realizadas pelo consumidor aos contratos de seguro de vida utilizados como
garantia do crédito à habitação (cfr. artigo 7.º/3 do Decreto-Lei n.º 222/2009,
de 11 de Setembro).
1

O que não afasta a sujeição do segurador ao dever especial de esclarecimento constante do artigo 22.º do RJCS e ao dever geral
de comercialização de um seguro adequado à cobertura expressamente solicitada pelo tomador do seguro.

Parecer n.º 136/09/DAR/F/DSP, de 12 de Fevereiro de 2010
Denominação dos fundos de pensões
– práticas comerciais desleais

Atendendo a que no âmbito dos fundos de pensões abertos assume particular
relevância a designação atribuída aos mesmos, o recurso a expressões como,
por exemplo, capital garantido, capital seguro, investimento garantido,
rendimento garantido, reforma segura, reforma garantida, futuro garantido
ou investimento seguro, são susceptíveis de gerar, em consumidores
razoavelmente atentos, a convicção de que os produtos a subscrever assumem
determinadas características, vantagens ou riscos. A falta de materialização de
tais características na efectiva descrição dos produtos poderá consubstanciar
uma prática comercial enganosa, para efeitos do disposto no artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março.
Assim, o recurso às expressões acima referidas deve ser interpretado no
seguinte sentido:

2010
–

A expressão capital garantido, ou capital seguro, indicia que o risco
assenta apenas na volatilidade dos rendimentos sem que haja risco de
perda do capital inicial;

–

Por sua vez, a menção a rendimento garantido implica, desde logo, que
o produto a subscrever garante o rendimento mediante a aplicação
de uma taxa fixa (acordada em momento prévio à contratação), sem
prejuízo da garantia de capital;

–

Por outro lado, expressões como reforma garantida, futuro garantido
ou investimento garantido geram a convicção de que os produtos a
subscrever garantem sempre algo (por exemplo: o capital inicial, o
rendimento, o capital e rendimento);

–

Por fim, expressões como investimento seguro e reforma segura
pressupõem a garantia de capital. Mais se refira que a expressão
investimento seguro gera ainda a convicção de que estão em causa
produtos adversos ao risco, mais conservadores em termos de
política de investimentos, e, portanto, pouco susceptíveis a oscilações
de mercado, ou seja, gera-se a convicção de que o risco de perda
financeira é mínimo.

Parecer n.º 52/10/DAR/S/DSP, de 24 de Fevereiro de 2010
Seguro de acidentes de trabalho –
trabalhadores por conta de outrem
– extensão para deslocações ao
estrangeiro

A extensão da cobertura para deslocações ao estrangeiro conexionada com
o seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de outrem,
tendo em vista garantir o pagamento de despesas decorrentes do transporte
e assistência do sinistrado no estrangeiro, não será admissível. Com efeito,
tais despesas deverão estar incluídas na cobertura obrigatória, com os limites
previstos no n.º 2 da Cláusula 4.ª e no n.º 2 da Cláusula 6.ª da Parte Uniforme da
Apólice de Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho para Trabalhadores
Por Conta de Outrem, aprovada pela Norma Regulamentar n.º 1/2009-R, de 8 de
Janeiro, não podendo ser objecto de uma contratação adicional, especialmente
atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 1.º e no artigo 5.º da Lei n.º 100/97, de
13 de Setembro, e ao disposto nos artigos 7.º e 39.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de
Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010, pelo que deverá
ser eliminada ou excluída a sua aplicação do âmbito do seguro obrigatório, ou
apenas poderá aplicar-se para efeitos de agravamentos a posteriori do prémio
aplicável ao contrato de seguro específico.

Parecer n.º 50/10/DAR/S, de 2 de Março de 2010
Supervisão de Sociedade Gestora de
Participações Sociais no Sector dos
Seguros

A supervisão das sociedades gestoras de participações no sector dos seguros
é subtraída ao Instituto de Seguros de Portugal, caso a sociedade esteja sujeita
por outra legislação à supervisão do Banco de Portugal (n.º 1 do artigo 157.º-B
do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril).

Pareceres

Desta forma, na escolha da designação dos fundos de pensões deve ser feita
uma ponderação de interesses entre, por um lado, o interesse das entidades
responsáveis pela constituição de fundos em adoptarem uma designação
apelativa para o público e, por outro, o interesse geral dos consumidores,
enquanto público susceptível de subscrever os produtos financeiros
disponíveis no mercado, de terem uma percepção clara e transparente sobre
as características e/ou riscos inerentes a esses produtos.
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Assim, quando o cumprimento dos requisitos de idoneidade dos membros dos
órgãos de administração e fiscalização das sociedades gestoras de participações
no sector dos seguros for verificado pelo Banco de Portugal, não estão tais
sociedades sujeitas ao dever de registo dos membros dos seus órgãos sociais
junto do Instituto de Seguros de Portugal, sem prejuízo deste Instituto poder
solicitar informação sobre a idoneidade dos membros em questão ao Banco
de Portugal, nos termos do n.º 1 do artigo 157.º-B do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril.

Parecer n.º 33/10/DAR/M/DSP, de 3 de Março de 2010
Constituição de uma sociedade de
mediação de seguros por mediadores
de seguros inscritos a título individual

A actuação como pessoas directamente envolvidas na actividade de mediação
de seguros (doravante PDEAMS), ao serviço de uma sociedade de mediação
de seguros, não carece de formalização através de contrato escrito, valendo o
princípio da liberdade de forma, previsto no artigo 219.º do Código Civil.
Contrariamente, caso a pessoa singular actue na qualidade de agente de
seguros, colaborando na actividade de uma sociedade de mediação de seguros,
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de
31 de Julho, deve formalizar essa colaboração através da celebração de um
contrato escrito que regule a sua intervenção.
Acresce que, nesta situação, assumem a responsabilidade perante os
segurados, solidariamente, o agente de seguros pessoa singular e a sociedade
de mediação de seguros, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º.

Parecer n.º 517/09/DCM/DSP, de 05 de Março de 2010
Indemnização de clientela e sua
regularização

1 – Estabelece o artigo 45.º 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.
2 – Para efeitos do cálculo dessa indemnização, deve ser considerado que a
remuneração é constituída por toda a vantagem económica ligada à prestação
fornecida pelo mediador de seguros, pecuniária ou não.
3 – 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.

Parecer n.º 62/10/DAR/S/DSP, de 10 de Março de 2010
Seguro de responsabilidade civil
das agências de viagens e turismo –
cobertura de assistência

Deverão estar cobertas pela garantia de assistência, não podendo ser admitidas
como exclusões, as situações em que o cliente não consegue terminar a
viagem por causa que não lhe é imputável, conforme resulta do disposto no
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 209/2007, de 13 de Agosto, com as rectificações
introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 21-D/97, de 29 de Novembro,
bem como as alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 12/99, de 11 de Janeiro
e pelo Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho.
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Parecer n.º 70/10/DAR/S/DSP, de 18 de Março de 2010
Seguro de Incêndio

A cobertura de “Demolição e Remoção de Escombros”, como cobertura
integrante da cobertura base, mas com uma limitação de pagamento dos
prejuízos, não se coaduna com o facto da referida cobertura estar abrangida
pela cobertura obrigatória de incêndio, tendo em conta o teor do n.º 2 da
Cláusula 2.ª da Parte Uniforme das Condições Gerais da Apólice do Seguro
Obrigatório de Incêndio, aprovada pela Norma Regulamentar n.º 16/2008-R,
de 18 de Dezembro.
A cláusula relativa à reconstrução em terreno alheio, que prevê a redução do
valor a liquidar caso o segurado não iniciar a reconstrução no prazo de um ano,
tem de garantir expressamente a sua inaplicabilidade ao atraso na reconstrução
por causa não imputável ao segurado.

Parecer n.º 73/10/DAR/S/DSP, de 31 de Março de 2010

Com efeito, tal estipulação não se coaduna com a natureza da obrigatoriedade
dos seguros de acidentes pessoais, principalmente porque a obrigatoriedade de
celebração de tais seguros é efectuada como um benefício que os tomadores
de seguro (autarquias e corporações de bombeiros, entidades organizadoras
de campos de férias, empresas de animação turística, operadores marítimo-turísticos, prestadores de serviços de mergulho e proprietários de embarcações
de pesca) terão de garantir às respectivas pessoas seguras que desempenham
uma actividade profissional ao seu serviço, ou que são clientes da sua actividade
comercial. Como tal, se parte do risco seguro recair sobre os segurados ou
pessoas seguras os mesmos não estarão a ser completamente ressarcidos nos
termos da lei.

Parecer n.º 19/10/DAR/F/DSP, de 31 de Março de 2010
Contrato de alteração de contrato
constitutivo de fundo de pensões;
Negócio jurídico de extinção de
quota-parte de fundo de pensões; e
formulação adoptada relativamente
à “exclusão” de associados do fundo
de pensões fechado. Data de efeito
da extinção vs data de efeito da
liquidação.

1. Nada obsta a que legalmente a extinção de quota-parte de um fundo de
pensões, ou até mesmo a “exclusão” de um associado, conste do contrato de
alteração de um contrato constitutivo de um fundo de pensões, desde que os
mencionados contratos se apresentem como distintos e autónomos entre si,
i.e., desde que para efeitos da respectiva supervisão seja claramente perceptível
a sua independência.
2. A extinção da quota-parte de fundo de pensões fechado fundamenta-se
legalmente nos termos do n.º 6 do art. 30.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20
de Janeiro, relativo ao “Regime Jurídico dos Fundos de Pensões”, o qual dispõe
que “a extinção de um fundo de pensões fechado ou de uma quota-parte deste
ou, ainda, de um fundo de pensões aberto é efectuada, após autorização prévia
do Instituto de Seguros de Portugal, mediante negócio jurídico de extinção
escrito”.
Todavia, quando as partes apenas pretendem autonomizar o património, e
respectivas responsabilidades, de um fundo de pensões fechado, mediante a
celebração de adesões colectivas a um fundo de pensões aberto, não se lhes
aplicam as disposições relativas à liquidação, previstas no art. 31.º do “supra”
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Nos seguros de acidentes pessoais, a responsabilidade pelo pagamento da
franquia não pode recair sobre o segurado ou sobre a pessoa segura, salvo
quando previsto na regulamentação do seguro em causa.
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referido diploma legal, as quais implicam a afectação individual do património,
pois estas pressupõem, antes de mais, a não manutenção do plano de pensões
pelo associado, mas sim, por analogia, o regime da transferência de adesões
colectivas entre fundos de pensões, previsto no n.º 8 do art. 25.º do Decreto-Lei
n.º 12/2006.

Parecer n.º 125/09/DAR/F/DSP, de 6 de Abril de 2010
Prestação de serviços administrativos
a Associações Mutualistas.

No que concerne à possibilidade de Entidades Gestoras de Fundos de Pensões
prestarem serviços administrativos a Associações Mutualistas, nomeadamente
na gestão de contas individuais de participantes, uma vez que têm essa
especialização, decorrente da sua actividade na gestão de fundos de pensões
de contribuição definida, cumpre referir que, sem prejuízo do disposto no n.º 1
do art. 32.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, nos termos do qual
“os fundos de pensões podem ser geridos quer por sociedades constituídas
exclusivamente para esse fim, designadas no presente decreto-lei por
sociedades gestoras, quer por empresas de seguros que explorem legalmente
o ramo ‘Vida’ e possuam estabelecimento em Portugal”, o n.º 3 do art. 32.º deste
diploma legal estipula que “as entidades gestoras exercem as funções que
lhes sejam atribuídas por lei, podendo também exercer, de forma autónoma,
actividades necessárias ou complementares da gestão de fundos de pensões”.
Assim, sem prejuízo do estipulado em concreto em relação ao respectivo
objecto social, as Entidades Gestoras podem prestar serviços administrativos
a uma Associação Mutualista para a gestão das contas individuais do seu
esquema de benefícios.

Parecer n.º 21/10/DAR/F/DSP, de 13 de Abril de 2010
Transferências de contribuições de e
para fundos de pensões comunitários

No caso de transferências de valores provenientes de fundos de pensões
constituídos e a operar noutros Estados-membros da União Europeia para
fundos de pensões constituídos e a operar em Portugal, não compete ao
Instituto de Seguros de Portugal verificar e pronunciar-se sobre o cumprimento
dos requisitos exigidos pelo Estado-Membro de origem em ordem a que
aquelas transferências possam ocorrer, não se vislumbrando qualquer
obstáculo à recepção de tais valores ao abrigo da legislação nacional.
Por sua vez, em caso de transferências de valores afectos a fundos de pensões
constituídos e a operar em Portugal para outro fundo de pensões constituído
ao abrigo da legislação de um Estado-membro, os princípios de direito
comunitário relativos às livres circulações de pessoas, capitais e prestação de
serviços legitimam a admissibilidade dessa transferência, não podendo, no
entanto, deixar de se observar, em ordem a que essa transferência ocorra, o
disposto nos artigos 6.º, n.º 1 e 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro
relativos, respectivamente, às contingências que podem conferir o direito ao
recebimento de uma pensão e à forma de pagamento dos benefícios.
No entanto, só será possível observar-se as condições de transferência desses
valores caso estes sejam transferidos para um fundo de pensões, pelo que, nessa
medida, as entidades gestoras devem assegurar-se que os valores em causa
serão efectivamente transferidos para um veículo de financiamento com essa
natureza (designadamente através de comunicações com a entidade gestora
de acolhimento), até porque só assim se conseguirá assegurar o cumprimento
do disposto nos artigos 8.º, n.º 4 e 6.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 12/2006.
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Embora o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, não preveja qualquer
obrigação legal no sentido de haver uma comunicação prévia ao Instituto
de Seguros de Portugal no âmbito da realização de transferências de valores
afectos a fundos de pensões do território português para outro Estadomembro, atendendo ao circunstancialismo que deve ser observado para que
tais transferências ocorram, será conveniente que o Instituto de Seguros de
Portugal seja informado da realização das mesmas, de forma a assegurar-se
uma efectiva supervisão quanto à observância dos requisitos inerentes a tais
transferências (artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 12/2006).

Parecer n.º 92/10/DCM/DSP, de 20 de Abril de 2010
Deveres de informação das empresas
de seguro em caso de perda total

1 – Declarada a perda total de um veículo, as empresas de seguros, por
força do n.º 5 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto,
e independentemente da hipótese aplicável (alíneas a), b) e c) do n.º 1 do
mencionado preceito legal), devem observar o artigo 119.º do Código da Estrada,
respeitante ao cancelamento da matrícula, importando realçar a obrigação de
«(…) comunicar tal facto (…)» e de «(…) remeter o documento de identificação do
veículo e título de registo de propriedade às autoridades competentes» (cfr. n.º 8).

Parecer n.º 351/09/DCM/DSP, de 22 de Abril de 2010
Cobrança de prémios por mediador
de seguros e utilização da conta
«clientes»

1 – Define o artigo 42.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho,
que os prémios de seguro recebidos pelo mediador para serem entregues às
empresas de seguros devem, como única opção, ser depositados na conta
«clientes».
2 – Por outro lado, de acordo com o n.º 6 do mesmo artigo, deverá o mediador
de seguros manter um registo detalhado e actualizado dos movimentos
efectuados na conta «clientes», relativamente a cada contrato de seguro.
3 – Por forma a garantir uma total transparência e rigor, deverão ser sempre
cumpridas as disposições supra referidas, em coordenação com as obrigações
e os deveres de controlo previstos no Capítulo III, Secção II da Norma
Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro.
4 – Assim, não é admissível ao mediador de seguros depositar directamente os
prémios de seguro cobrados na conta bancária da empresa de seguros.

Pareceres

2 – Nessa sequência, devem igualmente as empresas de seguros, nos termos
do n.º 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, com a
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de Abril, e «Sempre que
tenham qualquer intervenção num processo que leve à declaração de perda total
de um veículo interveniente num acidente nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto (…)», informar «(…) o respectivo proprietário
da obrigatoriedade de apresentação de um certificado de destruição para efeitos
de cancelamento da matrícula e do registo, e de quem é o responsável por essa
apresentação (…)», informação esta a prestar no âmbito da comunicação
prevista no n.º 4 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 291/2007.
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Parecer n.º 186/10/DCM/DSP, de 26 de Abril de 2010
Adequação das coberturas

1 – No âmbito do seguro de grupo, ainda que o proponente subscreva a
declaração individual de adesão, da qual consta toda a informação imposta
pelo regime legal vigente (cfr. n.º 1 do artigo 78.º do regime jurídico do contrato
de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril), entende-se
que o conhecimento real dos termos contratuais não se pode extrair tão só
desse facto.
2 – A comunicação daquela informação deve ser efectiva, com observação do
regime das cláusulas contratuais gerais, constante do Decreto-Lei n.º 446/85, de
25 de Outubro, para que o aderente fique totalmente elucidado, permitindo-lhe aferir a eventual inadequação das coberturas, todas ou em parte, ao seu
caso particular.
3 – Por outro lado, no sentido de prevenir situações ulteriores de litígio,
as quais são passíveis de protelar, injustificadamente, a regularização dos
sinistros participados, poderá ser aconselhável que as empresas de seguros
implementem procedimentos que permitam verificar, no momento da adesão,
as condições por si exigidas, avaliando-se, desde logo, a adequação ou não
do produto a cada caso concreto, em lugar de se relegar tal sindicância para
o momento em que o aderente exige a satisfação da prestação contratual, ou
seja, quando está particularmente vulnerável.
4 – A este propósito, importa também sublinhar o regime aplicável às práticas
comerciais desleais, consignado no Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março.

Parecer n.º 183/10/DCM/DSP, de 27 de Abril de 2010
Questionário de saúde

1 – No âmbito do seguro de saúde, o questionário, que se enquadra na declaração
inicial do risco, é um elemento decisivo para a celebração do contrato, cabendo
ao tomador do seguro ou ao segurado, antes dessa celebração, declarar com
exactidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por
significativas para a apreciação do risco pela empresa de seguros, dever que
também abrange aquelas cuja menção não seja solicitada naquele documento.
2 – No respeitante a esta matéria, prevista no artigo 24.º e seguintes do regime
jurídico do contrato de seguro (RJCS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008,
de 16 de Abril, e sendo fornecido um questionário destinado à apreciação
do risco, sublinha-se a necessidade deste dever ser preparado com especial
cuidado, resultando num documento suficientemente claro e completo, que
permita ao declarante cumprir a sua obrigação de forma acessível, o que
permitirá evitar situações de anulabilidade da cobertura, limitando o potencial
de litigância que deste tipo de situações pode decorrer.
3 – Entende-se, pelo exposto, que as questões insertas naquele documento
não devem ser expressas de modo excessivamente vago, sendo certo que, de
acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º do RJCS, a empresa de seguros,
salvo havendo dolo do tomador do seguro ou do segurado com o propósito de
obter uma vantagem, não pode prevalecer-se «De resposta imprecisa a questão
formulada em termos demasiados genéricos».
4 – Assim, tendo em vista evitar situações que possam suscitar dúvidas ou
induzir a uma deficiente interpretação por parte do proponente, as questões
colocadas devem ser delimitadas através de critérios objectivos, que poderão
passar, por exemplo, por períodos de internamento, cirurgias associadas ou
patologias mais relevantes.
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Parecer DDI/DPR, de 27 de Abril de 2010
A Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, estabelece princípios e
regras a observar (também) pelos mediadores de seguros na publicidade por
estes efectuada.
No que concerne ao respectivo âmbito de aplicação (artigo 2.º), haverá
que atentar especificamente no n.º 2 desta disposição regulamentar, que
corresponde ao seguinte texto: “As disposições previstas na presente Norma
Regulamentar aplicam-se à publicidade efectuada pelos mediadores de seguros
que exerçam actividade em território português, considerando-se para o efeito a
prestação de serviços a pessoas residentes ou estabelecidas em Portugal.”
Esclarece o texto regulamentar que se considera que um mediador de seguros
(independentemente de se encontrar registado em Portugal ou noutro Estado
membro da União Europeia) exerce a actividade de mediação de seguros em
território português quando presta serviços a pessoas residentes (critério da
“residência”, para as pessoas singulares) ou estabelecidas (para as pessoas
colectivas, releva a presença e o regime institucional ao abrigo do qual prestam
serviços) em Portugal.

Em suma, o teor da Norma Regulamentar aplicar-se-á a mediadores de seguros
mesmo que registados noutros Estados-membros da União Europeia, sempre
que a publicidade por esta efectuada respeite (também) à actividade de
mediação de seguros prestada em território nacional (a pessoas residentes
ou estabelecidas em Portugal) e estejam em causa produtos e serviços que
integram as competências (de regulação e de supervisão) do ISP, enquanto
autoridade de supervisão do sector segurador e fundos de pensões.
Note-se, ainda, que os princípios e as regras previstas no normativo em apreço
acrescem às que decorrem já de legislação e regulamentação geral e especial
em matéria de publicidade, tanto nacional, como comunitária.
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Por seu turno, importa referir o n.º 5 daquele artigo 2.º (fixando um critério
delimitador negativo, acessório ou complementar do citado critério consagrado
no n.º 2 do mesmo artigo e funcionando em segunda linha), de acordo com
o qual não é aplicável a Norma Regulamentar à publicidade efectuada pelos
mediadores de seguros, relativa a produtos e serviços que não se encontrem
sujeitos à supervisão do ISP. Neste sentido, os princípios e as regras do
normativo não terão aplicação, por exemplo, à publicidade efectuada por
mediadores de seguros que assumam a qualidade de instituições de crédito,
quando a publicidade se refira apenas a produtos bancários simples. Pelo
contrário, a Norma Regulamentar n.º 3/2010-R, de 18 de Março, já se aplicará
no caso de uma instituição de crédito registada como mediador de seguros
que, no âmbito dessa sua actividade de mediação de seguros, comercialize
produtos de seguros que integrem as competências do ISP.
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Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)
Preparado pelo grupo
Restatement of European
Insurance Contract Law
Madrid
Sellier. European Law
Publishers
2009
Desc. Fís.: LXVII, 668 p.
ISBN 978-3-86653-069-0

Esta obra contém os Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)
realizados pelo Grupo Restatement of European Insurance Contract Law
(grupo que iniciou o seu trabalho em 1999). Estes princípios foram
apresentados à Comissão Europeia como Draft Common Frame of Reference
of European Insurance Contract Law (DCFR Insurance).
O livro é constituído por três partes, compreendendo treze capítulos:
1 – Introductory Provisions
2 – Initial Stage and Duration Pre-Contractual Information Duty
3 – Insurance Intermediaries
4 – The Risk Insured
5 – Insurance Premium
6 – Insured Event
7 – Prescription
8 – Sum Insured and Insured Value
9 – Entitlement to indemnity
10 – Rights of Subrogation
11 – Insured Persons other tan the Policyholder
12 – Insured Risk
13 – Admissibility
Para além do PEICL/DCFR Insurance, também compreende as traduções
em checo, holandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, polaco,
português, eslovaco, espanhol e sueco. Sendo que a tradução portuguesa
ficou a cargo de Pedro Pais de Vasconcelos.

Manual Prático da Mediação de Seguros
Fernando Gilberto
Lisboa, Porto
Lidel – Edições Técnicas
2009
Desc. Fís.: 253 p.
ISBN 978-972-757-647-0

Fernando Gilberto, também autor do livro Manual Prático dos Seguros
(publicado em 2008), apresenta-nos mais uma obra relacionada com a
actividade seguradora, desta vez intitulada Manual Prático da Mediação de
Seguros.
Segundo a nota de apresentação, este livro “(…) procura transmitir algumas
ideias e sugestões de como a actividade da mediação de seguros pode ser
gerida, tanto do ponto de vista do mediador como da própria companhia
de seguros (…) esta obra pretende contribuir para que os profissionais que
já se encontram no sector possam desenvolver ainda mais e melhor a sua
actividade e ajudar os que se estão a iniciar nesta nova etapa da sua vida
profissional.”
Na introdução, o autor refere que esta obra tem como objectivo “(...)
contribuir para o fortalecimento da relação entre seguradoras e mediadores
e destes últimos com os seus clientes, tendo sempre no horizonte o
sucesso e a satisfação de todas as partes envolvidas”.
O livro encontra-se estruturado em quatro partes:
Parte I – O Mercado Segurador
Parte II – A Mediação de Seguros

Parte III – O Segurador e a Mediação
Parte IV – Anexos
A primeira parte é dedicada à importância do sector segurador em Portugal.
A parte seguinte, dividida em três capítulos, ocupa-se da questão da mediação
de seguros. Começa por fazer uma abordagem à origem, evolução, dados
estatísticos e enquadramento legal da mediação de seguros, analisando,
seguidamente, a relação do mediador com o segurador, terminando com os
factores-chave de sucesso para uma mediação bem-sucedida.
A terceira parte, dedicada ao segurador e à mediação, analisa as seguintes
questões: factores-chave para um relacionamento bem-sucedido, a
concorrência dos seguradores aos mediadores e a fraude nos seguros. Esta
parte termina com um capítulo onde são apresentadas algumas questões
adicionais, que surgem frequentemente, relacionadas com a actividade de
mediação de seguros.
Na quarta e última parte é apresentado um pequeno glossário, uma lista
de contactos úteis e os Decretos-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho (lei da
Mediação) e 78/2008, de 16 de Abril (Lei do Contrato de Seguro).

Ed. Marcelo Cruz
London
Risk Books
2009
Desc. Fís.: XXXIV, 614 p.
ISBN 978-1-906348-19-9

Marcelo Cruz reúne alguns dos mais conceituados especialistas em gestão
de riscos de seguros para nos fornecer uma análise detalhada dos principais
requisitos e dos impactos do projecto Solvência II nas empresas de seguros
e de resseguros.
O autor refere na introdução que o seu objectivo com este livro é “(…) to
consolidate in one compendium the best articles and discussions around the
Solvency II process, the changes it will bring to insurers and reinsurers and what
these should do to comply with this new framework.”
O livro encontra-se dividido em cinco secções:
Section I – Introduction to the Solvency II Regime
Section II – Measuring and Managing Financial Risk
Section III – Measuring and Managing Insurance Risk
Section IV – Measuring and Managing Operational Risk
Section V – Economic Capital and Hedging under Solvency II
A primeira secção, dividida em seis capítulos, funciona como uma introdução
à Solvência II, fornecendo uma visão geral do estado actual da gestão de
risco de empresa o do impacto da Solvência II na indústria de seguros nos
próximos anos.
A segunda secção, por sua vez, apresenta-se dividida em cinco capítulos e
aborda a questão da gestão de risco financeiro, uma área que irá enfrentar
grandes mudanças com a Solvência II.
A terceira secção encontra-se organizada em duas partes. A primeira incide
sobre os riscos Não-Vida e a segunda cobre os riscos Vida.
A quarta secção é dedicada ao risco operacional, fornecendo um guia sobre
como se pode dar início a um programa de risco operacional nas empresas
de seguros.
A quinta e última secção é constituída por quatro capítulos, que mostram
como avaliar riscos individuais no ámbito da Solvência II.
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The Solvency II Handbook:
Developing ERM Frameworks in Insurance And Reinsurance Companies

Matemática Actuarial: Vida e Pensões
Jorge Afonso Garcia, Onofre
Alves Simões
Coimbra
Almedina
2010
Desc. Fís.: 544 p.
ISBN 978-972-757-40-39442

O trabalho aqui apresentado, da autoria de Jorge Afonso Garcia e Onofre
Alves Simões, tem como objectivo fornecer aos alunos do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG) um texto em português de introdução às
matérias leccionadas nas disciplinas de Matemática Actuarial, Complementos
de Matemática Actuarial e Fundos de Pensões.
Conforme resumo apresentado nas primeiras páginas, trata-se “(…) de um
texto básico, aplicável sobretudo na área de Vida e Fundos de Pensões,
pocurámos cobrir os principais temas e questões que se colocam aos
Actuários desta área, em especial aos que se encontram em início de carreira,
tentando simultaneamente introduzir alguns conceitos mais modernos,
num domínio tradicionalmente convencional, com especial destaque para
uma maior aplicação da teoria das probabilidades e processos estocásticos.”
A obra encontra-se organizada em seis partes:
Parte I – O Modelo Tradicional
Parte II – Modelos Universal Life e Unit Linked
Parte III – Introdução ao Modelo Markoviano
Parte IV – Introdução aos Fundos de Pensões
Parte V – Risco-Identificação e Modelos
Parte VI – Apêndices
A primeira parte encontra-se dividida em nove capítulos, ao longo dos quais
os autores desenvolvem o modelo tradicional aplicável em seguros de
vida. Nesta parte são abordadas as seguintes questões: comportamento da
mortalidade, seguros de vida, rendas dependentes da vida humana, seguros
em caso de morte e mistos, prémios, reservas matemáticas, alterações de
contratos, seguros sobre várias pessoas e seguros complementares e riscos
agravados.
A segunda parte, organizada em dois capítulos, ocupa-se dos modelos
Universal Life e United Linked.
A parte seguinte é dedicada à introdução dos modelos markovianos, de que
o modelo convencional é um caso particular.
A quarta parte, dividida em seis capítulos, é dedicada aos fundos de pensões
e capitalização colectiva da reforma. Nesta parte são analisados os planos
de benefício definido (BD), os métodos de financiamento em planos BD, os
planos de contribuição definida (CD), invalidez, sobrevivência e reformas
antecipadas e os ganhos e perdas em planos de benefício definido.
A quinta parte, intitulada Risco – identificação e Modelos, aborda ao longo de
cinco capítulos a questão da supervisão e alguns modelos mais utilizados de
análise e quantificação de risco.
A última parte apresenta uma série de exercícios e a sua resolução, bem
como uma lista da maioria dos símbolos clássicos usados em matemática
actuarial.
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