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A relevância económica e social do setor segurador e dos fundos de pensões
para a atividade económica e para o setor financeiro constitui hoje uma realidade
amplamente reconhecida. No exercício da sua atividade, os operadores do
setor mitigam incerteza, proporcionando aos agentes económicos ambientes
mais estáveis e, por isso, mais favoráveis ao seu desenvolvimento enquanto
empresas e ao dos mercados e sociedades onde se encontram inseridos. Neste
contexto, a atuação do ISP procura preservar o bom funcionamento deste
sistema, através de uma sólida regulação, de uma supervisão eficaz e de uma
atenta monitorização do cumprimento, pelos diferentes intervenientes, do
quadro legal e regulatório vigente.
Os artigos publicados nesta edição da Revista Fórum constituem excelentes
exemplos da atenção que esta autoridade de supervisão, através da sua atuação
nas esferas regulatória e de supervisão, dedica a estas temáticas.
Em primeiro lugar, o Dr. Tiago Mateus traz-nos a sua reflexão sobre a
problemática da cobertura de atos dolosos nos seguros obrigatórios de
Responsabilidade Civil, num artigo em que começa por analisar a natureza dos
seguros de responsabilidade civil facultativos e obrigatórios. O autor enquadra
a cobertura dos atos dolosos, tanto à luz do regime anterior, como no novo
regime jurídico do contrato de seguro, expondo as repercussões deste último
na forma como a cobertura de sinistros causados pelo tomador de seguro ou
segurado passa a ser juridicamente considerada.
O objetivo da manutenção da estabilidade financeira adquiriu uma maior
relevância junto das autoridades de supervisão, como consequência da crise
financeira despoletada em 2007. No segundo artigo desta edição, o Dr. Eduardo
Lourenço destaca a importante função estabilizadora do setor segurador e dos
[continua]

fundos de pensões neste domínio, mitigando riscos, incentivando a atividade
económica, complementando o sistema público de Segurança Social e
assumindo-se um relevante investidor institucional. Este texto salienta ainda
o papel da supervisão macroprudencial na garantia de uma abordagem mais
homogénea e integrada no combate aos riscos sistémicos.
Por fim, o Dr. Hugo Borginho recupera a temática do projeto Solvência II,
matéria de grande atualidade e da maior premência para o quadro regulatório
europeu. Este artigo sublinha a importância estratégica, quer para o mercado
segurador europeu, quer para as autoridades de supervisão nacionais, dos
planos de preparação para o regime Solvência II, como forma de se assegurar
uma transição eficiente e sem disrupções que garanta a proteção dos
tomadores de seguro e beneficiários, bem como a competitividade e maior
sofisticação dos operadores.
Esperamos que os conteúdos apresentados na presente edição da revista
Fórum correspondam ao interesse dos nossos leitores.
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A COBERTURA DOS ATOS DOLOSOS NOS SEGUROS
OBRIGATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 1
TIAGO MATEUS 2

1 Este artigo corresponde, com algumas adaptações, ao Relatório apresentado na disciplina de Direito dos Seguros I-II no âmbito do Mestrado
Científico em Ciências Jurídico-Económicas, na especialidade de Concorrência e Regulação, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
2 Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais.

1. Os seguros de responsabilidade civil
1.1. A origem e evolução dos seguros de responsabilidade
civil
O seguro de responsabilidade civil é, de acordo com a noção prevista no
artigo 137.º da Lei do Contrato de Seguro1 (doravante LCS), aquele em que
“o segurador cobre o risco de constituição, no património do segurado, de uma
obrigação de indemnizar terceiros”.

Face a esta situação, foi-se desenvolvendo, no seio da doutrina civil, uma ideia
de responsabilidade sem culpa, fundada no risco representado pela utilização
de certos bens e instrumentos. Surge, assim, a responsabilidade objetiva,
direcionada a tornar responsáveis, em primeira linha, os detentores desses
bens e instrumentos perigosos, e, no campo dos acidentes de trabalho, a
desonerar os trabalhadores de terem que provar a culpa do empregador para
obter a indemnização pelos danos sofridos6. Aliado ao desenvolvimento deste
tipo de responsabilidade surgiram, também, os seguros de responsabilidade
civil face à necessidade, sentida por aqueles sob os quais este novo tipo
de responsabilidade sem culpa recaía, de minimizarem as suas rigorosas
consequências.
Posteriormente, a doutrina entendeu não haver qualquer problema em alargar
o âmbito deste tipo de seguros a toda responsabilidade civil, abrangendo
também a responsabilidade com culpa, dando origem ao “moderno seguro de
responsabilidade civil”7.

1 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, com as declarações de retificação
n.º 32-A/2008, de 13 de junho, e n.º 39/2008, de 23 de julho.
2 Vd. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, O Contrato de Seguro no Direito Português e Comparado,
Lisboa, 1971, p. 267.
3 Vd. GARRIGUES, JOAQUIN, Contrato de Seguro Terrestre, Madrid, 1982, p. 358; e ALMEIDA, J. C.
MOITINHO DE, op. cit, p. 267.
4 Vd. GARRIGUES, JOAQUIN, op. cit., p. 358.
5 Vd. GARRIGUES, JOAQUIN, op. cit., p. 358 e ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 267.
6 Vd. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 268.
7 Vd. GARRIGUES, JOAQUIN, op. cit., p. 359.

8|9
A cobertura dos atos dolosos nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil

Este tipo de seguro começou por surgir no âmbito dos seguros marítimos, sendo
posteriormente adotado nos seguros terrestres, contudo, foi com o progresso
tecnológico que este seguro, tal como refere MOITINHO DE ALMEIDA, se tornou
num “dos ramos mais importantes da indústria seguradora”2. De facto, a evolução
industrial e mercantil desde o século XIX teve como contrapartida um aumento
significativo do número de acidentes, cujos lesados eram, maioritariamente,
trabalhadores3. Estes, quase sempre impossibilitados de provar a culpa dos
empregadores, tinham dificuldade em ser ressarcidos pelos danos sofridos4. Da
mesma forma, a utilização por parte da indústria de instrumentos e maquinaria
cada vez mais sofisticada mas, ao mesmo tempo, mais perigosa, aumentou o
número de acidentes não só entre os trabalhadores mas também de terceiros,
que, pelas mesmas razões, tinham dificuldade em provar a culpa daqueles em
cujo interesse essa maquinaria era utilizada5.

1.2. A especificidade dos seguros de responsabilidade
civil obrigatórios
Uma das distinções que mais facilmente podemos operar no âmbito dos
seguros de responsabilidade civil é a que os divide entre facultativos e
obrigatórios. Nos seguros de responsabilidade civil facultativos a celebração
é deixada à autonomia das partes, enquanto nos obrigatórios a celebração é
imposta por disposição legal ou regulamentar.
Os motivos que fundamentam essa obrigação de celebração são diversos,
ficando a dever-se, normalmente, ao exercício de determinadas atividades
perigosas8, como é o caso do seguro de transporte de mercadorias perigosas
por via aérea, regulado pelo Decreto-Lei n.º 289/2003, de 14 de novembro,
ou à importância e extensão sociológica de certas atividades, como é o caso
do incontornável seguro de responsabilidade civil automóvel, no qual rege
o Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, e do seguro de caçadores,
obrigatório por via da Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, e do Decreto-Lei
n.º 202/2004, de 24 de novembro.
Aos seguros de responsabilidade civil obrigatórios a LCS aplica um grupo de
disposições especiais contidas nos artigos 146.º, 147.º e 148.º, este último,
central no tema deste trabalho, consagra, como se disse, a exceção ao princípio
da não cobertura dos atos dolosos.
Desta forma, a exceção ao princípio da não cobertura de atos dolosos apenas
se concretiza no âmbito dos seguros obrigatórios, ficando, nos facultativos,
na inteira disponibilidade das partes a sua previsão ou não. A lógica desta
solução é simples de entender: o legislador português entendeu que esta
exceção apenas faz sentido no campo dos seguros de responsabilidade civil
obrigatórios, uma vez que nos seguros de responsabilidade civil facultativos,
ao dar primazia à autonomia das partes, a cobertura ou não de atos dolosos
dependerá daquilo que as partes determinarem no contrato.
A especificidade dos seguros obrigatórios de responsabilidade revela-se
igualmente na sua finalidade, sendo que, à partida, se poderia equacionar se a
obrigação legal de contratar se destinaria a proteger o património do tomador
de seguro na eventualidade de ocorrência de um sinistro, ou se, por outro lado,
visaria a proteção do terceiro lesado.
Em nossa opinião, a última hipótese merece total acolhimento, não só porque
fornece ao terceiro lesado um devedor solvente9/10 (empresa de seguros),
como se afigura, face ao regime traçado na LCS, como a solução que melhor
se coaduna com o previsão de um direito de regresso11 da empresa de seguros
sobre o tomador do seguro ou o segurado que tenha causado dolosamente o
dano, o que fará recair sobre este as consequências patrimoniais do dano causado.
8 Vd. HERMIDA, ALBERTO J. TAPIA, Manual de Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones,
Navarra, 2006, p. 223.
9 De salientar o regime prudencial a que se encontra sujeita a atividade seguradora em Portugal,
tal como resulta dos artigos 68.º e ss. do Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de abril, republicado pelo
Decreto-Lei nº 2/2009, de 5 de Janeiro, e posteriormente alterado pela Lei n.º 28/2009, de
19 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de maio e pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho
( Regime jurídico de acesso e exercício à atividade seguradora, doravante RJAS).
10 Neste sentido cfr. FONTAINE, MARCEL, Droit des Assurances- Quatrième édition, 2009, Bruxelles,
Larcier, p.58.
11 Vd. artigo 144.º da LCS. A questão de saber se estamos perante um verdadeiro direito de
regresso será tratada no ponto 4.3. deste trabalho.

Deve ser realçado, de igual modo, como particularidade inerente a este tipo
de seguros, o papel desempenhado pelo Instituto de Seguros de Portugal12
(doravante ISP) uma vez que as empresas de seguros que pretendam explorar
ramos ou modalidades de seguros obrigatórios devem, para o efeito, proceder
ao registo, junto desta instituição, das condições gerais e especiais das
respetivas apólices, bem como das correspondentes alterações, podendo o
ISP, fundamentadamente, fixar um prazo para a alteração das cláusulas que
entenda necessárias.
Ainda neste âmbito, o ISP pode, no exercício das suas atribuições, impor o uso
de cláusulas ou apólices uniformes para os ramos ou modalidades de seguros
obrigatórios.
Assim, podemos verificar que no caso dos seguros obrigatórios em que
exista uma apólice uniforme, ou um clausulado legal mínimo imposto, vulgo
Condições mínimas, se constata uma ainda maior restrição da autonomia
privada das partes, uma vez que para além de eliminar a liberdade de celebração
no que respeita ao tomador de seguro, coarta substancialmente a liberdade de
estipulação de ambos.

2. A cobertura dos atos dolosos à luz do regime
anterior
2.1. O artigo 437.º do Código Comercial
A problemática da cobertura dos sinistros causados pelo tomador do seguro ou
pelo segurado não é novidade no enquadramento legislativo nacional, embora
a regulação desta matéria fosse bastante parca na vigência do regime anterior.
O artigo 458.º do Código Comercial dispunha no seu 1.º que o segurador
não era obrigado a pagar a quantia segura “Se a morte da pessoa, cuja vida se
segurou, é resultado de duelo, condenação judicial, suicídio voluntário, crime ou
delito cometido pelo segurado, ou se este foi morto pelos seus herdeiros.”
12 Vd. artigo 129.º do RJAS.
13 Cfr. VASQUES, JOSÉ Contrato de Seguro, Coimbra, 1999, p. 22: “Os seguros, ou talvez melhor,
a actividade seguradora, desempenham um importante papel na distribuição equitativa, por
uma maioria, dos prejuízos sofridos pela minoria, configurando uma forma contratualizada de
redistribuição de riqueza”
14 Vd. MARTINS, MANUEL DA COSTA, “Considerações sobre o valor e função social do contrato de
seguro”, in II Congresso nacional de direito dos seguros: memórias / coord. António Moreira,
M. Costa Martins, Coimbra, 2001, p. 143.
15 Vd. MARTINS, MANUEL DA COSTA, op. cit., p. 145.
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Esta limitação da autonomia privada é, por vezes, justificada na doutrina pela
função social13 desempenhada pelo seguro obrigatório, ou seja, “o interessado,
ao fazer um seguro obrigatório, não está a celebrar apenas um simples contrato,
está sim a celebrar uma obrigação de natureza social, imposta pelo Estado”14,
acrescentando o autor que “deixar ao livre arbítrio dos particulares a possibilidade
de efectuarem ou não um contrato de seguro é, porventura, pôr em causa, um valor
superior que transcende os seus próprios interesses. A intervenção do Estado na
regulamentação destes contratos só poderá levar a crer estarmos perante a defesa
de legítimos interesses, os quais se pretendem defender.”15

Embora esta disposição revelasse uma aversão aos atos intencionais do
tomador do seguro, respeita ao seguro de vida, o que convoca problemas que
extravasam o âmbito deste trabalho pela especificidade apresentada pelos
seguros de danos pessoais, invalidando a extrapolação de conclusões.
No âmbito dos seguros de responsabilidade civil dispunha o artigo 437.º do
Código Comercial que o seguro ficava sem efeito se o sinistro tiver sido causado
pelo segurado16 ou por pessoa por quem ele seja civilmente responsável, o que
reafirma a opção legislativa pela exclusão dos atos intencionais causadores do
sinistro, não esclarecendo, no entanto, qual a amplitude desta norma.
A questão não é de somenos, pois “historicamente, se partiu de uma visão
muito desconfiada dos seguros de responsabilidade, fundada numa exigência
de fortuitidade do sinistro no sentido estrito do termo, exigência que tinha
algum peso aquando da redacção do Ccom”17, e que fazia, através de uma
interpretação apegada à letra da lei, com que os atos praticados pelo segurado
com negligência fossem abrangidos pela disposição supra citada, resultando
na exclusão da indemnização ao terceiro lesado.
Tal como bem refere MOITINHO DE ALMEIDA: “Inicialmente só era admitida
a cobertura de sinistros fortuitos, em que o segurado não tivesse intervindo,
com culpa ou dolo. Dizia-se que a existência do seguro, e, assim, a falta de
consequências patrimoniais de condutas negligentes, constituiria para os
segurados um incitamento ao desleixo, que a ordem pública não podia tolerar.
Mas uma limitação tão ampla dos riscos cobertos tornava o seguro praticamente
sem interesse em certos ramos, em que a maior parte dos sinistros são devidos a
facto do segurado, mais ou menos culposo”18
Deste modo, várias têm sido as razões para justificar este princípio de não
cobertura de atos dolosos19, contudo, e dado o objetivo modesto a que nos
propomos, procuraremos analisar apenas os seus principais fundamentos
subjacentes: a aleatoriedade como elemento essencial do contrato de seguro
e a contrariedade à ordem pública e aos bons costumes.

2.2. Razões da proibição da cobertura
2.2.1. A aleatoriedade como elemento essencial do contrato de
seguro
Historicamente tem sido apontado pela doutrina que a admissibilidade da
cobertura de atos dolosos do segurado ou do tomador do seguro contende
com um dos elementos normalmente tidos como essenciais do contrato de

16 Embora a disposição apenas se referisse ao segurado, ou pessoa por quem fosse civilmente
responsável, tornou-se entendimento pacífico que a ratio legis impunha que o tomador do
seguro fosse igualmente abrangido.
17 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, Contrato de seguro e terceiros – Estudo de Direito Civil, Coimbra,
2010, p. 159.
18 Vd. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 108. No mesmo sentido vd. RAMOS, MARIA ELISABETE
GOMES, O Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores – Entre a exposição ao risco e
a delimitação da cobertura, Almedina, Coimbra, 2010, p. 396
19 Para uma indicação ilustrativa dos vários fundamentos para a não prestação do segurador no
caso de sinistros causados por atos dolosos do tomador ou do segurado cfr. RAMOS, MARIA
ELISABETE GOMES, op. cit., p. 403.

seguro, a aleatoriedade, uma vez que a ocorrência do sinistro poderia, assim,
estar na disponibilidade do segurado ou do tomador de seguro.20
Já FRANCISCO GUERRA DA MOTA qualificava o contrato de seguro como o
“contrato aleatório típico, dado que no momento da sua conclusão as partes não
sabem quais poderão ser as consequências económicas da verificação do sinistro e
muitas vezes ignora-se mesmo se este se verificará.”21
No entanto, não encontramos na lei uma definição de contrato de seguro, uma
vez que a LCS, no seu artigo 1.º, acabou por contornar esta questão apresentando
o seu conteúdo típico, ou seja, os elementos que têm de estar reunidos para
a qualificação como contrato de seguro, nos seguintes termos: “Por efeito
do contrato de seguro, o segurador cobre um risco determinado do tomador do
seguro ou de outrem, obrigando -se a realizar a prestação convencionada em caso
de ocorrência do evento aleatório previsto no contrato, e o tomador do seguro
obriga-se a pagar o prémio correspondente.”

Na esteira de MARGARIDA LIMA REGO, sublinhe-se que “Se o sentido dado ao
termo «aleatoriedade» for simplesmente o de incerteza, a afirmação é vazia de
sentido, ou no mínimo pleonástica.”22, referindo a autora, em anotação, que “Será,
porventura, com este sentido que a lei emprega o termo nas suas referências ao
«evento aleatório».”, maxime, no artigo 1.º da LCS.
Assim, no que diz respeito ao conceito de incerteza, considera a autora supra
citada, que deve estar presente no contrato de seguro apenas uma das
seguintes variáveis: (i) incerteza quanto à ocorrência do resultado contemplado
– o sinistro é incertus an; (ii) incerteza quanto ao momento da ocorrência do
resultado contemplado: o sinistro é incertus quando; (iii) incerteza quanto ao
valor do resultado contemplado.23
Ora, seguindo esta linha de raciocínio, não será difícil sustentar que, pelo menos,
a incerteza quanto ao momento da ocorrência não deixa de estar presente,
pelo que se se associar a aleatoriedade à incerteza, esta não deixa de se verificar
enquanto elemento do contrato de seguro.

20 Alguma doutrina belga, aliás, admite que a não cobertura dos atos dolosos existe exatamente
para manter a aleatoriedade própria do contrato de seguro (cfr. FAGNART, JEAN-LUC, in Les
Assurances de Responsabilité, AAVV, Bruxelles, 1999, p. 197), contudo, mais recentemente, alguns
autores vieram contestar esta posição (cfr. DUBUISSON, BERNARD, “La faute intentionelle
en droit des assurances- L’éclaraige de droit penal” in Revue Générale des Assurances et des
Responsabilités, Janvier 2010, 83e année- n.º 1, Larcier, p. 145862, verso). Na doutrina portuguesa,
MOITINHO DE ALMEIDA considera não ser este o fundamento, uma vez que se assim fosse,
haveria que provar que o contraente tencionava causar o sinistro desde a celebração do
contrato (cfr. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 101).
21 Vd. MOTA, FRANCISCO GUERRA DA, O Contrato de Seguro Terrestre, Primeiro Volume, Athena,
Porto, 1985, p. 258.
22 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., p. 146.
23 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., pp. 74-75.

12 | 13
A cobertura dos atos dolosos nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil

Em primeiro lugar, para que possamos compreender o alcance desta posição
proibicionista torna-se necessário apreender o significado de aleatoriedade
no contexto do contrato de seguro, o que nem sempre acontece com os
autores partidários desta corrente doutrinária, confundindo-se com a noção
de incerteza ou, inclusivamente, com a própria noção de risco no contrato de
seguro.

Contudo, há mesmo autores que vão mais longe quanto a este aspeto,
afirmando que “também não pode ver-se na eliminação da incerteza própria do
contrato de seguro uma explicação razoável para a proibição legal: como salienta
Donati, haveria que provar-se que desde a celebração do contrato o contraente
tencionava causar o sinistro, e mesmo assim a incerteza subsistiria, pois há que
distinguir a vontade do evento doloso. Esta resulta de uma acção externa que pode
depender daquela mas também depender de auxiliares, do uso de instrumentos ou
de outras circunstâncias, e vir ou não a ter lugar.”24
Mais, na esteira de MARGARIDA LIMA REGO, defendemos que “A limitação
da possibilidade de acção destinada a provocar a ocorrência do resultado
contemplado, nos contratos aleatórios em geral, pode ocorrer por efeito da lei ou
do contrato, mas não resulta necessariamente da sua natureza, nem exclui de
modo algum a álea que os caracteriza. Quanto ao mais, temos no actual regime
diversos preceitos em que apoiar a segurabilidade de actos dolosos do tomador e
do segurado.”25

2.2.2. A contrariedade à ordem pública e aos bons costumes
Outra das razões tradicionalmente apontadas pela doutrina como impeditivo
da cobertura de atos dolosos diz respeito à colisão com imperativos de ordem
pública e de moralidade.
Inserindo-se nesta corrente doutrinária, MOITINHO DE ALMEIDA refere que a
cobertura dos atos dolosos “facilitaria a ofensa à integridade física e ao património
de terceiros, estimulando-se o desenvolvimento de ódios e vinganças, e seria imoral
[…] que um indivíduo pudesse intencionalmente lesar terceiros ou destruir bens
próprios subsistindo o direito à garantia seguradora”26.
No entanto, e não obstante os conceitos de ordem pública e bons costumes
não se encontrarem expressamente definidos no nosso ordenamento jurídico,
nos termos acima descritos, esta problemática identificasse melhor com a
questão do risco moral, que pode ser visto como uma “condição susceptível de
criar ou aumentar a probabilidade ou extensão de um dano”27, ou ainda como
“[o] fenómeno de redução de incentivos económicos à adopção de
comportamentos preventivos da ocorrência do sinistro ou à minimização dos
seus efeitos negativos que acompanha a celebração e existência de um seguro.”28
Nesta perspetiva, a questão ganha outros contornos, situando-se a montante do
problema da admissibilidade de cobertura dos atos dolosos do segurado, uma
vez que o problema do risco moral se pode levantar com a própria celebração
do contrato de seguro, enquanto mecanismo de transferência de risco para

24 Vd. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 102. No mesmo sentido cfr. DUBUISSON, BERNARD,
op.cit. p. 145862, verso.
25 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., p. 162.
26 Vd. ALMEIDA, J. C. MOITINHO DE, op. cit., p. 102. Como poderemos constatar adiante, este
fundamento é avançado pela doutrina maioritária nos ordenamentos jurídicos próximos,
contudo sem ressalvar as especificidades dos seguros obrigatórios de responsabilidade, o
invalida, em certa medida, a extrapolação de argumentos e conclusões.
27 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., p. 109.
28 Vd. Idem, op. cit., p. 110.

a empresa de seguros, e por outro lado, a própria LCS contempla soluções
para contrariar este problema, como por exemplo, através da estipulação de
franquias, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º da LCS.29
Por outro lado, alguns autores levantam a questão da colisão da cobertura do
seguro com princípios de ordem pública30, contudo, apenas relativamente à
responsabilidade criminal, contraordenacional ou disciplinar, aliás proibida
pela LCS, tal como consta da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da LCS, mas nem
mesmo nesta matéria parece haver consenso. 31
Contudo, cumpre atender ao n.º 2 deste mesmo artigo que exceciona desta
proibição a responsabilidade civil eventualmente associada aqueloutras, sendo
que apenas por via das regras gerais sobre a licitude do conteúdo negocial,
constantes do CC, chegaríamos a semelhante resultado.
Assim, embora se perceba o mérito desta linha de argumentação, salvo melhor
opinião, a contrariedade à ordem pública não vinga como fundamento da
proibição da cobertura de atos dolosos, essencialmente por três ordens de
razão.

Em segundo lugar, para os autores partidários desta corrente proibicionista, a
contrariedade à ordem pública e aos bons costumes surge como autoevidente,
fazendo com que fundamentação desta posição seja praticamente
dispensável.33
Por último, e salvo melhor opinião, a contrariedade à ordem pública e bons
costumes coloca-se apenas em relação à cobertura da responsabilidade
criminal, contraordenacional ou disciplinar, casos em que a própria LCS proíbe
a sua cobertura pela valoração negativa que faz destas condutas, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º.

29 “As partes podem fixar franquias, escalões de indemnização e outras previsões contratuais que
condicionem o valor da prestação a realizar pelo segurador.”
30 Vd. Idem, op. cit., p. 161.
31 “Porém, ao contrário do anterior preceito [alíneas a) a f) do n.º 3 do artigo 192.º do Decreto-Lei
n.º 94-B/98, de 17 de abril], o actual art. 14.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS)
consagra uma proibição absoluta de celebração de contratos que cubram os riscos constantes
do n.º 1 do mesmo artigo, em vez de considerar a celebração desses contratos como contrária à
ordem pública porque, de facto não é um problema de ordem pública mas sim de proibição legal
de contratar.”. Neste sentido cfr. TORRES, LEONOR CUNHA, Lei do Contrato de Seguro Anotada,
coord. Pedro Romano Martinez, Coimbra, p. 67.
32 Vd. Acórdão do STJ de 7-05-2009, Relator Nuno Cameira.
33 Neste sentido cfr. DUBUISSON, BERNARD, op. cit., p. 145863.
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Em primeiro lugar, cumpre referir alguma jurisprudência recente, que
considera que a cobertura dos atos dolosos do segurado “ não viola o disposto
no art. 280.º, n.º 2, do CC, que diz ser nulo o negócio contrário à ordem pública;
desde logo porque no seguro obrigatório de responsabilidade civil a componente
negocial, enquanto expressão da autonomia privada, está fortemente esbatida
sendo nula a possibilidade que as partes têm de conformar o conteúdo do seguro
obrigatório”32, sendo que mal se compreenderia que este desincentivo à adoção
de comportamentos preventivos proviesse de fonte legal.

3. Novo regime jurídico do contrato de seguro
3.1. Mudança de paradigma nos
responsabilidade civil obrigatórios

seguros

de

Tal como vimos no ponto 2.1. deste trabalho, o enquadramento legislativo
dos atos dolosos do segurado revelava-se parco e lacunar, tal como em
muitas outras matérias respeitantes ao contrato de seguro, gerando incerteza
e mostrando-se desadequado à importância que os seguros adquiriram no
âmbito da vida em sociedade como mecanismo de gestão de riscos.
Desta forma, a LCS, entre outros méritos que não cabe aqui enunciar, veio
estabelecer um regime específico para os atos, ou omissões, dolosos do
tomador do seguro, tanto para os seguros facultativos como para os seguros
obrigatórios de responsabilidade civil.
O artigo 46.º da LCS consagra um princípio comum a diversos ordenamentos
jurídicos e a que se pode dar o nome de princípio da não cobertura dos
atos dolosos, não constituindo, contudo, uma verdadeira novidade, apenas
transportando para a LCS, com ligeiras adaptações, uma ideia já consagrada no
Código Comercial através dos artigos 437.º/1 e 458.º/2, nos termos referidos supra.
A razão da consagração de preceitos como estes divide-se, tal como concluímos
no ponto anterior deste trabalho, essencialmente em duas vertentes, por
um lado, a admissibilidade da cobertura de atos dolosos do segurado ou
do tomador do seguro contende com a aleatoriedade, enquanto elemento
essencial do contrato de seguro, e por outro lado, os imperativos de ordem
pública e de moralidade assim o parecem exigir.
Estes dois fundamentos, além de serem passíveis de refutação, no que diz
respeito aos seguros de responsabilidade civil obrigatórios não são, mesmo
em termos gerais absolutos, admitindo certamente alguma flexibilidade.
Por isso mesmo, na parte especial dedicada aos seguros obrigatórios de
responsabilidade civil na LCS vem prevista a mais importante exceção ao
princípio da não cobertura dos atos dolosos, o artigo 148.º.
Da análise desta disposição concluímos que o princípio geral da não cobertura
dos atos dolosos é, assim, nos seguros de responsabilidade civil obrigatórios,
excecionado em duas situações: (i) quando tal resultar da lei ou regulamento, e
(ii) quando a lei ou regulamento nada dispuserem, o que equivale a dizer que a
cobertura dos atos dolosos nos seguros de responsabilidade civil obrigatórios
é supletiva.
Deste modo, podemos concluir que, face ao regime anterior contemplado
no Código Comercial, a LCS, além do mérito de regular expressamente esta
matéria, realçando a especificidade dos seguros obrigatórios, o artigo 148.º vem
operar uma mudança de paradigma no que diz respeito à cobertura de atos
dolosos, na medida em que obriga o legislador a ponderar casuisticamente
quais os casos em que se justifica a sua exclusão, pois, caso contrário, estes
estarão cobertos, conferindo uma maior proteção ao terceiro lesado.
Refira-se que a proteção do terceiro lesado manifesta-se ainda, em sede de
seguros obrigatórios, em outras disposições da LCS, tal como no artigo 146.º,
que dispõe no n.º 1 que “O lesado tem o direito de exigir o pagamento da
indemnização directamente ao segurador.”, bem como no artigo 147.º , que

estipula no n.º 1 que “O segurador apenas pode opor ao lesado os meios de defesa
derivados do contrato de seguro ou de facto do tomador do seguro ou do segurado
ocorrido anteriormente ao sinistro.”
Para completar o levantamento das disposições concernentes à cobertura
de atos dolosos, teríamos de fazer referência ao artigo 144.º da LCS, relativo
ao direito de regresso, tema que, por levantar algumas questões doutrinárias
relevantes, merecerá adiante um tratamento mais aprofundado, não deixando
de se mencionar que por via desta figura o legislador manifestou o seu juízo
de censura em relação aos atos dolosos do segurado, consagrando um
mecanismo que permite à empresa de seguros reaver as quantias pagas a
título de indemnização, ao mesmo tempo que assegura a proteção do terceiro
lesado.
Neste âmbito cabe ainda salientar que o artigo 141.º da LCS dispõe que “Sem
prejuízo do disposto no artigo 46.º, não se considera dolosa a produção do dano
quando o agente beneficie de uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpa.”

3.2. Repercussões da alteração legislativa

A Norma Regulamentar nº 4/2009-R, de 19 de março34, que aprova a parte
uniforme geral das condições gerais das apólices de seguros obrigatórios
de responsabilidade civil, estabelece no seu artigo 6.º, sob a epígrafe “Não
cobertura de actos ou omissões dolosos”, que “O previsto na alínea a) do n.º 1
da cláusula 28.ª não é aplicável nos casos em que as leis ou regulamentos especiais
relativos a uma modalidade em concreto de seguro obrigatório de responsabilidade
civil prevejam a não cobertura de actos ou omissões dolosos.”
Por seu turno, a alínea a) do n.º 1 da cláusula 28.ª da apólice prevê um direito de
regresso do segurador, relativamente à quantia despendida, contra o tomador
do seguro ou o segurado, por atos ou omissões dolosas respetivas, ou de pessoas
por quem o tomador do seguro ou o segurado seja civilmente responsável,
o que vem expressamente estender o âmbito da cobertura do contrato de
seguro a este tipo de atos, ou omissões, fazendo valer a possibilidade conferida
pelo n.º 1 do artigo 148.º da LCS e afastando, uma vez mais, o princípio da não
cobertura dos atos dolosos.
De realçar, no entanto, que caso as leis ou regulamentos relativos aos seguros
abrangidos pela Norma Regulamentar nº 4/2009-R, de 19 de março não
dispusessem em sentido contrário, a cobertura dos atos, ou omissões, dolosos
resultaria do regime constante da LCS, supletivamente.

34 Esta Norma Regulamentar é aplicável aos seguintes seguros de responsabilidade civil: (i) de
danos causados por instalações de gás; (ii) das entidades conservadoras de elevadores; (iii)
dos auditores registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; (iv) das entidades
instaladoras e ou montadoras de redes de gás; das empresas de estiva; (v) das entidades
mediadoras imobiliárias; (vi) dos revisores oficiais de contas e das sociedades de revisores
oficiais de contas; (vii) das entidades montadoras e ou reparadoras de componentes inerentes
à adaptação de veículos à utilização de GPL; (viii) das agências de viagens e turismo; (ix) do
prestamista.

16 | 17
A cobertura dos atos dolosos nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil

A entrada em vigor da LCS determinou a necessidade de adaptação das
apólices de seguros obrigatórios de responsabilidade civil aprovadas por
Norma Regulamentar do ISP, não prejudicando o disposto em legislação e
regulamentação especial, designadamente imperativas, aplicáveis a cada um
dos seguros em concreto.

4. Fundamentos para a cobertura dos atos dolosos:
uma análise de jure constituto
4.1. A especificidade dos seguros de responsabilidade
civil obrigatórios
Apesar de esta questão ter sido abordada no ponto 1.2 deste trabalho, digamos
que a demonstração da especificidade dos seguros de responsabilidade civil
obrigatórios constitui um passo prévio à argumentação dessa especificidade
como fundamento para a cobertura de atos dolosos, o que julgamos ter
evidenciado de forma cabal.
Embora não seja específico deste tipo de seguros, constituindo uma
característica transversal aos seguros de responsabilidade civil, cumpre salientar
que a finalidade destes se prende com a proteção dos terceiros lesados, o que
não deixa de constituir uma razão ponderosa no sentido da admissibilidade da
cobertura de atos dolosos.
Posto isto, a especificidade dos seguros de responsabilidade civil obrigatórios
resume-se nos seguintes aspetos: (i) limitação da autonomia privada, na
vertente da liberdade de estipulação e celebração, (ii) regime de supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal (iii) “função social”.

4.2. Refutação das razões “clássicas” da proibição da
cobertura
Tal como podemos concluir do exposto supra, as duas razões classicamente
referidas como fundamento da proibição da exclusão são a colisão com a
aleatoriedade enquanto elemento do contrato de seguro e a contrariedade à
Ordem Público e aos bons costumes.
Relativamente a este aspeto, já no ponto 2.2. deste trabalho tivemos
oportunidade de ensaiar a refutação destes obstáculos à cobertura dos atos
dolosos no que concerne aos seguros obrigatórios de responsabilidade civil,
pelo que importa apenas salientar, de forma abreviada, os fundamentos da
nossa posição.
No que diz respeito à aleatoriedade, temos que este elemento não é posto em
causa, por três ordens de razão: (i) se se associar a aleatoriedade à incerteza,
pelo menos a incerteza quanto ao momento da ocorrência não deixa de
estar presente, (ii) a aleatoriedade do contrato de seguro deve ser aferida no
momento da sua celebração, e não no momento da ocorrência do sinistro, e
(iii) “A limitação da possibilidade de acção destinada a provocar a ocorrência do
resultado contemplado, nos contratos aleatórios em geral, pode ocorrer por efeito
da lei ou do contrato, mas não resulta necessariamente da sua natureza, nem
exclui de modo algum a álea que os caracteriza.” 35
Em relação à contrariedade à ordem pública, temos que este argumento
não vinga como fundamento da proibição da cobertura de atos dolosos,
essencialmente por três ordens de razão: (i) a autonomia privada é fortemente
limitada, na sua vertente de liberdade de estipulação e celebração, sendo que
mal se compreenderia que este desincentivo à adoção de comportamentos
preventivos proviesse de fonte legal, (ii) a contrariedade à Ordem Pública e aos
35 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., p. 162.

bons costumes é apresentada como autoevidente, sendo que esta posição nem
sempre é convenientemente fundamentada, (iii) esta questão coloca-se apenas
em relação à cobertura da responsabilidade criminal, contraordenacional ou
disciplinar, casos em que a própria LCS proíbe a sua cobertura pela valoração
negativa que faz destas condutas, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º.
Acresce que face às alterações introduzidas pela LCS, nomeadamente, a
exceção do artigo 148.º ao princípio da não cobertura de atos dolosos em sede
de seguros obrigatórios, vem colocar um ónus de fundamentação acrescido
sobre os partidários da corrente proibicionista.

4.3. Direito de Regresso
Tal como se demonstrou anteriormente, a finalidade da estipulação da
obrigação legal de contratar um seguro de responsabilidade prende-se com a
necessidade de proteção do terceiro lesado, procurando assegurar que este é
ressarcido dos danos sofridos.

Não obstante o nomen juris, a doutrina36 e a jurisprudência37 interrogam-se sobre
a natureza jurídica desta figura, podendo equacionar-se estarmos perante:
(i) um verdadeiro direito de regresso, nos termos previstos no artigo 524.º do
CC, (ii) um direito de sub-rogação legal, nos termos do artigo 592.º do CC, ou
(iii) ou um tertium genus, um «direito de reembolso», tal como sugere o artigo
165.º da LCS.
Quanto à primeira hipótese, diga-se que o direito de regresso tem o seu campo
de aplicação no âmbito das “relações internas” dos codevedores solidários,
na medida em que um deles satisfaça o direito do credor ( in casu, o terceiro
lesado), além da parte que lhe competir, extinguindo a obrigação
Deste modo, teríamos de averiguar, em primeiro lugar, se estamos perante
uma obrigação solidária38 para poder operar o direito de regresso da empresa
de seguros sobre o tomador do seguro ou seguro, sabendo de antemão que
a solidariedade constitui um regime excecional no âmbito do Direito Civil,
ao contrário do que acontece no Direito Comercial, sendo que apenas existe
quando resulte da lei ou da vontade das partes, nos termos do artigo 513.º do CC.
36 Vd. VASQUES, JOSÉ, Lei do Contrato de Seguro Anotada, coord. Pedro Romano Martinez,
Coimbra, 2009. A propósito do “direito de regresso” previsto no âmbito do seguro obrigatório
de responsabilidade civil automóvel vd. CORREIA, AFONSO MOREIRA, “Seguro obrigatório de
Responsabilidade civil automóvel Direito de regresso da seguradora” in II Congresso Nacional
de Direito dos Seguros, Coimbra, p.203-204 e REGO, MARGARIDA LIMA, op. cit., 2010, p. 115.
Sobre a distinção das duas figuras vd. VARELA, ANTUNES, Obrigações em Geral, vol. II, Coimbra,
p. 334, SERRA, VAZ, in Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 110.º, p. 339, VASQUES, JOSÉ
(1999), Contrato de Seguro, Coimbra, p. 159 e COSTA, MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito
das Obrigações, 10.ª Edição Reelaborada, Coimbra, 2006, p. 826.
37 No âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel veja-se, a título de exemplo recente,
o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 5-11-2009, Processo n.º 3162/08.5TBLRA.C1.S1.
A propósito do seguro obrigatório de acidentes de trabalho vd. Acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça, de 9-3-2010, Processo n.º 2270/04.6TBVNG.P1.S1.
38 Nos termos do artigo 512.º do CC, “A obrigação é solidária, quando cada um dos devedores
responde pela prestação integral e esta a todos libera, ou quando cada um dos credores tem a
faculdade de exigir, por si só, a prestação integral e esta libera o devedor para com todos eles.”
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No entanto, por se tratar de um ato doloso do tomador do seguro ou do
segurado, a lei ao valorar negativamente este tipo de conduta confere à
empresa de seguros um mecanismo que lhe permite recuperar as quantias
despendidas a título de indemnização: o direito de regresso previsto no artigo
144.º da LCS.

Por outro lado, o artigo 497.º do CC estabelece que no caso de serem vários
os responsáveis pelos danos causado se aplica o regime da solidariedade,
contudo para que se pudesse aplicar esta disposição teria de se considerar que
a empresa de seguros era, a par do tomador ou do seguro, responsável pelos
danos causados, o que se afigura, no mínimo inverosímil.
Eliminada a fonte legal da solidariedade, restaria a opção convenção entre
as partes, o que, no entanto, acabaria por contrariar a própria função
desempenhada pelo contrato de seguro, uma vez que o tomador do seguro ao
celebrá-lo teve em vista a “transferência” da obrigação de indemnizar o terceiro
lesado para a empresa de seguros, ou seja, “ Admitir o contrário, permitiria que,
em caso de incumprimento, o credor pudesse exigir o pagamento da totalidade do
montante indemnizatório a qualquer dos credores solidários, designadamente à
pessoa que “transferiu” a sua obrigação de indemnizar para a empresa de seguros e
que procedeu, a favor da seguradora, ao pagamento do respectivo prémio.”39
Afastada a hipótese de estarmos perante um caso de solidariedade, passamos
à análise da figura da sub-rogação legal prevista no 592.º do CC, no capítulo
dedicado à transmissão de créditos e dívidas, que apenas poderá operar em
três situações: (i) nos casos especialmente previstos na lei, (ii) quando o terceiro
que cumpre a obrigação tiver garantido o seu cumprimento, ou (iii) quando o
terceiro que cumpre a obrigação estiver diretamente interessado na satisfação
do crédito.
Ora, o artigo 144.º da LCS, pese embora o nomem juris, seria precisamente
um dos casos de sub-rogação especialmente previstos na lei40, conferindo à
empresa de seguros a possibilidade de, depois de proceder ao pagamento
da indemnização ao terceiro, reaver junto do tomador do seguro a quantia
despendida.
Assim a questão seria, aparentemente, de fácil resolução através da configuração
deste “direito de regresso” como um caso de sub-rogação legal, no entanto a
qualificação jurídica deste mecanismo colocado à disposição da seguradora
não se revela inócua, uma vez que “A diversa configuração dos dois institutos
justifica uma diferença de regimes. Assim, salvo convenção em contrário, não se
transmitem, no caso do direito de regresso, as garantias e demais acessórios da
dívida extinta. Sabemos que a solução diverge em matéria de sub-rogação (art. 582.º,
«ex vi» do art. 594.º)”41.
Temos de concluir portanto que, ao optar por esta via, a obrigação de
indemnizar não se extinguiu, transmitindo-se para a empresa de seguros,
juntamente com as garantias e outros acessórios do direito transmitido, que
não sejam inseparáveis da pessoa do cedente, o que se afigura como um
regime muito mais generoso, ao arrepio da letra da lei.

39 Vd. SILVA, RITA GONÇALVES FERREIRA DA, “Algumas notas sobre a existência (ou não) de
obrigação solidária de indemnizar o terceiro lesado no âmbito do contrato de seguro (obrigatório)
de responsabilidade civil de veículos terrestres a motor”, in Revista de Ciências Empresariais e
Jurídicas, n.º 13, Porto, 2008, p. 157-158.
40 Embora a querela doutrinária acerca da distinção das figuras tenha lugar, no campo do
Direito dos Seguros, a propósito do “direito de regresso” consagrado em legislação específica,
nomeadamente, no regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel
(Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto), pensamos que a discussão é inteiramente
transponível para a LCS, conferindo-lhe um carácter transversal, em linha com o âmbito do
presente trabalho.
41 Vd. COSTA, MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, op. cit., p. 826.

Bem sabemos que, nos termos do artigo 9.º do CC a interpretação não se deve
cingir à letra da lei, no entanto, para concluirmos estar na presença da figura
da sub-rogação legal, com todo o seu regime inerente, estaríamos a violar esta
mesma disposição, na medida em que esta interpretação não encontra na lei
um mínimo de correspondência verbal e presumindo que o legislador não
soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.
Assim, afastada que estava a hipótese da configuração como um verdadeiro
direito de regresso, por não estarmos no âmbito de uma obrigação solidária,
e afastando esta segunda opção, a doutrina42, a jurisprudência43, e até mesmo
a lei44, têm apontado uma terceira via, nomeadamente, a qualificação desta
figura como um “direito de reembolso”.
O inconveniente da opção por esta terceira via é que não resolve o problema
de fundo, ou seja, saber qual o regime jurídico a aplicar nestes casos, uma vez
que, como ficou patente, a questão não se circunscreve à nomenclatura a
adotar, mas à diferença entre a transmissão ou não das garantias.

Segundo o Acórdão acima referido verifica-se nestas situações “um
escalonamento ou hierarquização de responsabilidades, incumbindo a um
dos devedores assumir ou garantir transitoriamente a satisfação do direito do
credor, mas beneficiando, num segundo momento, logo após o cumprimento,
da faculdade de se reembolsar inteiramente à custa do património do devedor
principal e definitivo da obrigação.”, o que , salvo melhor opinião, reflete os
efeitos decorrentes do contrato de seguro de responsabilidade civil no caso
de danos dolosamente causados pelo tomador do seguro ou pelo segurado.
Senão vejamos: através da celebração do contrato de seguro o tomador
“transfere” para a empresa de seguros a obrigação de indemnizar o terceiro
lesado, cabendo a esta, num primeiro momento, realizar a prestação devida pelo
tomador na medida em que estes sejam civilmente responsáveis pelos danos
causados, ou seja, a responsabilidade é sempre do tomador ou do segurado;
num segundo momento, satisfeita a indemnização ao terceiro lesado, e porque
os danos foram dolosamente causados, a empresa de seguros pode acionar o
“direito de regresso” legalmente consagrado, de forma a ressarcir-se, na íntegra,
das quantias despendidas.

42 Vd. CORREIA, AFONSO MOREIRA, op. cit., pp. 203-204.
43 Vd. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 5-11-2009, Processo n.º 3162/08.5TBLRA.C1.S1.
44 No mesmo sentido cfr. VASQUES, JOSÉ, Lei do Contrato de Seguro Anotada, coord. Pedro
Romano Martinez, Coimbra, 2009, p. 412, quando refere que “a lei utiliza reembolso [artigo 165.º]
para abarcar a sub-rogação e o direito de regresso.”
45 Vd. VASQUES, JOSÉ (1999), Contrato de Seguro, Coimbra, p. 159: “Sinteticamente, pode dizer-se que
na sub-rogação, o sub-rogado é colocado na titularidade do direito de crédito primitivo, enquanto o
direito de regresso é um direito novo (não consubstanciando, por isso, qualquer transmissão) de que
é titular aquele que extinguiu a relação creditícia anterior.”
46 Vd. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 5-11-2009, Processo n.º 3162/08.5TBLRA.C1.S1.
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Assim, e tendo presente as fronteiras entre as figuras do direito de regresso e
da sub-rogação45, pensamos que a solução passará, salvo melhor opinião, pelo
apelo à figura da “solidariedade imprópria”, ou seja, em que “os vários devedores
não estão situados num mesmo plano, incumbindo a um deles, em primeira linha,
assegurar perante o credor a plena e total realização da prestação devida, mas
podendo, num segundo momento, repercutir a totalidade daquilo que foi chamado
a pagar sobre o património do devedor, principal e definitivo”.46

Acresce que, por esta via o regime aplicável, seria o expressamente previsto
na LCS, ou seja, este “direito de regresso” constituir-se-ia ex novo na esfera da
empresa de seguros, não se operando a transmissão do crédito e, se as houver,
das respetivas garantias.
È, em nosso modesto entender, uma solução que merece acolhimento por:
(i) salvaguardar a especialidade da LCS face ao CC, (ii) respeitar as regras de
interpretação plasmadas no CC, (iii) se adequar ao tipo de relações (internas e
externas) emergentes do contrato de seguro.

4.4. O dolo como risco do contrato de seguro
Tal como podemos concluir do ponto anterior, a figura do direito de regresso
previsto no artigo 144.º da LCS revela-se um mecanismo que permite a empresa
de seguros recuperar as quantias despendidas a título de indemnização,
restabelecendo o equilíbrio nas relações internas emergentes do contrato de
seguro.
No entanto, este equilíbrio pode ser alcançado durante a execução do contrato,
sobretudo se a questão da cobertura dos atos dolosos for encarada de uma
outra perspetiva, ou seja, se os atos dolosos do segurado forem entendidos
como um risco abrangido pelo contrato de seguro, o que faz com que a
empresa de seguros repercuta no prémio os custos dessa cobertura, calculados
através da técnica atuarial.
Ora, embora os atos dolosos do segurado tenham uma grande componente
subjetiva, não deixam de se inserir nos riscos suscetíveis de mensuração
estatística, pelo que a nível técnico, os obstáculos, salvo melhor opinião, não
nos parecem intransponíveis, sendo que esta é uma hipótese que tem vindo a
reunir cada vez mais adeptos.

4.5. Exclusão do dolo específico
Face ao anteriormente exposto, podemos concluir que nos seguros obrigatórios
de responsabilidade civil existem argumentos que permitem defender a
cobertura dos atos dolosos do segurado, a saber, (i) a especificidade deste tipo
de seguros, (ii) a refutação das razões “clássicas” de proibição, (iii) a existência
de um mecanismo – o direito de regresso - que permite repor o equilíbrio de
prestações nas relações internas do contrato de seguro, e (iv) a conceção do
ato doloso como risco integrante do contrato de seguro.
No entanto, mesmo no âmbito restrito dos seguros obrigatórios, não
pretendemos assumir uma posição extremista, que faça recair sobre a empresa
de seguros a obrigação de indemnizar o terceiro lesado decorrente de qualquer
ato doloso do segurado, pelo que defendemos que fica fora da cobertura do
contrato de seguro o denominado dolo específico, uma vez que, na esteira
de MARGARIDA LIMA REGO, “Do ponto de vista jurídico, há na verdade uma
exigência neste domínio, nos planos, quer da qualificação, quer da admissibilidade
do contrato. Neste último, o que o seguro, por natureza, não cobre é unicamente
o chamado dolo específico – a fraude. […] não cobre é o sinistro provocado pelo
segurado com animus nocendi, isto é, com a intenção única ou predominante de
receber a indemnização do segurador.”47

47 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op.cit., p. 163.

Deste modo, podemos conceber que nos casos de fraude à lei, em que o
segurado celebrou o contrato de seguro pré-determinado em fazer-se valer da
garantia perante a empresa de seguros, a indemnização pelos danos causados
ao terceiro lesado não incumba a esta.
Refira-se que nestes casos estamos perante situações em que o segurado
pretende prevalecer-se do contrato de seguro, enquanto instrumento de
transferência de responsabilidades, ou seja, furtar-se da responsabilidade pelo
pagamento da indemnização num primeiro plano, não sendo necessário que
com isso se tenha de demonstrar a intenção de lesar a empresa de seguros.48

Assim, e tendo em conta que esta hipótese se consubstancia mais numa
proposta de reflexão do que uma posição final sobre a matéria, até porque
extravasa o âmbito do nosso modesto trabalho, restam apenas duas notas
acerca da sua exequibilidade: (i) o n.º 1 do artigo 44.º da LCS pode servir como
base legal desta posição, prevendo um regime de nulidade para estes casos,
o que o conjugado com o 147.º da LCS, isentaria a empresa de seguros do
pagamento da indemnização e (ii) como podemos concluir, o dolo específico
do segurador afigura-se uma matéria extremamente complicada em termos
probatórios, pelo que caberá à jurisprudência um papel importante na
construção desta figura.

48 Vd. DUBUISSON, BERNARD, op.cit., p. 145863.
49 Vd. REGO, MARGARIDA LIMA, op.cit., p. 165.
50 Vd. Idem, op.cit., p. 166.
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No entanto, cumpre esclarecer que esta posição não se situa no plano da
exclusão dos atos dolosos, assente nos fundamentos “clássicos” da colisão com
a aleatoriedade e a contrariedade à ordem pública, o que consubstanciaria uma
posição, no mínimo, incoerente face ao exposto supra, mas antes por, neste
casos, estarmos perante uma situação de inexistência do risco, acompanhando
a posição de MARGARIDA LIMA REGO, quando refere que “é apenas a total
arbitrariedade da condição cuja incompatibilidade com o próprio conceito de
risco é patente, quando a sua verificação dependa, naturalmente, do arbítrio
do sujeito de risco, e não de um terceiro, devendo portanto ser afastada. Só as
eventualidades puramente potestativas escapam à possibilidade de seguro”49,
concluindo que a adoção desta posição acarreta duas consequências, sendo
que “num primeiro momento, não será qualificado como um seguro o contrato
celebrado tendo em vista o lucro do segurado à custa do segurador, na medida
em que essa intenção resulte do seu texto, naturalmente, e que, num segundo
momento, não será desencadeado o mecanismo do seguro se o sinistro for com
esse intuito fraudulentamente provocado”50
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RISCO SISTÉMICO, ESTABILIDADE FINANCEIRA
E SUPERVISÃO MACROPRUDENCIAL NO SETOR
SEGURADOR E DOS FUNDOS DE PENSÕES
EDUARDO LOURENÇO 1

1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência

1. INTRODUÇÃO
A manutenção da estabilidade financeira é, indubitavelmente, um elemento
indispensável ao regular funcionamento e desenvolvimento das economias.
De facto, a possibilidade de os agentes económicos desenvolverem
expetativas racionais num ambiente de reduzida incerteza é uma pedra basilar
dos processos de atração de capital aos mercados e, consequentemente, de
melhoria dos níveis de investimento e modernização das sociedades.
A turbulência observada nos mercados financeiros internacionais a partir
de meados de 2007, além de ter estado na origem da crise económica mais
severa da história recente, veio alertar as autoridades de supervisão do setor
financeiro para a importância deste objetivo, nomeadamente no que toca à
permanente atualização e aperfeiçoamento dos sistemas de monitorização,
supervisão e alerta rápido, em particular nos casos que possam colocar em
causa a estabilidade financeira.

Embora o setor bancário seja tradicionalmente reconhecido como o mais
relevante para efeitos de estabilidade financeira, a crise internacional
veio salientar a relevância das empresas de seguros neste contexto, por
desempenharem funções igualmente essenciais, cuja descontinuação poderá
provocar a emergência de riscos sérios a todo o sistema financeiro, e mesmo
ao funcionamento dos setores económicos mais tradicionais. O negócio
segurador assenta na gestão agregada de riscos que as empresas e famílias
consideram indesejáveis, ou até inaceitáveis. Ao assumir estes riscos, a indústria
seguradora oferece aos agentes económicos oportunidades de cobertura dos
mesmos, fomentando o desenvolvimento e a estabilidade financeira.
Adicionalmente, as empresas de seguros e os fundos de pensões encontram-se
entre os principais investidores institucionais presentes nos mercados
financeiros, consubstanciando uma fonte importante de financiamento, tanto
do setor privado como público. Acresce a este facto a natureza de longo prazo
dos seus investimentos, contribuindo simultaneamente para a manutenção de
elevados níveis de liquidez e para a estabilidade dos preços.
Por último, saliente-se o papel do setor segurador e dos fundos de pensões
enquanto instrumento complementar aos regimes de Segurança Social.
De facto, a tendência de evolução demográfica nas economias avançadas,
entre outros fatores, tem vindo a ameaçar a sustentabilidade dos atuais
níveis de proteção social, encorajando os governos a implementar medidas
que estimulam a transferência de responsabilidades do setor público para o
privado. Esta tendência é observável, por exemplo, no crescimento dos seguros
de saúde, à medida que as populações aumentam a exigência por melhores
níveis de serviço.
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Encontrando-se os mercados e os produtos financeiros sujeitos a um processo
de rápida evolução, caraterizado pela existência de relações de elevada
dependência entre setores de atividade económica e fronteiras geográficas,
a manutenção de um ambiente de estabilidade financeira depende de uma
articulação eficaz entre um número crescente de autoridades de supervisão
com diferentes jurisdições. A análise da estabilidade financeira implica, a par
da necessária transparência e eficiência das infraestruturas de mercado, uma
observação atenta do comportamento do setor financeiro, reconhecendo-se os
indispensáveis papéis desempenhados pelos vários intermediários financeiros,
entre os quais se destacam os bancos e as empresas de seguros e resseguros.

As lacunas do anterior regime, que potenciaram o surgimento de uma crise
global de grandes repercussões, constituíram também uma oportunidade
para a concretização de progressos significativos no âmbito da supervisão
macroprudencial, quer no plano nacional, quer internacional. De facto, o
reconhecimento da estabilidade financeira como um bem público de cariz
transfronteiriço suportou, no passado recente, desenvolvimentos marcantes na
Europa, com especial relevo para a criação do Sistema Europeu de Supervisão
Financeira. Idênticas considerações originaram, em Portugal, o reforço das
competências das autoridades de supervisão em matéria de supervisão
macroprudencial.

2. RISCO SISTÉMICO
Embora não exista uma definição teórica clara e consensual de risco sistémico
no contexto de mercados ou instituições financeiras, na prática, uma instituição,
mercado ou elemento é considerado sistémico se o seu mau funcionamento
ou descontinuidade causarem um impacto negativo com efeitos de contágio
alargado no sistema financeiro ou na atividade económica. Assim, existem
alguns elementos que nos ajudam a definir risco sistémico de uma forma
pragmática, entre os quais se salienta:
•

capacidade de ameaçar de forma significativa o fluxo de serviços
financeiros, inviabilizando o seu papel fundamental na alocação
eficiente de capital;

•

potencial para afetar o crescimento económico e a prosperidade da
população;

•

risco originário de dentro ou de fora do sistema financeiro, mas
com capacidade de se propagar ao mesmo, através de relações de
interdependência;

•

natureza variável em função de movimentos de mercado, alterações
regulamentares, sazonalidade, comportamento coletivo, etc.

Outra importante dimensão de risco sistémico está relacionada com a
existência de instituições cuja dimensão e complexidade, entre outros, as
caraterizam como demasiado grandes para falir (“too big to fail”). Esta realidade
foi observada em diversos países, cujos setores públicos se viram obrigados a
internalizar e assumir, pelo menos em parte, os custos de manter a funcionar
instituições que, sem apoio externo, se tornariam insolventes a curto prazo. No
entanto, a impossibilidade de medir os riscos e os custos sociais associados
com uma decisão de não intervir, impeliram os governos a assumir o ónus de
garantir o seu funcionamento.
De facto, o setor financeiro desempenha um papel fulcral na economia,
nomeadamente ao assegurar o funcionamento do sistema de pagamentos e
liquidações, ao permitir a propagação de produtos financeiros que facilitam
as transações e ao possibilitar a mobilização de fundos dos aforradores,
canalizando-os para o sistema produtivo. Além destas funções, mais
frequentemente citadas, não podem deixar de ser referidas outras, igualmente
indispensáveis, tais como a complementaridade do esquema público de
Segurança Social ou o apoio na gestão de um alargado conjunto de riscos,
que se traduz, entre outros efeitos positivos, num maior grau de segurança no
desenvolvimento das atividades económicas e numa crescente propensão ao
empreendedorismo.

Assim, a supervisão macroprudencial pretende garantir a resiliência do sistema
financeiro de forma integrada, tendo em consideração as diversas ameaças ao
regular funcionamento do mesmo, sejam elas provenientes de instituições,
mercados financeiros ou outras. Esta perspetiva difere da supervisão
microprudencial na medida em que esta última se dirige às instituições de forma
individualizada, analisando a sua solidez financeira, sistemas de governação e
riscos operacionais, focalizando-se nas vulnerabilidades de cada instituição às
caraterísticas do ambiente que a rodeia.

3. RELEVÂNCIA DO SETOR SEGURADOR E DOS
FUNDOS DE PENSÕES PARA A ESTABILIDADE
FINANCEIRA

O setor bancário tem sido historicamente apontado como o mais relevante do
ponto de vista dos riscos para a estabilidade financeira pelas seguintes razões:
•

balanço constituído por ativos de longo prazo e passivos de curto prazo,
pagáveis ao par e à vista, numa base de first-come, first-served, tornam
o setor bancário vulnerável a corridas por parte dos depositantes
(depositor runs);

•

elevadas exposições entres instituições bancárias através dos mercados
interbancários e dependência dos mercados monetários como fonte
de financiamento constituem um canal de contágio rápido entre
instituições;

•

papel central na transmissão da política monetária, no âmbito do
sistema de pagamentos e na afetação eficiente das poupanças dos
agentes económicos a investimentos.

Ao setor segurador, por outro lado, tem sido atribuída uma relevância menor
neste contexto, tendo em conta que, apesar de desempenhar algumas funções
similares às do segmento bancário (captação de poupanças e sua canalização
para investimentos no setor não-financeiro), desenvolve um negócio com
uma natureza totalmente diversa (com base num ciclo económico invertido,
ou seja, ocorre o recebimento antecipado dos prémios, a troco de uma
cobertura de riscos que poderão, ou não, vir a materializar-se). Assim, apresenta
uma estrutura de balanço substancialmente distinta (ativos de duração
tendencialmente mais curta que os passivos correspondentes, bem como
um grau de alavancagem inferior). Os passivos das seguradoras apresentam
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Para além das funções tipicamente associadas ao setor bancário, como sejam
o seu papel central no mecanismo de transmissão da política monetária,
a operação de sistemas de pagamento e a venda a retalho de produtos de
poupança (canalizando estes recursos para os setores que teoricamente
originam os maiores níveis de retorno), devem também ser consideradas as
responsabilidades do setor segurador e dos fundos de pensões, tais como
a oferta de segurança financeira através de soluções de poupança a longo
prazo, a disponibilização de seguros de saúde de natureza complementar ou
substitutiva dos Sistemas Nacionais de Saúde, ou a gestão agregada de um
conjunto de riscos indesejados pelas empresas e famílias, contribuindo assim
para maiores níveis de segurança que favorecem o empreendedorismo em
áreas de atividade que poderiam, de outra forma, permanecer inacessíveis aos
agentes económicos.

também menores níveis de liquidez que os depósitos bancários, visto que a
possibilidade de reembolso dos valores entregues está, em muitos casos,
limitada ou tem associadas penalizações que desencorajam os tomadores
de seguros. Na prática, uma empresa de seguros não necessita de liquidar os
seus ativos até que os benefícios ou indemnizações das apólices subscritas
sejam exigíveis, o que tipicamente apenas ocorre após um hiato temporal
considerável, permitindo às instituições e reguladores agir de forma a mitigar
os efeitos de potenciais perdas.
Saliente-se ainda que, além de não participarem diretamente no sistema de
pagamentos, nem serem um canal de transmissão da política monetária, as
empresas de seguros e os fundos de pensões não apresentam níveis de
interdependência setorial tão elevados como as instituições bancárias. Por
último, importa referir que, de um ponto de vista global, os riscos do negócio
segurador e dos fundos de pensões se encontram menos dependentes da
evolução dos ciclos económicos do que no caso do setor bancário.
Não obstante esta realidade, em resultado do processo de integração do setor
financeiro e dos elevados níveis de inovação na oferta de produtos financeiros,
tem-se vindo a verificar uma crescente interdependência entre modelos de
negócio. De facto, a análise da evolução conjunta dos preços das ações destes
dois setores permite concluir que existem elevados níveis de correlação entre
ambos.
Figura 1 – Índices acionistas europeus dos setores segurador e bancário
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Embora o setor segurador e dos fundos de pensões seja tradicionalmente visto,
dentro da indústria financeira, como um segmento relativamente estável, será
fulcral manter adequados níveis de monitorização do mesmo, compreendendo
o suporte indelével que o mesmo oferece à manutenção da estabilidade
financeira.

3.1. Papel na mitigação de riscos e incentivo à atividade
económica
O negócio segurador está tipicamente assente na gestão agregada de riscos
idiossincráticos (que podem ser diversificados) e na lei dos grandes números
(quanto maior o número de experiências, maior a previsibilidade e menor a
volatilidade em termos relativos), o que permite às empresas de seguros
assumir riscos que os restantes agentes económicos consideram indesejáveis,
promovendo a atividade económica e a estabilidade financeira.

Jan - 13

Jan - 12

Jan - 11

Jan - 10

Jan - 09

Jan - 08

Jan - 07

Jan - 06

Jan - 05

Jan - 04

Jan - 03

Jan - 02

Jan -13

Jan -12

Jan -11

Jan -10

Jan -08

Jan -09

Stoxx Europe 600 NC Banks

0%
Jan - 01

Stoxx Europe 600 NC Insurance

Jan -07

Jan -06

Jan -05

Jan -04

Jan -03

Jan -02

Jan -01

Jan -00

0,0

Jan - 00

Índice (03-01-2000=1)

2,0

De facto, a ocorrência de momentos em que a oferta de seguros diminui
ou desaparece pode ter efeitos sistémicos sobre a estabilidade do sistema
financeiro e a atividade económica, especialmente nos casos em que não
existem produtos substitutos. Estes cenários podem resultar da insolvência
de uma ou várias empresas de seguros, em consequência de estimativas
inadequadas dos riscos assumidos, de uma gestão ineficaz dos ativos afetos,
de coberturas de resseguro insuficientes ou ineficazes, ou da exposição a
contrapartes que evidenciem fraca qualidade creditícia.
Ocorreram no passado recente, a nível internacional, algumas situações
que evidenciaram a importância da atividade seguradora na estabilidade
financeira e que, como tal, exigiram intervenção governamental para garantir
a continuidade de empresas ou linhas de negócio. São exemplos destas
situações as dificuldades enfrentadas por uma empresa de seguros devido à
sua exposição a atividades não tradicionais, nomeadamente a derivados de
risco de crédito, assim como o apoio oferecido pelo setor público durante
a fase mais crítica da atual crise financeira à oferta de seguros de crédito,
indispensáveis à promoção do comércio internacional. Refira-se também o
apoio governamental oferecido ao ramo de seguro aéreo, em consequência
dos ataques de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América.

Sem prejuízo dos argumentos acima elencados, importa referir que, ao contrário
de outros setores da indústria financeira, o pagamento das responsabilidades
assumidas pelas empresas de seguros não ocorrem imediatamente após a
ocorrência dos eventos, sendo necessária a conclusão de diversos trabalhos, tais
como o apuramento de responsabilidades ou a avaliação dos danos sofridos.
Esta realidade poderá permitir às empresas de seguros e aos supervisores
dispor de algum tempo para minimizar as consequências destas situações.

3.2. Papel enquanto investidor institucional
O setor segurador e dos fundos de pensões constitui um dos mais relevantes
agentes económicos institucionais a operar nos mercados financeiros, com
caraterísticas específicas que amplificam a importância do seu papel.
Em particular no ramo Vida e em algumas modalidades dos ramos Não Vida, o
pagamento dos sinistros apenas se torna exigível muito depois de os prémios
serem recebidos (e investidos). Adicionalmente, a utilização de técnicas de Asset
Liability Management (ALM) permite otimizar o ajustamento entre os fluxos
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Também o setor ressegurador, tendo em consideração seu papel enquanto
instrumento de cobertura de risco das empresas de seguro direto, é
tipicamente indicado como de particular importância para a estabilidade
do sistema financeiro. O negócio ressegurador refere-se, de forma genérica,
à oferta de proteção às empresas de seguro direto contra riscos de reduzida
probabilidade de ocorrência mas elevada magnitude de perdas, constituindo
um instrumento de mitigação dos riscos específicos de seguros. Tratando-se
de um mercado concentrado, a insolvência de uma empresa de resseguros
poderia provocar consequências graves a diversas empresas de seguros, à
medida que as suas coberturas de risco se tornariam ineficazes e os custos com
sinistros se avolumariam em consequência, por exemplo, da ocorrência de um
evento catastrófico. Nestas condições, os tomadores de seguro exigiriam o
ressarcimento pelos sinistros incorridos junto das empresas de seguro direto,
que seriam incapazes de satisfazer todos os compromissos assumidos, visto
que o efeito de mitigação de risco exercido pelo contrato de resseguro deixaria
de produzir efeitos.

financeiros dos ativos e passivos, reduzindo também por esta via a necessidade
de alienar os ativos antes da sua maturidade. Consequentemente, as empresas
de seguros e os fundos de pensões têm horizontes de investimento de longo
prazo, não se sentido forçadas a liquidar investimentos em alturas de descida
generalizada de preços, promovendo desta forma a estabilidade dos mercados
financeiros.
Por outro lado, devido ao seu peso enquanto investidor institucional,
ajustamentos generalizados das carteiras de investimento das empresas de
seguros e dos fundos de pensões têm potencial para afetar significativamente
a estabilidade financeira através da sua repercussão nos mercados financeiros.
Figura 2 – Investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões em
proporção do PIB
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Efetivamente, o setor segurador nacional gere uma carteira de investimentos
que totalizava, no final de 2012, 50,2 mil milhões de euros, dos quais 47,7 mil
milhões de euros se encontravam afetos à cobertura de provisões técnicas,
correspondendo em mais de 76% do total a títulos de dívida. Acrescem a este
valor os investimentos dos fundos de pensões que ascendiam, na mesma
data, a 14,5 mil milhões de euros. Tal como no caso das empresas de seguros,
também nos fundos de pensões os títulos de dívida são os investimentos mais
relevantes (42% do total).
Figura 3 – Alocação dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de
pensões por classes de instrumentos financeiros
Empresas de seguros

Fundos de pensões

Dívida soberana

Dívida soberana

Dívida privada

Dívida privada

Ações

Ações

Fundos de investimento

Fundos de investimento

Imóveis

Imóveis

Depósitos

Depósitos

Outros

Outros

Neste contexto, torna-se evidente a relevância do setor segurador e dos fundos
de pensões enquanto fonte de financiamento dos setores público e privado.
Saliente-se ainda que, devido à sua preponderância enquanto emissores de
instrumentos financeiros no mercado nacional, uma parte significativa destes

investimentos se encontram alocados ao setor financeiro, constituindo assim,
numa perspetiva de estabilidade financeira, um importante canal de potencial
contágio entre setores.

3.3. Papel no complemento ao sistema público de
Segurança Social
O aumento da esperança média de vida, conjugada com o decréscimo dos
níveis de natalidade, tem vindo a criar pressões à sustentabilidade do sistema
público de Segurança Social. Adicionalmente, existe uma potencial tendência
de agravamento desta situação com o tempo, muito devido à redução da
população ativa em proporção da população em idade de reforma, mais
carente de cuidados de saúde.

3.4. Empresas de seguros com relevância sistémica
As possíveis repercussões da potencial insolvência de determinadas instituições
financeiras têm conduzido um debate internacional em torno da identificação
e iniciativas regulamentares a aplicar às instituições sistemicamente
relevantes (Systemically Important Financial Institution – SIFI). Tratando-se
de um tema inicialmente abordado no setor bancário, o Comité de Basileia
desenvolveu uma metodologia de identificação destas instituições baseada
nas seguintes variáveis: (i) dimensão; (ii) existência de substitutos; (iii) relações
de interdependência; (iv) atividade global; e (v) complexidade.
Reconhecendo a sua missão na manutenção da estabilidade financeira,
assim como as especificidades do setor segurador, a International Association
of Insurance Supervisors (IAIS) desenvolveu uma metodologia distinta que
pretende identificar as empresas de seguros cuja descontinuidade, devido ao
seu tamanho, complexidade e relações de interdependência poderia afetar de
forma significativa o sistema financeiro e a atividade económica. Adicionalmente,
estão também a ser estudadas as possíveis medidas regulamentares aplicáveis
a tais instituições.
Embora a metodologia apontada pela IAIS encontre algum paralelo no trabalho
previamente desenvolvimento pelo Comité de Basileia, nomeadamente no que
se refere às variáveis analisadas, as especificidades inerentes ao setor segurador
influenciaram tanto a escolha dos indicadores que permitem aferir a relevância
de cada variável, como a sua importância relativa e agregação. As variáveis
indicadas no trabalho realizado pela IAIS encontram-se elencadas em baixo.
•

Dimensão: a importância de um componente para o funcionamento
do sistema financeiro geralmente aumenta com o valor dos serviços
financeiros que presta. Neste sentido, foram escolhidos indicadores
como o valor total de balanço, os prémios recebidos e os resultados
financeiros, entre outros.

34 | 35
Risco sistémico, estabilidade financeira e supervisão macroprudencial no setor segurador e dos fundos de pensões

Conscientes desta realidade, tem-se verificado uma tendência de redução das
garantias prestadas pelos sistemas públicos, incentivando a transição para
sistemas privados, tanto ao nível da constituição de poupanças para a reforma,
como da utilização de seguros de saúde. Será assim expetável um maior
envolvimento futuro do setor privado nestes serviços, nos quais as empresas
de seguros e os fundos de pensões desempenharão, com certeza, um papel
central.

•

Atividade global: pretende identificar quais as partes do sistema
financeiro cuja descontinuidade pode ter consequências a uma escala
global. Assim, analisam-se indicadores como o peso dos resultados
obtidos no estrangeiro ou o número de países em que a empresa está
presente.

•

Relações de interdependência: o risco sistémico pode propagar-se
através de exposições diretas ou indiretas, de modo a que os problemas
numa entidade tenham repercussões em todo o sistema. A análise
desta variável depende de indicadores como a exposição (através de
ativos e passivos) a contrapartes do sistema financeiro, a dimensão das
provisões técnicas resultantes de contratos de resseguro, ou o valor
atual líquido dos contratos derivados em carteira, etc.

•

Atividades tradicionais e não-tradicionais: as atividades não tradicionais
desenvolvidas por empresas de seguros são potenciais focos de
emergência de riscos sistémicos, ou de propagação dos mesmos.
O leque de indicadores analisados é variado e inclui, por exemplo, o
montante total dos contratos de Credit Default Swaps (CDS) negociados,
o peso do financiamento de curto prazo e os proveitos não resultantes
de contratos de seguro.

•

Existência de substitutos: a relevância sistémica de uma instituição está
intimamente relacionada com a existência de produtos substitutos. No
caso das empresas de seguros, pretende-se aferir a importância desta
variável através do montante de prémios de seguros recebidos em
modalidades tais como os seguros de crédito, aviação ou marítimos.

As possíveis medidas de supervisão aplicáveis às entidades sistémicas
continuam também em desenvolvimento, no entanto as mesmas deverão
passar por:
•

Incentivos à redução da relevância sistémica da própria instituição;

•

Monitorização intensa das atividades com maior relevância sistémica
(provavelmente as que se encontram relacionadas com atividades não
tradicionais);

•

Redução das probabilidades de incumprimento;

•

Redução das possibilidades de arbitragem regulamentar.

3.5. Atividades não tradicionais
Vários estudos analisaram o tema do risco sistémico no modelo de negócio
segurador, focando-se na natureza dos seus passivos. De forma geral,
conclui-se que embora o negócio segurador tradicional não seja uma fonte
de risco de sistémico, algumas atividades não tradicionais podem-se revelar
sistemicamente relevantes.
O desenvolvimento do setor segurador alargou-se à exploração de áreas de
negócio não tradicionais que não se limitam á cobertura de riscos específicos
de seguro, no seu sentido mais estrito. Reconhece-se que os produtos da
área seguradora passaram a incluir riscos financeiros, tais como a oferta de
garantias de rendibilidade mínima no ramo Vida, ou a oferta de seguros de
crédito nos ramos Não Vida. Assim, deixou de ser possível assumir que os riscos
cobertos pelas empresas de seguros são idiossincráticos e independentes dos

ciclos económicos, visto que os mesmos podem ser afetados por condições
macroeconómicas desfavoráveis, como sejam um período prolongado de
baixas taxas de juro ou quedas temporárias no valor de mercado dos seus
ativos.
Num esforço de captação da poupança dos particulares, as empresas de
seguros do ramo Vida desenvolveram produtos que oferecem algum nível de
proteção face aos riscos de mercado e que podem estar sujeitos a reembolso
antecipado, deixando-as expostas tanto ao risco de mercado, como de
liquidez. Tal situação foi observável no mercado nacional no passado recente,
como provam as elevadas taxas de resgate e a acentuada quebra da produção
registadas em 2011.

4. SUPERVISÃO MACROPRUDENCIAL
Embora este não seja um tema novo, os desenvolvimentos da supervisão
macroprudencial podem ser vistos como uma consequência direta da crise
financeira despoletada em 2007. De facto, a severidade com que esta crise
afetou os alicerces do sistema financeiro, até à data considerado robusto, veio
despoletar a construção de um enquadramento regulamentar mais completo.
Na Europa, a crise financeira veio evidenciar a necessidade de supervisionar
o sistema financeiro de forma mais integrada e esteve na origem da criação
das ESAs (European Supervisory Authorities) e do ESRB (European Systemic Risk
Board), que entraram em funcionamento no início de 2011. Num mercado com
crescentes níveis de complexidade e de interligações, estas agências formam,
em conjunto com as NSAs (National Supervisory Authorities), o Sistema Europeu
de Supervisores Financeiros (European System of Financial Supervisors – ESFS).
Através destas autoridades e de reuniões regulares, os Estados-Membros
da União Europeia reconhecem a necessidade absoluta de garantir maiores
níveis de cooperação e interação entre as diferentes autoridades de supervisão
nacionais, de forma a garantir uma abordagem homogénea e integrada aos
riscos sistémicos. Esta cooperação internacional forma um complemento
insubstituível das análises individuais realizadas em cada jurisdição nacional,
uma vez que a colaboração e intercâmbio de informação é crucial para a
redução das oportunidades de arbitragem regulamentar, assim como para a
mitigação de riscos transversais aos diferentes setores de atividade da indústria
financeira.
No âmbito da supervisão macroprudencial interessa realçar o papel
desempenhado pelo ESRB, enquanto autoridade especificamente mandatada
para a supervisão macroprudencial na União Europeia, que deverá contribuir
para a mitigação e prevenção dos riscos sistémicos, tendo em consideração
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Outro exemplo prende-se com o crescimento do setor segurador enquanto
intermediário de riscos financeiros, ou seja, a participação das empresas de
seguros em transações que geram exposições a contrapartes, nomeadamente
através de produtos financeiros complexos. O impacto de tal foi bem visível no
contexto da recente crise financeira, que se traduziu no quase desaparecimento
de alguns dos mercados mais ativos neste tipo de produtos. Em Portugal,
o perfil de investimento das empresas de seguros apresenta ainda um
caráter tendencialmente prudente, não sendo comum a existência de fortes
exposições a ativos financeiros complexos, situação que se revelou positiva nas
fases iniciais da atual crise.

os desenvolvimentos macroeconómicos. A recomendação emitida pelo
ESRB em dezembro de 2011 explicita como objetivo último da supervisão
macroprudencial a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro como
um todo, contribuindo para o fortalecimento da resiliência do mesmo e a
mitigação dos riscos sistémicos, assegurando a contribuição deste setor para
o desenvolvimento económico. Neste sentido, a mesma recomendação refere
ainda a necessidade de criar e fortalecer mecanismos de cooperação entre
todas as autoridades cuja atuação tenha impacto sobre a estabilidade do
sistema financeiro, sem prejuízo dos seus respetivos mandatos.
Sublinhe-se também, a este respeito, que se antecipa uma evolução
considerável com a implementação do novo quadro regulamentar do setor
segurador (Solvência II), que procurará colmatar muitas das insuficiências do
atual regime. Por se tratar de um regime baseado nos riscos e assente numa
lógica consistente com o mercado (em termos de avaliação dos ativos e
dos passivos), este deverá dar resposta a muitas das falhas anteriormente
identificadas. Consequentemente, os requisitos de capital refletirão de forma
mais correta os verdadeiros riscos incorridos pelas empresas de seguros,
reconhecendo-se eventuais medidas que estas possam ter implementado com
vista à sua mitigação (como, por exemplo, a utilização de resseguro, produtos
financeiros derivados, etc.).
Uma outra caraterística relevante do regime Solvência II é a inclusão de um
conjunto de mecanismos de natureza contra-cíclica, que deverão contribuir
para a estabilidade do setor. Embora as medidas de execução da Diretiva
Solvência II não se encontrem ainda aprovadas, é já possível antecipar a
incorporação de instrumentos destinados a mitigar o efeito das flutuações dos
mercados acionistas, de choques de liquidez e de períodos de funcionamento
irregular dos mercados financeiros, bem como um grau de flexibilidade
adaptável às circunstâncias particulares de cada empresa, em períodos de
maiores dificuldades. Entre outros efeitos, estas medidas tentam minorar a
consequência de oscilações abruptas dos mercados financeiros, na ausência
das quais seria provável a venda compulsiva de ativos durante situações de
crise financeira, impedindo as empresas de seguros de manter o seu caráter
de investidor de longo prazo, concorrendo assim para o adensar das situações
de incerteza e crise. Ao contribuir para o aumento da resiliência do setor
segurador face a choques adversos, o regime Solvência II poderá igualmente
vir a desempenhar um papel importante na melhoria da capacidade de todo
o sistema financeiro para enfrentar futuras crises e, consequentemente, para
melhorar os índices de estabilidade financeira na Europa.

5. CONCLUSÃO
Como consequência da crise financeira despoletada em 2007, o objectivo
de manutenção da estabilidade financeira ganhou maior relevância nas
responsabilidades atribuídas às autoridades de supervisão do sistema financeiro.
Neste sentido, ocorreram desenvolvimentos a nível nacional e internacional,
que vieram criar novas instituições ou reforçar as competências das entidades
já existentes em matéria de supervisão macroprudencial.
Embora o setor bancário seja tipicamente apontado como o mais importante
para a manutenção da estabilidade financeira, várias razões apontam também
para a preponderância do setor segurador e dos fundos de pensões neste
âmbito. Entre estas, salientam-se as seguintes:

•

A sua função enquanto interveniente direto, por vezes insubstituível,
na mitigação de riscos e consequente incentivo à atividade económica;

•

A sua importância enquanto grande investidor institucional e fonte de
financiamento estável e de longo prazo dos setores público e privado;

•

O seu papel complementar aos sistemas públicos de proteção social;

•

A emergência de instituições cuja descontinuidade, devido ao seu
tamanho, complexidade e relações de interdependência poderia afetar
de forma significativa o sistema financeiro;

•

A expansão do setor segurador para segmentos de mercado não
limitados à cobertura de riscos específicos de seguro.

Sem prejuízo desta realidade, o facto de as empresas de seguros disporem de
modelos de negócio bastante diferenciados do setor bancário, em consonância
com a natureza da sua atividade, constitui um fator de diferenciação significativo
entre o papel dos segmentos segurador e bancário na manutenção da
estabilidade financeira.
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Neste contexto, importa ainda referir que se antecipa uma evolução considerável
com a implementação futura do regime Solvência II. Sobretudo por se tratar de
um regime assente na análise dos riscos, na avaliação do balanço numa lógica
consistente com o mercado e por incorporar medidas de cariz especificamente
contra-cíclico, o novo enquadramento regulamentar deverá contribuir para
reforçar a resiliência das instituições a que se dirige.

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
DO SOLVÊNCIA II
HUGO BORGINHO 1

1 Departamento de Análise de Riscos e Solvência

1. Introdução
O projeto Solvência II conta já com mais de uma década de desenvolvimento.
A sua génese remonta a 2001, na sequência das conclusões do relatório Müller,1
elaborado por um grupo de trabalho composto por membros da Conferência
das Autoridades de Supervisão Europeias de Seguros e que precedeu o CEIOPS
(que foi criado apenas em 2004). Em maio de 2001, a Comissão Europeia
iniciou os trabalhos de revisão estrutural da regulação do setor dos seguros
(que recebeu então a designação “Solvência II”), tendo convidado esse
mesmo organismo a providenciar aconselhamento técnico. No final de 2002,
era publicado o relatório Sharma,2 após o que se seguiram novas rondas de
pedidos de aconselhamento pela Comissão Europeia, concatenadas com a
realização de estudos de impacto quantitativo para testar as várias fases de
desenvolvimento das especificações do novo regime.

Desde a publicação das primeiras Diretivas europeias do setor segurador,
vários Estados Membros têm vindo a introduzir nos seus quadros regulatórios
nacionais medidas prudenciais adicionais para colmatar essas limitações. Essas
medidas incluíram, em alguns casos, requisitos de capital mais prudentes,
critérios de elegibilidade e de diversificação dos ativos, regras relacionadas com
o sistema de governação das empresas de seguros, entre outras. No entanto,
tais ações de âmbito nacional, apesar de serem no sentido do reforço do nível
global de proteção dos tomadores de seguros, reduziram materialmente o nível
de harmonização e, consequentemente, a comparabilidade entre diferentes
Estados Membros, com prejuízo para a promoção do mercado único e do level
playing field. Pretende-se, com o regime Solvência II, inverter essa tendência,
impulsionando a convergência de medidas e de práticas a nível europeu por
via do estabelecimento de um single rule book para o setor segurador.
A Diretiva Solvência II,3 que estabelece as bases do regime encontra-se já
publicada, estando em curso os trabalhos de transposição para os quadros
legislativos nacionais. Em simultâneo, encontra-se em fase de negociação pelo
trílogo formado pela Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho
Europeu, o processo de alteração dessa Diretiva, por via da Diretiva Omnibus
II. Este último diploma visava, no seu projeto original (datado de janeiro de
2011) alterações específicas à Diretiva Solvência II com o objetivo de adaptação
à nova arquitetura institucional de supervisão europeia, consubstanciada na
criação das Autoridades de Supervisão Europeias (EBA, EIOPA e ESMA) e do
Comité Europeu para o Risco Sistémico (ESRB). No entanto, com o decorrer
das negociações, foi reaberto um conjunto de temas relacionados com os
1 Müller, H. et al. (1997), relatório do grupo de trabalho “Solvency of Insurance Undertakings“,
designado pela Conferência das Autoridades de Supervisão de Seguros dos Estados Membros
da União Europeia.
2 Sharma, P. et al. (2002), relatório do grupo de trabalho “Prudential Supervision of Insurance
Undertakings“, designado pela Conferência das Autoridades de Supervisão de Seguros dos
Estados Membros da União Europeia.
3 Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009,
relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício.
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A necessidade de revisão do regime Solvência I surgiu em grande parte devido
ao reconhecimento das suas limitações na deteção antecipada de um conjunto
de riscos e de cenários que podem ameaçar a solvência de uma empresa de
seguros. Tal é particularmente evidente na quantificação dos riscos de mercado,
dos riscos associados a opções e garantias embutidas em contratos de seguros
e de eventos catastróficos.

requisitos quantitativos, na sequência de alguma preocupação sobre o impacto
das exigências regulamentares na viabilidade de produtos seguradores com
caraterísticas de longo prazo e com garantias financeiras embutidas. Neste
âmbito, foi desenhado um conjunto de novas medidas que integram o
chamado “pacote das garantias de longo prazo”, sendo as principais:
•

a adaptação da estrutura temporal de base das taxas de juro sem
risco em situações de elevada volatilidade dos mercados financeiros
(também conhecido por counter-cyclical premium);

•

as técnicas de extrapolação da estrutura temporal de base das taxas
de juro sem risco, tendentes a reduzir a volatilidade da curva para
maturidades mais elevadas; e

•

os ajustamentos de matching para efeitos do desconto de determinadas
tipologias de responsabilidades, caraterizadas por estruturas de ALM
baseadas na detenção de ativos até à maturidade.

Dada a complexidade e o previsível impacto significativo destas medidas na
avaliação das provisões técnicas, foi decidido lançar um estudo de impacto
quantitativo focalizado,4 que pretende dar informação suficiente para
fundamentar as negociações do trílogo, com vista à finalização da Diretiva
Omnibus II em finais de 2013.
Tal evolução conduziu, forçosamente, ao atraso da aprovação da Diretiva
Omnibus II e, consequentemente, da data de entrada em vigor do regime
Solvência II. Apesar de o enquadramento jurídico atual vigente ainda apontar
para a data de aplicação integral do novo regime de 1 de janeiro de 2014, é
consensual a inexequibilidade prática dessa data. Tal deve-se ao facto de ser
ainda necessário que a Comissão Europeia publique e proceda à consulta
pública do projeto de Regulamento de nível 2 que estabelece as medidas de
execução da Diretiva Solvência II, sendo que tais passos apenas podem ser
dados após a aprovação final da Diretiva Omnibus II. Adicionalmente, seria
ainda necessário que fosse emitido um conjunto mínimo de Normas Técnicas
Regulatórias, Normas Técnicas de Implementação e/ou Orientações Técnicas
pela EIOPA, com especificações adicionais sobre os requisitos da Diretiva e
do Regulamento de nível 2. Ainda que os respetivos drafts já se encontrem
num estágio de desenvolvimento relativamente avançado, embora não sejam
documentos públicos, é evidente que todo o processo formal não se pode
desenrolar a tempo de permitir a entrada em vigor do novo regime em 2014.
Um dos aspetos que contextualiza e explica estes atrasos deve-se ao facto de o
Solvência II ter vindo a ser desenvolvido num contexto de elevada turbulência
dos mercados financeiros. O eclodir da crise financeira de 2007, seguida da
crise das dívidas soberanas a partir de 2009, veio introduzir a necessidade de
rever alguns dos princípios, metodologias e calibragens do regime que se
encontravam então em cima da mesa. Adicionalmente, desenvolvimentos
paralelos ao nível da regulação financeira, com destaque para a criação das
três autoridades de supervisão europeias, bem como da revisão das regras
prudenciais de outros setores e instrumentos financeiros, impactaram de forma
significativa nos trabalhos em curso.
De acordo com informações não oficiais, inclusive das hipóteses de trabalho
assumidas pela própria EIOPA, estima-se agora que a data de entrada em vigor
do regime integral seja adiada para 1 de janeiro de 2016.
4 Conhecido por long-term guarantees assessment (LTGA).

Apesar de todas as incertezas, encontramo-nos hoje numa fase crítica do
projeto Solvência II.
De facto, em resposta aos adiamentos sucessivos e tendo em conta a urgência,
reconhecida por todos, do estabelecimento de um regime de solvência mais
robusto, sensível aos riscos assumidos e que integra outras dimensões para
além dos requisitos quantitativos, a EIOPA decidiu avançar para um projeto
estruturante que pretende promover a antecipação, numa base harmonizada,
da aplicação de certas partes do regime Solvência II a partir de 1 de janeiro de
2014. Para o efeito, colocou em consulta pública no final de março,5 com vista
à aprovação final no Outono de 2013, um conjunto de orientações dirigidas
às autoridades de supervisão nacionais, abrangendo as seguintes áreas do
regime: (i) sistema de governação; (ii) exercício de autoavaliação, numa base
prospetiva, dos riscos e da solvência (baseado nos princípios do ORSA6); (iii)
reporte de informação às autoridades de supervisão nacionais; e
(iv) pré-pedido de modelos internos. Mais à frente, será apresentada uma
explicação mais detalhada sobre este tema, bem como do que está previsto
para cada uma destas áreas.

2. Ações de preparação promovidas pelo ISP
Consciente das vantagens de uma preparação faseada, o ISP assumiu, nos
últimos anos, uma política de introdução gradual dos princípios do Solvência
no quadro regulatório nacional para o setor segurador, na medida em que os
mesmos se encontrassem suficientemente estabilizados.
Tal tendência teve início em 2005, com a emissão da Norma Regulamentar
n.º 14/2005-R, de 29 de novembro, que veio estabelecer os princípios gerais
relativos ao sistema de governação preconizados pelo novo regime, e que se
mantêm globalmente atuais, nomeadamente no que refere aos sistemas de
gestão de riscos e de controlo interno, bem como a algumas das funções-chave.
As disposições desta Norma foram posteriormente complementadas com
a emissão da Circular n.º 7/2009, de 23 de abril, que concretizou um conjunto
de orientações técnicas por tipo de risco que refletissem boas práticas utilizadas
neste âmbito. Foram abrangidos nestas orientações os riscos específicos de
seguros, de mercado, de crédito, de liquidez e operacional, bem como os riscos
estratégico, de concentração e de reputação.
Em matéria de Pilar I, ou seja de requisitos quantitativos, foi dado um
enfoque muito importante à condução dos exercícios de estudos de impacto
quantitativo lançados pelo CEIOPS/EIOPA junto do mercado nacional. Foi

5 Disponível em https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.
6 Own Risk and Solvency Assessment.
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Foram despendidos, até à data, recursos significativos com a preparação dos
operadores e das autoridades de supervisão para este regime, quer a nível
nacional, quer internacional. Tal reflete o reconhecimento de todas as partes
da sua importância, bem como da sua complexidade e abrangência, a qual
recomenda uma preparação gradual, atempada e devidamente ponderada.
Este não é o momento para suspender essas iniciativas, mas antes para
reforçá-las. O projeto de orientações da EIOPA sobre a preparação para o
regime Solvência proporciona uma excelente base de trabalho para a definição
da estratégia a seguir e das áreas a privilegiar.

inclusivamente lançado um exercício de âmbito e coordenação estritamente
nacional (QIS4 bis), no sentido de manter a dinâmica de preparação do
mercado e do próprio ISP. A resposta do mercado segurador português aos
vários exercícios foi muito expressiva, especialmente se for tido em conta o
caráter voluntário da participação, sendo demonstrativa do empenho e do
interesse dos operadores nacionais no acompanhamento do projeto Solvência
II. O Gráfico 1 apresenta os níveis de participação alcançados nos sucessivos
estudos. É de destacar a realização, no primeiro semestre de 2013, do estudo
de impacto quantitativo sobre o pacote de garantias de longo prazo (LTGA), já
mencionado anteriormente, onde se verificou a continuidade da tendência de
elevada participação.
Gráfico 1 - taxas de participação nos estudos de impacto quantitativo (QIS)
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Notas:
(i) entre os exercícios QIS4 e QIS5, o segmento Acidentes e Doença é considerado separadamente
dos restantes ramos Não Vida;
(ii) quotas de mercado em função das provisões técnicas para Vida e dos prémios brutos emitidos
para Não Vida e Acidentes e Doença.

Ainda em matéria de requisitos quantitativos, o ISP considerou essencial reforçar
o enfoque na avaliação das provisões técnicas e, em particular da melhor
estimativa. Tal advém do reconhecimento do papel basilar desta componente
no cálculo dos restantes requisitos quantitativos. Além de ser previsivelmente a
componente de maior peso, a avaliação incorreta da melhor estimativa afetará
necessariamente, de forma direta ou indireta, o cálculo da margem de risco,
do requisito de capital de solvência (SCR7) e/ou do requisito de capital mínimo
(MCR8).
Tal enfoque foi consubstanciado por via da emissão da Norma Regulamentar
n.º 9/2008-R, de 25 de setembro, que veio estabelecer a obrigatoriedade
de cálculo e de reporte ao ISP das provisões técnicas segundo princípios
económicos. Tal reporte, cujas especificações têm vindo a ser atualizadas
em função dos desenvolvimentos internacionais, constitui uma peça muito
importante para a aferição do estágio atual de preparação do mercado para os
desafios técnicos e práticos colocados pelas nova abordagem, bem como para
a promoção de critérios e interpretações comuns. Espera-se também que estes

7 Solvency capital requirement.
8 Minimum capital requirement.

requisitos sejam utilizados pelos operadores para a identificação das áreas de
maior dificuldade e para o desenvolvimento e refinamento progressivo das
metodologias e bases de dados para a concretização dos cálculos de uma
forma cada vez mais robusta e célere.
No âmbito do Pilar I, importa ainda destacar o lançamento, em 2010, do processo
de pré-pedido de modelos internos a nível nacional, que permite às empresas
e grupos de seguros que se encontrem a desenvolver um modelo interno para
cálculo do requisito de capital de solvência em ambiente Solvência II, beneficiar
do acompanhamento direto por uma equipa do ISP. As vantagens para ambas as
partes são evidentes: por um lado, a empresa de seguros tem acesso a feedback
da autoridade de supervisão numa fase preliminar do modelo, nomeadamente
das suas preocupações, o que possibilita a gestão mais eficiente e orientada dos
recursos. Por outro lado, o ISP toma conhecimento antecipado e detalhado das
caraterísticas do modelo, o que sem dúvida contribuirá para agilizar o processo
na etapa de aprovação formal subsequente. Neste contexto, é ainda de referir
as atividades do ISP de avaliação dos modelos internos de grupos de seguros
internacionais, no âmbito da sua participação nos colégios de supervisores.

3. Planeamento para uma preparação bem-sucedida
O regime Solvência vem introduzir um novo paradigma na gestão do negócio
segurador. Tal não significa, no entanto, que a implementação de uma cultura
de avaliação e gestão dos riscos seja uma novidade para todas as empresas de
seguros, uma vez que alguns operadores já incorporaram nos seus processos
de negócio uma filosofia semelhante. Ainda assim, mesmo para os modelos
de negócio mais sofisticados, haverá certamente espaço para melhorias que
podem e devem ser potenciadas através dos planos individuais de preparação
para o Solvência II.
Numa ótica global, assumem-se como princípios fundamentais para uma
preparação eficiente os seguintes:
•

O ownership do plano pelo órgão de administração, que assume a
responsabilidade pelo mesmo e, em particular, pela tomada de decisões
estratégicas;

•

O envolvimento das várias áreas da empresa, com responsabilização
direta dos respetivos diretores de topo, de forma a assegurar que o plano
é suficientemente abrangente. Neste ponto, importa, em particular,
evitar que a execução do plano se concentre excessivamente nas áreas
de gestão de riscos e de atuariado da empresa, sem qualquer reflexo ou
colaboração das restantes áreas;

•

Encarar o projeto como uma forma de melhorar a condução do negócio
e de acrescentar valor à empresa, ao invés de um mero e burocrático
exercício de compliance;
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Além das iniciativas elencadas, importa ainda destacar a participação ativa
e liderante que o ISP tem vindo a assumir no desenvolvimento do projeto
Solvência II ao nível internacional, desde o seu início, quer ao nível do CEIOPS/
EIOPA, quer ao nível da Comissão Europeia.

•

Desafiar a cultura atual da empresa, nomeadamente as metodologias e
processos já estabelecidos, abrindo assim espaço para a introdução de
melhorias estruturais;

•

Gerir os recursos de forma eficaz e eficiente, evitando tanto quanto
possível que a execução do projeto de preparação para o Solvência II
seja tida como uma tarefa acessória ou secundária;

•

Estabelecer deliverables exequíveis, ao longo de uma calendarização
realista e com responsabilidades claramente definidas.

Um dos principais desafios será muito provavelmente a introdução ou
aprofundamento da cultura de gestão baseada nos riscos, na medida em
que essas ações ponham em causa o status quo, ou seja, os procedimentos
e metodologias (e eventualmente até a estrutura organizacional) existentes.
A resistência à mudança deverá, portanto, ser um fator importante a ter em
conta. Outra potencial dificuldade poderá ser a mobilização de algumas áreas
organizacionais que provavelmente se consideram distantes das matérias
relacionadas com a gestão dos riscos e da solvência, como por exemplo funções
de caráter mais operacional ou comercial. No entanto, para que a cultura do
Solvência II seja indelevelmente embebida em todas as funções da empresa, é
crucial que estas dificuldades sejam reconhecidas e mitigadas.
A incerteza ainda patente no projeto Solvência II, nomeadamente ao nível
dos requisitos quantitativos, impacta necessariamente em áreas fundamentais
do regime como o cálculo da melhor estimativa e dos requisitos de capital,
o processo de autoavaliação do risco e da solvência (ORSA), os formatos e
conteúdos de divulgação pública e de reporte aos supervisores, etc. Essa
incerteza necessariamente complica a definição e implementação de um
plano eficaz de preparação para o Solvência II, uma vez que os objetivos finais
que se pretendem alcançar não se encontram completamente estabilizados,
como seria desejável. No entanto, aguardar pela consolidação final das
especificações para só então iniciar as ações de preparação da empresa é
uma opção que comporta sérios riscos, mesmo do ponto de vista estratégico.
A dimensão, complexidade e abrangência do regime recomenda que essa
preparação seja feita numa fase tão antecipada quanto possível, de forma a
tornar possível o reconhecimento e a consequente resolução atempada dos
problemas e limitações que vão certamente surgir durante o percurso. Apesar
das incertezas, é de realçar que existe uma variedade de áreas do regime em
que é perfeitamente possível implementar ações concretas de preparação.
A título exemplificativo e não exaustivo, apresentam-se, em seguida, algumas
iniciativas de preparação concretas passíveis de implementação:
•

Definir objetivamente, em contexto Solvência II, qual o posicionamento
da empresa no mercado e as correspondentes medidas de tolerância
face ao risco. Avaliar as decisões estratégicas resultantes, nomeadamente
nas áreas da governação, da política de investimentos, da política de
subscrição, do desenho dos produtos, etc.;

•

Realizar um exercício de gap analysis, para reconhecimento das
estruturas de governação, dos processos e procedimentos em que é
necessário criar ou introduzir modificações;

Introduzir melhorias nos sistemas e processos de recolha e de
armazenamento dos dados, com vista a melhorar a sua integridade,
qualidade e grau de consistência. Ponderar a implementação de um
data warehouse e de processos de validação da qualidade dos dados;

•

Desenvolver as ferramentas informáticas, procedimentos e bases
de dados de forma a permitir executar o cálculo robusto e célere
das provisões técnicas segundo os princípios do Solvência II. Neste
ponto, será relevante deter a capacidade de projetar os cash flows das
responsabilidades considerando vários cenários;

•

Desenvolver a capacidade de execução de stress tests a todo o balanço,
com vista, em particular, a estimar as várias cargas de capital previstas na
fórmula padrão do requisito de capital de solvência;

•

Estimar os requisitos de capital previstos para o novo regime,
antecipando potenciais necessidade de reforço do capital ou de de-risking;

•

Incorporar medidas de estimação do custo de capital aquando do
lançamento de novos produtos e desenvolver técnicas de pricing
baseadas no risco, sem esquecer o impacto da política de descontos
comerciais;

•

Criar e testar uma política de autoavaliação do risco e da solvência
(ORSA),incluindo os respetivos processos e procedimentos;

•

Planear o desenvolvimento de um modelo interno (total ou parcial) e
iniciar oportunamente o correspondente processo de pré-pedido;

•

Efetuar um levantamento transversal dos riscos a que as várias funções
da empresa se encontram expostas, incluindo o risco operacional.
Para este risco, criar uma base de dados de falhas e quase-falhas e
implementar os procedimentos de registo necessários, com vista a
melhorar a compreensão da exposição deste risco e, a médio/longo
prazo, possibilitar a sua modelização;

•

Participar nas iniciativas promovidas pela EIOPA e pelo ISP,
nomeadamente nos estudos de impacto quantitativo. Criar uma
estrutura interna de acompanhamento contínuo dos desenvolvimentos
regulatórios internacionais em sede de Solvência II;

•

Executar um plano de formação intensivo dos colaboradores no
Solvência II.

O atual período de crise financeira coloca sem dúvida desafios acrescidos à
concretização de um plano de preparação para o Solvência II, aumentando a
importância de um planeamento criterioso e uma alocação de recursos e de
investimentos produtiva. Ainda assim, não deve justificar a inação, pois tal pode
comprometer de forma decisiva o posicionamento estratégico da empresa no
contexto nacional e internacional.
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•

4. Projeto de orientações da EIOPA de preparação
para o Solvência II
Face aos sucessivos atrasos que o projeto Solvência II tem vindo a sofrer,
principalmente decorrentes da dificuldade em chegar a um consenso no
designado pacote das garantias de longo prazo, no âmbito do dossier Omnibus
II, a EIOPA decidiu avançar com propostas de Orientações para a introdução
antecipada de partes do regime mais estabilizadas, mais concretamente dos
Pilares II e III, a partir de 1 de janeiro de 2014.
Essa proposta de Orientações, que esteve em consulta pública até 19 de junho
de 2013, tem por objetivo promover a condução de ações de preparação para
o Solvência II pelas autoridades de supervisão nacionais, evitando, por um
lado, que o momentum seja perdido e, por outro lado, que as autoridades de
supervisão nacionais adotem as suas próprias soluções, com o risco de estas
poderem ser divergentes.
Assim, estas Orientações são dirigidas às autoridades de supervisão nacionais
e não diretamente às empresas de seguros a nível europeu. É, no entanto,
evidente a utilidade dos princípios aí estabelecidos como benchmark para
orientar as iniciativas de preparação dos próprios operadores.
Para que estas Orientações produzam efeitos práticos, será necessário que cada
autoridade de supervisão incorpore os seus princípios de forma apropriada
no respetivo quadro regulatório e de supervisão nacional. No entanto, ainda
que as Orientações da EIOPA revistam o caráter de comply or explain, deve
reconhecer-se que nem sempre será possível efetuar a sua implementação
integral, uma vez que tal depende fortemente das competências e habilitações
legais disponíveis a cada autoridade de supervisão a nível nacional.
É importante ressalvar que, durante este período preparatório, permanece em
vigor o regime de solvência atual (Solvência I) sendo este o quadro legal sob
o qual o enforcement de supervisão prudencial se continuará a debruçar, sem
prejuízo das medidas adicionais que têm cabimento nos quadros de regulação
nacionais. A natureza das Orientações da EIOPA tem principalmente um
caráter preparatório. É considerada ainda uma dimensão de proporcionalidade,
permitindo alguma flexibilidade na aplicação das Orientações através de
disposições de faseamento e da utilização de thresholds.
Conforme já mencionado, estas Orientações pretendem abranger apenas as
partes do regime que se consideram mais estáveis, designadamente os Pilares
II e III. Tal inclui as seguintes quatro áreas: (i) sistema de governação; (ii) exercício
de autoavaliação, numa base prospetiva, dos riscos e da solvência (baseado nos
princípios do ORSA); (iii) reporte de informação às autoridades de supervisão
nacionais; e (iv) pré-pedido de modelos internos.
O Pilar I não é abrangido explicitamente, uma vez que é a área onde se
encontram as divergências de fundo para fechar o dossier Omnibus II, sendo
por isso a chave para desbloquear a entrada em vigor do novo regime. No
entanto, parece inevitável a necessidade de consideração da maioria dos
elementos de Pilar I para a implementação das Orientações, como sejam o
cálculo das provisões técnicas e dos requisitos de capital (MCR e SCR). Tal é
particularmente evidente no caso do reporte de informação e da execução

de uma parte relevante do ORSA. Também é o caso dos pré-pedidos de
modelos internos, embora, neste caso, estejamos a falar de processos que já se
encontram a decorrer em quase todos os Estados Membros.
No que respeita ao sistema de governação, as Orientações abrangem as
matérias seguintes:
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Gestão dos
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Solvência II

Desvios entre o perfil de
risco efetivo e os
pressupostos subjacentes
ao cálculo do SCR

Estabelece-se adicionalmente que as empresas de seguros procedam à entrega
à autoridade de supervisão do relatório correspondente a este processo no
prazo de duas semanas após a sua conclusão.
Em matéria de reporte de informação às autoridades de supervisão
nacionais, que será sem dúvida uma área com grandes implicações práticas
e tecnológicas, prevê-se a entrega, pelas empresas e grupos de seguros,
de um subconjunto dos templates e reporte narrativo que têm vindo a ser
desenvolvidos para utilização em ambiente Solvência II. No que toca aos
primeiros, foram escolhidos os templates principais para recolha de informação
sobre o balanço, os ativos e provisões técnicas, os fundos próprios, os requisitos
de capital (MCR e SCR) e o âmbito do grupo.
No que se refere à frequência do reporte à autoridade de supervisão, a proposta
inclui reportes trimestrais e anuais durante o período de vigência das medidas
de preparação para o Solvência II. O primeiro reporte anual (templates e reporte
narrativo) está previsto para 20 semanas após a data de referência de 31 de
dezembro de 2014, e o primeiro reporte trimestral (templates) seria relativo a 30
de setembro de 2015, a entregar no prazo de 8 semanas. O facto de os primeiros
reportes serem solicitados apenas em 2015 permite tomar em consideração
eventuais desenvolvimentos que ocorram entretanto em matérias de Pilar I.
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Relativamente ao exercício de autoavaliação, numa base prospetiva, dos
riscos e da solvência, estabelece-se a avaliação regular, pela empresa de
seguros, dos seguintes três aspetos:

Por último, o tema dos pré-pedidos de modelos internos pretende assegurar
a continuidade dos trabalhos em curso em vários Estados Membros há já
alguns anos, sendo reforçada a convergência de práticas por via da emissão de
orientações mais detalhadas sobre os seguintes tópicos:
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5. Conclusões
O regime Solvência II representará uma evolução muito significativa do quadro
regulatório a nível europeu. Sendo um regime desenvolvido em “base zero”, é
notório o grau de abrangência e de profundidade, bem como de complexidade.
Por esses motivos, é crucial que o mercado segurador europeu e as autoridades
de supervisão nacionais avancem rapidamente com os respetivos planos de
preparação, como forma de assegurar uma transição eficiente, sem disrupções
e que represente uma mais-valia, quer em termos de proteção dos tomadores
de seguros e beneficiários, quer em termos competitivos e de aumento da
sofisticação dos operadores.
São conhecidos os sucessivos impasses na definição da data de entrada em
vigor deste regime, que resultaram, pelo menos em parte, do eclodir da crise
financeira internacional, que originou a necessidade de revisão no sentido
de garantir a sua robustez e capacidade para mitigar crises futuras. Apesar
de permanecerem algumas incertezas em partes basilares do regime, as
Orientações recentemente colocadas em consulta pública pela EIOPA vêm dar
um novo ímpeto às iniciativas de preparação em curso.
Para serem bem-sucedidos, é crucial que os planos de preparação para o
Solvência II sejam reconhecidos como um elemento de importância estratégica
para a empresa de seguros, sendo acompanhados de perto pelo próprio órgão
de administração. Adicionalmente, a atitude adotada na execução desses
planos é determinante para o seu êxito, designadamente uma postura proativa
e positiva, de procura pela excelência na gestão do negócio e dos riscos.
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SUPERVISORES ASSINALAM
DIA DA FORMAÇÃO FINANCEIRA
As entidades parceiras do Plano Nacional de Formação Financeira reuniram-se
no dia 31 de Outubro de 2012 para assinalarem o Dia da Formação Financeira,
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância de se estar bem
informado em questões de finanças.
As comemorações em Lisboa decorreram no Pátio da Galé e envolveram
a realização de conferências, workshops, debates, teatros, jogos e outras
atividades lúdicas de interação com o público.
O Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, José Figueiredo Almaça,
participou conjuntamente com o Governador do Banco de Portugal, Carlos da
Silva Costa, e o Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
Carlos Tavares, na sessão de abertura da Conferência, subordinada ao tema
“Importância da Literacia Financeira para a Estabilidade do Sistema Financeiro”.

Nesta iniciativa houve também oportunidade para as escolas vencedoras
do concurso “Todos Contam” apresentarem os seus projetos de formação
financeira.

Alunos do ensino primário e secundário participaram nas comemorações do Dia da Formação Financeira 2012, no Pátio da Galé.
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Na praça central do Pátio da Galé realizaram-se diversas atividades, dinamizadas
por entidades envolvidas no Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF).
Nos Claustros do Pátio da Galé foi possível aos visitantes recolher e obter
informações junto dos expositores das entidades representadas no evento.

ISP ESTABELECE PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COM O BANCO DE CABO VERDE
O Presidente da Autoridade Portuguesa de Supervisão do Setor Segurador e
de Fundos de Pensões, José Figueiredo Almaça e o Administrador do Banco
de Cabo Verde, Manuel Pinto Frederico, assinaram no dia 21 de novembro de
2012, em Lisboa, um protocolo de cooperação e assistência técnica entre as
duas instituições.
A cooperação prevista no Protocolo incide sobre três áreas principais:
intercâmbio de informações, formação profissional e assistência técnica.
O referido protocolo visa a intensificação da cooperação bilateral, mediante
o desenvolvimento de ações que contribuam para um desenvolvimento
equilibrado do setor dos seguros.
O conjunto das ações previstas no protocolo integra, entre outras, a troca de
publicações e estudos técnicos, a realização de seminários e conferências, a
organização de cursos e estágios de formação dirigidos a quadros técnicos e a
grupos de especialistas.
Em matéria de assistência técnica, o protocolo abrange, ainda, a elaboração
de estudos, projetos e pareceres de interesse comum, nos domínios da
competência das duas Autoridades.

Cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação e assistência técnica entre o ISP e Banco de Cabo Verde.

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA
DO 30.º ANIVERSÁRIO DO ISP
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O Secretário de Estado das Finanças e o Presidente do ISP inauguram a exposição “30 anos do Instituto de Seguros de Portugal”.

No âmbito da comemoração do trigésimo aniversário do Instituto de Seguros
de Portugal, enquanto autoridade nacional responsável pela supervisão da
atividade seguradora, resseguradora, de fundos de pensões e da mediação de
seguros, foi inaugurada no dia 21 de dezembro de 2012, no edifício-sede do
ISP, a exposição “ 30 anos do Instituto de Seguros de Portugal”.
Retratando os 30 anos de atividade do ISP, mas também os 107 anos da
supervisão do mercado segurador e de fundos de pensões em Portugal, a
exposição traça o percurso cronológico da atividade de regulação e supervisão,
desde a criação, em 1907, do Conselho de Seguros.
A 28 de outubro de 1982 e na sequência da publicação do Decreto-Lei
nº 302/82, o Instituto de Seguros de Portugal iniciou formalmente a sua
atividade enquanto Autoridade de Supervisão e Regulação, numa fase inicial
apenas do setor segurador, tendo em 1987 passado também a supervisionar
a atividade dos fundos de pensões, coordenando, fiscalizando e regulando o
funcionamento do setor e das atividades complementares.
Desde então, a missão do Instituto de Seguros de Portugal é assegurar o bom
funcionamento do mercado segurador e dos fundos de pensões em Portugal,
contribuindo dessa forma para a garantia da proteção dos tomadores de
seguros, pessoas seguras, participantes e beneficiários. Na exposição retratase igualmente este percurso, com a cronologia dos atos legislativos mais
relevantes da história da supervisão de seguros e de fundos de pensões em
Portugal.
A exposição está patente ao público no edifício-sede, e pode ser visitada de
segunda a sexta-feira entre as 9 e as 16 horas.

PRESIDENTE DO ISP ENTREGA PRÉMIO
A PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
“Os supervisores financeiros estão empenhados em contribuir para a formação
financeira dos cidadãos, em especial dos mais jovens, estando em curso várias
iniciativas por todo o país que visam sensibilizar a comunidade escolar para a
importância do Tema”, referiu o presidente do ISP, no decorrer da cerimónia
de entrega do prémio de melhor projeto de educação financeira para o ensino
secundário ao INETESE – Instituto de Educação Técnica de Seguros, em Lisboa.
O projeto do INETESE, vencedor do concurso Todos Contam na categoria
ensino secundário, tem como público-alvo os alunos do ensino secundário
e pretende abordar variados temas como o risco, a poupança, a seleção de
investimentos, a gestão do orçamento familiar e o processo de escolha dos
produtos financeiros que melhor se adaptam às necessidades e perfil de cada
um. O mesmo projeto aborda temas como a abertura e movimentação de
contas e as características dos produtos de poupança e de investimento.
O concurso Todos Contam foi promovido pelo Conselho Nacional de
Supervisores Financeiros, no quadro das atividades desenvolvidas pelo Plano
Nacional de Formação Financeira.
Nesta primeira edição, o júri do concurso, presidido pela Dra. Isabel Alçada
e composto por diversas individualidades e representantes do Ministério da
Educação e Ciência, atribuiu quatro prémios para cada um dos três ciclos do
ensino básico, e um prémio especial, não previsto no regulamento, ao projeto
que se destacou no âmbito da formação financeira de alunos integrados no
Currículo Específico Individual.

A cerimónia de entrega do prémio contou com a presença do Presidente do ISP, bem como da Comissão de Coordenação do PNFF
e dos diretores pedagógico e administrativo do INETESE.

SUPERVISOR PROMOVE REUNIÕES DE
TRABALHO COM CORRETORES SOBRE
MATÉRIAS DE CONDUTA DE MERCADO
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Em Lisboa, a reunião de trabalho com corretores de seguros decorreu no auditório do ISP.

Realizou-se no Porto, no passado dia 19 de fevereiro, uma reunião de trabalho
com os corretores de seguros, onde foram abordadas matérias de supervisão
da conduta de mercado.
A reunião, dirigida exclusivamente a corretores de seguros, foi antecedida de
uma outra realizada em Lisboa, e teve como principal objetivo a partilha dos
resultados e experiências recolhidas com as ações de supervisão efetuadas
recentemente, procurando desta forma racionalizar recursos e aumentar a
eficácia da supervisão, atento o importante papel da intermediação de seguros
na atividade seguradora.
O ISP procurou também reforçar a necessidade de cumprimento de
determinadas regras e princípios de conduta que permitam elevar a qualidade
global do serviço prestado aos consumidores e minimizar a intervenção
sancionatória desta Autoridade de Supervisão. Os temas abordados foram os
seguintes:
• situações relacionadas com a nomeação ou substituição do mediador e
com a transmissão de carteiras;
• esclarecimento sobre a atuação do ISP no acompanhamento do
cumprimento dos deveres de mediadores na relação com as empresas
de seguros, em particular no que se refere à movimentação de fundos por
agentes de seguros, através das contas “clientes” e respetiva prestação de
contas;
• observância das regras relativas à publicidade efetuada através dos
diferentes suportes;
• cumprimento das menções obrigatórias e dos deveres de informação do
mediador de clientes:
• atualização do registo de mediadores junto do ISP;
• preenchimento das qualificações adequadas pelas pessoas diretamente
envolvidas na atividade de mediação de seguros (PDEAMS).

SESSÕES TÉCNICAS ANALISAM IMPACTO
DE MEDIDAS DE LONGO PRAZO
Nos passados dias 15 de fevereiro e 15 de março de 2013, o Instituto de
Seguros de Portugal realizou duas sessões técnicas focadas no estudo europeu
de impacto quantitativo para as medidas de longo prazo (Long-Term Garantees
Assessment - LTGA).
As sessões tiveram como objetivo a análise e esclarecimento de dúvidas
sobre as especificações técnicas e folhas de reporte do exercício, tendo como
destinatários as empresas de seguros por si supervisionadas.
Com a referida iniciativa pretende-se reunir informação quantitativa e qualitativa
sobre o impacto de um conjunto de medidas regulatórias relacionadas com
os produtos de seguros com garantias de longo prazo. As medidas visam,
nomeadamente, a imunização dos efeitos pró-cíclicos no cálculo das provisões
técnicas e do requisito de capital de solvência, decorrentes da volatilidade
associada aos mercados financeiros no curto-prazo.
A participação dos operadores do mercado português permitirá avaliar o
impacto destas medidas aos vários níveis (operadores e mercado), de forma a
aferir antecipadamente o grau de adequação das mesmas às especificidades
nacionais.
O estudo foi lançado a 28 de janeiro, tendo por enquadramento o
desenvolvimento do regime Solvência II. Foi mandatado pelo trílogo (formado
pela Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu) e conduzido
pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
– EIOPA – em cooperação com as autoridades de supervisão nacionais.

O Presidente do ISP discursa na abertura das sessões técnicas dedicadas à análise do estudo europeu de impacto quantitativo
para as medidas de longo prazo.

FORMAÇÃO EM SERVIÇOS FINANCEIROS
E DIREITOS DOS CONSUMIDORES

O módulo de seguros esteve a cargo de Eduarda Ribeiro e Arnaldo Oliveira, respetivamente Diretora e
Técnico Especialista do Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais do ISP.

O ISP participou nos passados dias 3 a 5 de Abril de 2013 no primeiro curso de
formação em serviços financeiros e direitos do consumidor, no âmbito da Rede
de Apoio ao Consumidor Endividado.
O módulo específico de seguros, que versou sobre o seguro de proteção ao
crédito e o seguro de vida associado ao crédito à habitação, foi assegurado pelos
representantes do Instituto de Seguros de Portugal e por colaboradores do
Centro de Investigação em Regulação e Supervisão do Sector Financeiro (CIRSF),
tendo essa sessão registado um interesse considerável por parte dos assistentes.
O curso destinou-se à formação de técnicos da Rede de Apoio ao Consumidor
Endividado e teve lugar no auditório do Banco de Portugal, numa organização
da DGC e CIRSF que contou com o apoio do ISP.

COMITÉ DA EIOPA REÚNE EM LISBOA
Nos passados dias 22 e 23 de maio, teve lugar, nas instalações do Instituto de
Seguros de Portugal, em Lisboa, uma reunião do comité Internal Governance,
Supervisory Review and Reporting Expert Group (IGSRR) da Autoridade Europeia
de Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).
Este comité lida com questões transversais ao regime Solvência II,
designadamente nas áreas de contabilidade, sistema de governação, submissão
de informação por parte das empresas de seguros à autoridade de supervisão,
processo de supervisão e auditoria externa.
A reunião teve um particular enfoque nas questões relacionadas com a fase de
preparação para o regime Solvência II e contou com mais de 30 participantes,
em representação de 23 países do Espaço Económico Europeu, assim como
membros da EIOPA.
Posteriormente, nos dias 03, 04 e 05 julho, Lisboa acolheu nova reunião de
trabalho do IGSRR, desta vez do seu Subgrupo 2 (Governance), responsável pelo
acompanhamento das questões relativas ao Pilar 2 do regime Solvência II.
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1ª CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS
CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE
PARA A REFORMA

O Presidente do ISP, José Figueiredo Almaça e o Presidente da APFIPP, José Veiga Sarmento, na cerimónia
de entrega dos Certificados de Responsabilidade para a Reforma.

Realizou-se no dia 17 de abril, no auditório do Instituto de Seguros de Portugal,
a primeira cerimónia de entrega dos Certificados de Responsabilidade para a
Reforma a 17 planos de pensões empresariais.
Esta iniciativa, promovida pela APFIPP e valorada pelo ISP, pretendeu
promover junto dos trabalhadores e do mercado os benefícios dos planos
de pensões, financiados através de fundos de pensões, incentivando assim a
poupança de longo prazo. O ISP acompanhou desde o início esta iniciativa,
constatando que os princípios orientadores desenvolvidos para o “Certificado
de Responsabilidade para a Reforma” são formalmente adequados à produção
dos seus efeitos.
Na sua intervenção, o Presidente do ISP, José Figueiredo Almaça, referiu que a
Autoridade de Supervisão entendeu apoiar esta iniciativa de autorregulação,
“porque ela constitui um meio efetivo para a promoção, o desenvolvimento e a
transparência do mercado de Fundos de Pensões”, tendo ainda salientado que
“esta certificação, constituindo uma importante iniciativa de autorregulação da
sociedade civil, não exclui a análise dos contratos constitutivos de fundos de
pensões que compete, nos termos da Lei, ao Instituto de Seguros de Portugal.”
Por último, o Presidente do ISP considerou que “o Certificado de
Responsabilidade para a Reforma poderá vir a desempenhar um papel
importante na promoção da poupança de longo prazo e no reforço do papel
dos Fundos de Pensões como garante de uma adequada complementaridade
dos valores das pensões a auferir após o período da vida ativa, que são, como
não pode deixar de ser, objetivos partilhados pelas entidades supervisionadas
e pelo supervisor.”

SUPERVISORES FINANCEIROS
ENTREGAM PRÉMIOS A ESCOLAS DO
PORTO, CINFÃES E POIARES
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) entregou no dia 26 de
Abril, os prémios de melhores projetos de formação financeira para o 2.º ciclo
do ensino básico, para o 1.º ciclo do ensino básico e o prémio especial do Júri, à
Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de Melo do Porto, ao Agrupamento
de Escolas de Cinfães e ao Colégio Salesiano de Poiares, respetivamente.
A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar nas referidas escolas, no passado
dia 23 de abril, com a presença do Governador do Banco de Portugal, Carlos
da Silva Costa, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros, do Presidente do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), José
Figueiredo Almaça, de um membro do Júri do concurso Todos Contam,
Maria Emília Brederode Santos, e de uma representante da Direção-Geral da
Educação, Rosália Silva.

José Figueiredo Almaça, Presidente do ISP e Carlos da Silva Costa, Governador do Banco de Portugal, na entrega do prémio ao
Agrupamento de Escolas de Cinfães.
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Na sua intervenção o Presidente do ISP, José Figueiredo Almaça, elogiou todo
o trabalho desenvolvido pelas escolas e pelos alunos e professores envolvidos
nos projetos premiados. Nesta sessão houve ainda oportunidade para diversos
alunos de diferentes graus de ensino colocarem perguntas sobre o contexto
económico atual ao Governador do Banco de Portugal e ao Presidente do ISP.

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO
FINANCEIRA DIVULGA RELATÓRIO
DE ATIVIDADES DE 2012

A sessão de apresentação do Relatório de atividades de 2012 do PNFF decorreu na sede do Banco de Portugal.

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) apresentou no dia
6 de maio o relatório de atividades de 2012 do Plano Nacional de Formação
Financeira, no âmbito de uma reunião com as entidades parceiras deste projeto.
Na sua intervenção, o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal afirmou
que “o setor segurador e de fundos de pensões tem especiais responsabilidades
nestas matérias, na medida em que desempenha um papel muito relevante na
captação de poupanças das famílias, sobretudo nas direcionadas para o médio
e longo prazo”, tendo concluído que “o setor tem estado à altura das suas
responsabilidades, dando provas da sua capacidade em ultrapassar os desafios”.
José Figueiredo Almaça defendeu que as mudanças positivas registadas no
setor segurador e dos fundos de pensões se ficam a dever à conjugação de
três fatores:
•

o investimento feito pelas empresas de seguros e pelas sociedades gestoras
de fundos de pensões, no sentido de aumentar a qualidade do serviço
prestado ao cliente;

•

o trabalho feito pelo ISP no acompanhamento próximo da conduta dos
operadores, avaliando sempre com muito rigor as reclamações e intervindo
com firmeza sempre que é necessário alterar determinado tipo de conduta;

•

o grau de informação e de exigência dos consumidores portugueses.

O Presidente do ISP defendeu a ideia de que é o grau de literacia financeira que
determina a capacidade de o consumidor otimizar a utilização da informação
que lhe é disponibilizada, permitindo-lhe assim optar pelos produtos de
seguros que lhe são necessários e ajustados. Esta capacidade de tomar decisões
financeiras informadas e conscientes é tanto mais relevante quanto se trata de
decisões que têm impacto a médio e longo prazo, como são as que se referem
à poupança.

ISP DIVULGA RELATÓRIO DE
SUPERVISÃO E REGULAÇÃO DA
CONDUTA DE MERCADO

Diversas individualidades do setor segurador e dos fundos de pensões estiveram presentes no auditório
do ISP na divulgação do Relatório de Supervisão e Regulação da Conduta de Mercado de 2012.

No passado dia 26 de junho o ISP divulgou o Relatório de Supervisão e
Regulação da Conduta de Mercado de 2012.
A cerimónia de apresentação pública do Relatório teve lugar no auditório do
ISP e contou com a presença de diversas individualidades do setor segurador e
dos fundos de pensões.
O Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado do Instituto
de Seguros de Portugal constitui uma ferramenta relevante na difusão de
informação específica e sistematizada sobre os desenvolvimentos ocorridos na
esfera da conduta de mercado no setor segurador e dos fundos de pensões,
na perspetiva dos operadores e consumidores, bem como dos demais
interessados nestas áreas.
Editado pelo quinto ano consecutivo, representa um instrumento de referência
que reflete a evolução verificada ao nível das diferentes matérias associadas à
conduta de mercado, tanto no plano nacional como internacional.
Este Relatório sintetiza, ainda, a atividade do ISP neste domínio, o que contribui
para acentuar o papel de destaque que a regulação e supervisão da conduta de
mercado ocupam no contexto da missão deste Instituto. Com efeito, as linhas
prioritárias de atuação definidas no quadro do seu planeamento estratégico são
norteadas pelo desígnio de proteção dos direitos e interesses dos tomadores
de seguros, segurados, participantes, beneficiários e terceiros lesados.
Na sua intervenção de abertura, o Presidente do ISP sublinhou a importância do
setor segurador e dos fundos de pensões afirmando que “do setor financeiro,
aquele que tem melhores condições para colmatar e para ajudar a resolver o
problema da Segurança Social e o problema das pensões é o setor segurador.
Está na primeira linha”.
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1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO
FINANCEIRA
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) realizou, no dia 12
de julho, em Lisboa, a 1.ª Conferência Internacional do Plano Nacional de
Formação Financeira. O evento reuniu cerca de 300 participantes para uma
reflexão sobre a temática da literacia financeira.
Na abertura da conferência, os membros do CNSF – o Governador do Banco
de Portugal, Carlos da Silva Costa, o Presidente do Instituto de Seguros de
Portugal, José Figueiredo Almaça, e o Vogal do Conselho Diretivo, da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários, Carlos Alves, – reconheceram a importância
da formação financeira para a proteção dos consumidores de produtos
financeiros e para a estabilidade do sistema financeiro e reafirmaram o forte
empenho na promoção de projetos de formação financeira e o compromisso
com o Plano enquanto estratégia nacional de educação financeira.
Na sua intervenção, o Presidente do ISP afirmou que “a educação financeira
assume, por isso enorme importância, na medida da influência que a mesma
pode ter no nosso futuro económico. Neste âmbito, o Plano Nacional de
Formação Financeira tem-se afirmado como o projeto líder deste programa,
o que é facilmente demonstrado pelo conjunto de iniciativas que tem
promovido. “
Tendo sublinhado que “assim, o reforço da literacia financeira dos consumidores
não tem uma utilidade puramente microeconómica, uma vez que a
racionalização das decisões financeiras determinará, certamente, que a afetação
de recursos seja globalmente efetuada de forma mais adequada e eficaz”.
O Presidente do ISP referiu ainda que “serão naturalmente os próprios
operadores no mercado segurador e dos fundos de pensões a beneficiar,
também, com o incremento do grau de literacia financeira dos consumidores,
já que a sua tarefa estará facilitada se o interlocutor estiver melhor apetrechado
de conhecimentos nesta matéria”.

A antiga Igreja de S.Julião acolheu os cerca de trezentos participantes na 1.ª Conferência Internacional do PNFF.
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EMPRESAS DE SEGUROS a operar em Portugal
U: Quantidade
2011
VIDA

NÃO VIDA

2012
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

55

497

34

586

54

520

35

609

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

14

23

7

44

14

22

6

42

14

22

7

43

14

21

6

41

14

21

7

42

14

20

6

40

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

24

5

35

6

25

6

37

Sediadas na União Europeia

6

24

4

34

6

25

5

36

Sediadas noutros países

0

0

1

1

0

0

1

1

35

450

22

507

34

473

23

530

Sociedades Anónimas
Empresas de Seguros
Empresas de Resseguro
Mútuas
SUCURSAIS DE EMPRESAS DE SEGUROS
ESTRANGEIRAS

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMPRESAS DE SEGUROS DE DIREITO PORTUGUÊS a operar no estrangeiro
U: Quantidade
2011
VIDA

NÃO VIDA

2012
MISTAS

TOTAL

VIDA

NÃO VIDA

MISTAS

TOTAL

TOTAL

5

6

3

14

5

6

3

14

EM REGIME DE ESTABELECIMENTO

1

1

1

3

1

1

1

3

EM REGIME DE LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4

5

2

11

4

5

2

11

CONJUNTO DA ATIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS
PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO
Seguro Direto
20122

2011

Resseguro Aceite
Tx. Cresc.

2011

20122

Tx. Cresc.

2011

20122

Tx. Cresc.

TOTAL GERAL

10 751 632

10 156 340

-5,54%

414 355

423 498

2,21%

974 579

1 091 693

12,02%

RAMO VIDA

7 178 689

6 737 272

-6,15%

1 584

1 671

5,51%

147 396

259 254

75,89%

2 340 771

1 996 129

-14,72%

1 562

1 671

6,99%

147 396

259 254

75,89%

60 455

56 638

-6,31%

22

0

-100,00%

0

0

-

14

522

3715,62%

0

0

-

0

0

-

CONTRATOS DE INVESTIMENTO

4 777 448

4 683 983

-1,96%

-

-

-

-

-

-

RAMOS NÃO VIDA

3 572 944

3 419 068

-4,31%

412 771

421 827

2,19%

827 184

832 439

0,64%

1 173 178

1 119 558

-4,57%

306 585

314 488

2,58%

352 844

373 714

5,91%

659 171

597 204

-9,40%

217

410

89,21%

36 670

36 346

-0,88%

ACIDENTES DE TRABALHO

538 270

482 723

-10,32%

54

181

235,96%

11 184

10 334

-7,60%

ACIDENTES PESSOAIS

118 109

112 387

-4,84%

163

228

40,03%

25 468

25 807

1,33%

2 792

2 093

-25,02%

0

1

-

17

204

1098,45%

512 930

522 283

1,82%

306 368

314 078

2,52%

316 174

337 368

6,70%

1 077

72

-93,31%

-

-

-

-

-

-

674 213

672 594

-0,24%

11 525

7 820

-32,15%

258 004

263 589

2,16%

15 721

13 628

-13,31%

2 941

147

-95,02%

5 310

4 326

-18,53%

658 492

658 966

0,07%

8 584

7 673

-10,60%

252 694

259 263

2,60%

1 436 638

1 341 501

-6,62%

10 233

8 718

-14,80%

76 888

55 236

-28,16%

MARÍTIMO E TRANSPORTES

23 351

26 513

13,54%

106

105

-0,71%

12 865

13 623

5,89%

AÉREO

11 031

7 823

-29,08%

- 2

- 4

-99,78%

10 579

7 380

-30,24%

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

25 907

24 474

-5,53%

98

125

28,39%

10 932

11 646

6,53%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

89 489

85 967

-3,94%

294

642

118,52%

21 968

17 943

-18,32%

DIVERSOS

139 138

140 638

1,08%

83 933

89 931

7,15%

83 105

89 309

7,46%

CRÉDITO

29 723

30 898

3,95%

10

60

484,72%

13 258

13 834

4,34%

CAUÇÃO

5 511

5 126

-6,99%

- 86

65

-

3 039

2 845

-6,41%

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS

17 640

17 278

-2,05%

73

85

16,81%

8 261

8 110

-1,83%

PROTEÇÃO JURÍDICA

15 676

14 956

-4,59%

5 435

5 639

3,76%

4 920

4 577

-6,97%

ASSISTÊNCIA

70 589

72 380

2,54%

78 501

84 082

7,11%

53 626

59 943

11,78%

0

0

-33,33%

0

0

-

0

0

-

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

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
1

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal.

2

Informação provisória.

Atividade seguradora
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ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2011
33,23%

66,77%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2011
32,61%

0,00%
66,55%
0,84%

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

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2011
0,73%
0,31% 2,50% 3,89%
0,65%
32,84%

40,21%
18,87%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

ESTRUTURA DA CARTEIRA – 2012
33,66%

66,34%
Vida
Não Vida

ESTRUTURA DA CARTEIRA VIDA – 2012
29,63%

0,01%
69,52%

0,84%

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

ESTRUTURA DA CARTEIRA NÃO VIDA – 2012
0,72%
0,23% 2,51% 4,11%
0,78%

32,74%

39,24%
19,67%
Acidentes e Doença
Incêndio e Outros Danos
Automóvel
Marítimo e Transportes
Aéreo
Mercadorias Transportadas
Responsabilidade Civil Geral
Diversos

Atividade seguradora
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PRÉMIOS DE SEGURO DIRETO empresas sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
PRÉMIOS DE SEGURO DIRETO
20122

2011
TOTAL
SEGURADORAS VIDA

Tx. Cresc.

10 751 632

10 156 340

-5,54%

2 757 387

3 426 859

24,28%

AXA Vida

200 610

120 522

-39,92%

BES Vida

301 105

1 447 574

380,75%

BPI Vida e Pensões

391 057

248 015

-36,58%

CA Vida

302 795

294 022

-2,90%

Eurovida

104 298

150 683

44,47%

Finibanco Vida

8 015

6 337

-20,94%

Generali Vida

35 628

39 243

10,14%

Groupama Vida

47 931

47 759

-0,36%

102 022

77 599

-23,94%

Lusitania Vida
Mapfre Vida
Ocidental Vida

48 014

49 802

3,72%

1 070 815

762 966

-28,75%
89,90%

T Vida

47 156

89 550

Victoria Vida

37 414

37 147

-0,71%

Zurich Vida

60 527

55 640

-8,07%

1 706 809

1 565 089

-8,30%

813

763

-6,13%

AXA Seguros

342 297

304 840

-10,94%

BES Seguros

71 607

71 371

-0,33%

CA Seguros

79 917

80 778

1,08%

Cares

4

2

-61,73%

Cosec

31 901

32 519

1,94%

5 278

4 091

-22,48%

Groupama Seguros

22 049

21 255

-3,60%

Logo

23 356

21 255

-8,99%

243 475

199 437

-18,09%

SEGURADORAS NÃO VIDA
ACP Mobilidade

Europ Assistance

Lusitania Seguros
Macif

30 547

21 752

-28,79%

102 588

92 689

-9,65%

10 076

9 989

-0,87%

Multicare

2 754

2 819

2,37%

Mútua dos Pescadores

9 118

9 057

-0,67%

Mapfre Gerais
Médis

N Seguros
Ocidental Seguros
Popular
Seguro Directo 3
Tranquilidade

12 040

12 105

0,54%

216 376

218 381

0,93%

4 923

5 584

13,44%

22 140

0

-100,00%
-1,24%

337 304

333 109

Via Directa

41 591

42 598

2,42%

Victoria Seguros

96 655

80 695

-16,51%

SEGURADORAS MISTAS

6 287 437

5 164 393

-17,86%

Açoreana

475 349

432 188

-9,08%

Allianz

494 928

504 246

1,88%

3 850 358

3 149 572

-18,20%

Liberty

240 647

258 724

7,51%

Metlife

72 826

69 751

-4,22%

Fidelidade 4

Real Vida
Santander Totta Vida
1

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal.

2

Informação provisória.

3

Durante 2012 deixou de ser supervisionada pelo ISP

4

Relativamente a 2011 inclui informação da Império Bonança.

23 766

22 933

-3,51%

1 129 562

726 978

-35,64%

CONJUNTO DA ATIVIDADE sob controlo do ISP1
U: Milhares de euros
CUSTOS COM SINISTROS
PARTE DOS RESSEGURADORES
Seguro Direto
20122

2011

Resseguro Aceite
Tx. Cresc.

2011

20122

Tx. Cresc.

2011

20122

Tx. Cresc.

TOTAL GERAL

15 999 332

11 777 986

-26,38%

315 462

323 946

2,69%

423 160

457 054

8,01%

RAMO VIDA

13 571 658

9 392 178

-30,80%

1 034

1 082

4,62%

49 998

71 932

43,87%

5 430 201

3 702 597

-31,81%

1 034

1 082

4,62%

49 998

71 932

43,87%

38 971

37 240

-4,44%

0

0

-

0

0

-

5 227

1 456

-72,15%

0

0

-

0

0

-

8 097 259

5 650 884

-30,21%

-

-

-

-

-

-

2 427 674

2 385 808

-1,72%

314 428

322 864

2,68%

373 162

385 122

3,20%

943 834

995 771

5,50%

244 879

242 838

-0,83%

250 232

255 898

2,26%

525 224

582 520

10,91%

328

- 65

-

13 729

12 532

-8,72%

491 261

543 646

10,66%

298

- 58

-

5 673

4 900

-13,63%

34 261

38 732

13,05%

29

- 7

-

8 059

7 632

-5,30%

- 298

142

-

0

0

-

- 3

0

-

417 616

413 251

-1,05%

244 551

242 904

-0,67%

236 502

243 366

2,90%

995

0

-

-

-

-

-

-

-

370 416

338 899

-8,51%

6 069

3 222

-46,91%

109 088

95 440

-12,51%

6 199

1 142

-81,58%

1 742

1 249

-28,31%

3 390

209

-93,83%

364 217

337 758

-7,26%

4 327

1 974

-54,39%

105 697

95 231

-9,90%

1 049 848

943 530

-10,13%

8 457

7 457

-11,83%

21 684

12 820

-40,88%

11 847

15 891

34,13%

- 36

167

-

4 332

4 584

5,81%

- 22 415

3 578

-

93

71

-23,26%

- 21 880

3 572

-

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

10 379

12 947

24,74%

- 196

277

-

4 541

4 724

4,03%

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

28 662

34 436

20,14%

- 11 710

2 938

-

- 2 306

7 178

-

DIVERSOS

35 103

40 756

16,10%

66 873

65 894

-1,46%

7 472

906

-87,88%

CRÉDITO

9 944

19 554

96,64%

- 165

- 64

61,10%

- 3 853

- 7 377

-91,50%

CAUÇÃO

1 204

3 882

222,35%

22

12

-44,84%

- 668

1 211

-

16 795

10 829

-35,52%

- 11

- 21

-97,81%

10 255

6 005

-41,44%

329

693

110,92%

2 634

2 182

-17,15%

0

0

-331,16%

6 830

5 797

-15,12%

64 389

63 784

-0,94%

1 738

1 068

-38,57%

0

0

-100,00%

3

1

-75,01%

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

PESSOAS TRANSPORTADAS
DOENÇA
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCÊNDIO E OUTROS DANOS
INCÊNDIO E ELEMENTOS DA NATUREZA
OUTROS DANOS EM COISAS
AUTOMÓVEL
MARÍTIMO E TRANSPORTES
AÉREO

PERDAS PECUNIÁRIAS DIVERSAS
PROTEÇÃO JURÍDICA
ASSISTÊNCIA
SEGUROS DIVERSOS
1

Informação respeitante apenas à atividade em Portugal.

2

Informação provisória.

Atividade seguradora
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ACIDENTES PESSOAIS

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

Vida

Total dos Ativos Representativos das Provisões Técnicas

2011

20121

40 092 468

41 393 207

3,24%

Títulos da Dívida Pública

10 298 725

11 591 515

12,55%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

21 786 599

21 135 103

-2,99%

509 376

506 535

-0,56%

3 584 495

3 575 476

-0,25%

114 524

105 273

-8,08%

3 221 005

3 633 144

12,80%

848 019

1 039 165

22,54%

3 834

3 068

-19,97%

- 274 108

- 196 074

28,47%

39 714 126

39 417 624

-0,75%

Ações 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 ativos aceites
Total das Provisões Técnicas
1

Tx. Cresc.

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ATIVOS VIDA – 2011

-0,4%

-20,0%

25,7%

0,0%

10,1%
1,3%
8,9%

54,3%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

ESTRUTURA DE ATIVOS VIDA – 2012

-0,2%

-2,5%

28,0%

10,0%

22,5%

1,2%
8,6% 11,3%

51,1%

35,0%

47,5%

60,0%

72,5%

85,0%

Dívida pública

Fundos de investimento

Obrigações privadas

Depósitos bancários

Ações

Outros

97,5%

110,0%

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

Não Vida

Total dos Ativos Representativos das Provisões Técnicas

2011

20121

6 203 326

6 343 937

2,27%

Títulos da Dívida Pública

1 461 943

1 415 296

-3,19%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

1,57%

2 351 237

2 388 268

Ações e Títulos de Participação

218 004

237 362

8,88%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

507 658

517 462

1,93%
-0,75%

Terrenos e edifícios

701 243

695 987

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

439 172

476 543

8,51%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

114 060

200 158

75,49%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

10 001

8 833

-11,68%

Outros ativos aceites
Total das Provisões Técnicas

400 009

404 028

1,00%

5 655 957

5 527 921

-2,26%

Informação provisória.
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ESTRUTURA DE ATIVOS NÃO VIDA – 2011

3,5%
23,6%

0,0%

10,0%

37,9%

20,0%

30,0%

40,0%

8,9%
8,2%

50,0%

60,0%

17,9%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

ESTRUTURA DE ATIVOS NÃO VIDA – 2012

22,3%

0,0%

10,0%

3,7%

37,6%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

8,2%

10,7%

70,0%

Dívida pública

Fundos de investimento

Obrigações privadas

Depósitos bancários

Ações

Outros

80,0%

17,5%

90,0% 100,0%

Atividade seguradora

1

Tx. Cresc.

FUNDOS DE PENSÕES
U: Quantidade

2011
EMPRESAS DE
SEGUROS
CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES

SOC. GESTORAS
DE F.P.

78

Fechados

2012
EMPRESAS DE
SEGUROS

TOTAL

151

229

77

TOTAL

151

228

60

96

156

60

95

155

PPR

2

20

22

2

20

22

PPA

2

2

4

1

2

3

Outros Abertos exceto PPR e PPA
N.º ENTIDADES A GERIR FUNDOS DE PENSÕES

14

33

47

14

34

48

12

11

23

12

11

23

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

MONTANTES GERIDOS

TAXA DE
CRESCIMENTO

2011

20121

13 237 867

14 470 997

9,32%

Allianz SGFP

32 207

32 315

0,34%

AXA Vida

51 065

58 916

15,37%

Banif Açor Pensões

252 998

269 843

6,66%

BBVA Fundos

236 593

263 310

11,29%

1 573 601

1 919 321

21,97%

52 456

62 818

19,75%

CGD Pensões

2 074 861

2 266 728

9,25%

ESAF

1 547 000

1 638 049

5,89%

115 558

127 933

10,71%

1 039 367

1 139 012

9,59%

Generali Vida

4 566

5 621

23,11%

Groupama Vida

4 271

4 592

7,52%

Liberty

8 858

9 106

2,80%

22 274

23 829

6,98%

9 041

2 030

-77,55%

3 864 547

4 189 701

8,41%

Previsão

98 481

99 529

1,07%

Real Vida

131 726

33 097

-74,87%

Santander Pensões

760 364

787 155

3,52%

67 560

67 966

0,60%

1 260 169

1 435 941

13,95%

Victoria Vida

27 672

30 383

9,80%

Zurich Vida

2 632

3 802

44,45%

TOTAL

BPI Vida e Pensões
CA Vida

Eurovida
Futuro

Lusitania Vida
Metlife
PensõesGere

SGF
SGFP do Banco de Portugal

1

SOC. GESTORAS
DE F.P.

Informação provisória.

CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES
U: Milhares de euros

20121

2011
VALOR DOS
FUNDOS
CATEGORIAS DE FUNDOS DE PENSÕES

CONTRIBUIÇÕES

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

13 237 867

1 213 737

14 470 997

864 735

9,32%

-28,75%

12 078 725

1 124 649

13 195 952

780 559

9,25%

-30,60%

350 419

13 207

355 551

12 455

1,46%

-5,69%

Fechados
PPR
PPA
Outros Abertos ex. PPR e PPA
1

VALOR DOS
FUNDOS

CONTRIBUIÇÕES

TAXA DE CRESCIMENTO

4 862

86

4 257

116

-12,46%

34,84%

803 860

75 795

915 237

71 606

13,86%

-5,53%

Informação provisória.

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

VALOR POR TIPO DE ATIVOS
20121

Composição dos ativos dos Fundos de pensões

1

Tx. Cresc.

13 237 867

14 470 997

Títulos da Dívida Pública

3 253 843

3 525 105

9,32%
8,34%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

3 240 735

2 493 124

-23,07%

Ações e Títulos de Participação

2 039 909

1 233 116

-39,55%

Unidades de participação em fundos de investimento

4 252 561

3 671 628

-13,66%

Terrenos e edifícios

1 833 729

1 771 741

-3,38%

Depósitos, Certificados de Depósito, aplicações no MMI e
numerário

1 559 615

2 004 937

28,55%

Outros Ativos

-2 942 524

- 228 656

92,23%

Informação provisória.

ESTRUTURA DE ATIVOS – 2011

-22,2%

-25,0%

24,6%

-5,0%

24,5%

15,0%

35,0%

15,4%

55,0%

32,1%

75,0%

13,9% 11,8%

95,0%

115,0%

135,0%

ESTRUTURA DE ATIVOS – 2012

-1,6%

-5,0%

24,4%

15,0%

17,2%

8,5%

35,0%

25,4%

55,0%

12,2%

75,0%

13,9%

95,0%

115,0%

Títulos da Dívida Pública

Terrenos e edifícios

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

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

Ações e Títulos de Participação

Outros ativos aceites
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NÚMERO DE MEDIADORES INSCRITOS

Total
Ligados Tipo I

25 397

24 624

-3,04%

11 520

10 770

-6,51%

Singulares

11 374

10 617

-6,66%

Coletivos

146

153

4,79%

Ligados Tipo II

15

14

-6,67%

4

4

0,00%

Singulares
Coletivos

11

10

-9,09%

13 761

13 747

-0,10%

Singulares

11 599

11 426

-1,49%

Coletivos

2 162

2 321

7,35%

93

85

-8,60%

Agentes

Corretores de Seguros
Singulares

1

1

0,00%

Coletivos

92

84

-8,70%

Mediadores de Resseguro

1

Taxa de
Crescimento

20121

2011

8

8

0,00%

Singulares

0

0

-

Coletivos

8

8

0,00%

Informação provisória.

MEDIADORES INSCRITOS – 2012
0,35%

43,79%
55,83%

0,03%
Mediadores Ligados
Resseguro
Agentes
Corretores

Legislação

1852 | Apólice da Companhia de Seguros Restauração
Impresso e manuscrito sobre papel; 36 X 24 cm; Colecção do Instituto de Seguros de Portugal
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DIPLOMAS RELATIVOS
À ATIVIDADE SEGURADORA
E DE FUNDOS DE PENSÕES

JULHO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

2012
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República n.º 148,
de 1 de agosto

Cria o Sistema da Indústria Responsável, que regula o exercício da atividade
industrial, a instalação e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem
como o processo de acreditação de entidades no âmbito deste Sistema.
O artigo 4.º estabelece que o industrial, a sociedade gestora da zona empresarial
responsável e entidades acreditadas no âmbito deste diploma devem celebrar
um seguro de responsabilidade civil extracontratual que cubra os riscos
decorrentes da sua atividade.

Decreto-Lei n.º 170/2012, de 1 de agosto
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República n.º 148,
de 1 de agosto

Procede à primeira alteração e republicação do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26
de abril, que cria o regime jurídico da mobilidade elétrica.
O artigo 11.º determina que são deveres do comercializador de eletricidade
para a mobilidade elétrica constituir e manter em vigor as apólices de seguro
previstas no n.º 2 do mesmo artigo. Esta disposição prevê que o comercializador
de eletricidade para a mobilidade elétrica responde civilmente pelos danos
causados no exercício da sua atividade, devendo essa responsabilidade ser
coberta por um contrato de seguro de responsabilidade civil, nos termos
regulados por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e da energia. Por sua vez, o artigo 33.º determina que
o operador de pontos de carregamento deve ter a sua responsabilidade civil
coberta por um contrato de seguro de responsabilidade civil.

Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 32,
de 6 de agosto

Aprova o regime do acesso e exercício da atividade de aluguer de veículos de
passageiros sem condutor, designada por rent-a-car, revogando o Decreto-Lei
n.º 354/86, de 23 de outubro.

Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto
Assembleia da República
Diário da República, n.º 157,
de 14 de agosto

Procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o
Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro.
O artigo 10.º prevê a regulamentação posterior, em diploma próprio, do regime
jurídico do contrato de seguro de renda, o qual incluirá, designadamente, que
o contrato de seguro de renda tem como objeto principal a cobertura do risco
de incumprimento pelo arrendatário da obrigação do pagamento de um certo
número de rendas ao proprietário, bem como que as partes no contrato de
seguro de renda podem acordar na cobertura adicional de outros riscos para
o proprietário relativos ao arrendamento, designadamente os danos causados
pelo arrendatário no imóvel arrendado e os custos e encargos a incorrer
pelo proprietário com o eventual procedimento de despejo do arrendatário

2012
e com o ressarcimento de rendas e indemnizações eventualmente devidas.
Determinará também que o contrato de seguro de renda é disponibilizado por
empresas de seguro devidamente autorizadas e que o seguro de renda pode
ser contratado como seguro individual ou de grupo.

Lei n.º 35/2012, de 23 de agosto
Assembleia da República
Diário da República, n.º 163,
de 23 de agosto

Procede à criação do fundo de compensação do serviço universal de
comunicações eletrónicas previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas,
destinado ao financiamento dos custos líquidos decorrentes da prestação do
serviço universal.
O artigo 20.º estabelece que para garantia do pagamento das prestações as
entidades obrigadas a contribuir devem apresentar garantia bancária ou
seguro-caução de valor igual ao montante em dívida, a qual será liberada de
forma parcial em função do pagamento das prestações em causa.

Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 164,
de 24 de agosto

Altera o Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, que estabelece o regime de
acesso e de exercício da atividade das agências de viagens e turismo e adapta
este regime com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpõe a
Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
dezembro, relativa aos serviços no mercado interno.
As agências devem celebrar, de acordo com o n.º 1 do artigo 35.º, um seguro
de responsabilidade civil que cubra os riscos decorrentes da sua atividade
garantindo o ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais
causados a clientes ou a terceiros por ações ou omissões da agência ou dos
seus representantes.

Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto
Assembleia da República
Diário da República n.º 165,
de 27 de agosto

Aprova o estatuto do Dador de Sangue.
A alínea h) do artigo 6.º estabelece que o dador ou candidato a dador tem
direito ao “seguro do dador”.

Lei n.º 39/2012 de 28 de agosto
Assembleia da República
Diário da República, n.º 166,
de 28 de agosto

Aprova o regime da responsabilidade técnica pela direção e orientação das
atividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam
serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness),
designadamente aos ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), e
revoga o Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de outubro.
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Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de agosto

2012
Vem previsto no artigo 17.º que as instalações desportivas onde decorram
atividades abrangidas pela presente lei devem dispor de um seguro nos termos
do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro, alterado
pela Lei n.º 27/2011, de 16 de junho.

Lei n.º 44/2012 de 29 de agosto
Assembleia da República
Diário da República, n.º 167,
de 29 de agosto

Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.
No Anexo I estabelece-se que todas as utilizações tituladas por licença ou
concessão estão sujeitas a caução para recuperação ambiental, exceto se for
dispensada a prestação de caução nos termos dos n.ºs 3, 4 e 9 do artigo 22.º
e dos n.ºs 5 e 6 do artigo 25.º do presente decreto-lei, ou se for apresentada
apólice de seguro, nos casos expressamente previstos no presente decreto-lei.

Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 167,
de 29 de agosto

Procede à simplificação do regime de instalação e funcionamento dos recintos
de espetáculos e de divertimentos públicos e do regime de acesso, exercício e
fiscalização de várias atividades de controlo municipal e altera os Decretos-Leis
n.ºs 309/2002, de 16 de dezembro (Regime de instalação e o funcionamento
dos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos), e 310/2002, de 18 de
dezembro.

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2012/M de 29 de agosto
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Diário da República n.º 167,
de 29 de agosto

Estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos de
licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos
de petróleo e postos de abastecimento de combustíveis. Os artigos 12.º e
13.º determinam que a aprovação de projetos e a licença de exploração,
respetivamente, dependem da comprovação da existência de seguro de
responsabilidade civil que cubra os riscos da respetiva atividade.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2012
Presidência do Conselho de Ministros
Diário da República, n.º 171,
de 4 de setembro

Designa, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças, para o conselho
diretivo do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), para o quinquénio
2012-2016, José António Figueiredo Almaça, Filipe Alexandre Aleman Ferreira
Serrano e Maria de Nazaré Rala Esparteiro Barroso, respetivamente, para os
cargos de presidente, vice-presidente e vogal, cujas idoneidade, experiência e
competência profissionais são patentes nas sinopses curriculares que constam
do anexo à presente resolução e da qual fazem parte integrante.

2012
Portaria n.º 287/2012, de 20 de setembro
Ministério da Saúde
Diário da República, n.º 183,
de 20 de setembro

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das
clínicas e dos consultórios médicos, prevendo o artigo 5.º que as clínicas e
os consultórios médicos devem contratar e manter em vigor um seguro de
responsabilidade civil e profissional que cubra os riscos inerente à respetiva
atividade e à atividade dos seus profissionais.

Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro
Ministério da Saúde
Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das
unidades privadas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde e
que disponham de internamento, estabelecendo o artigo 5.º que as unidades
privadas que prossigam atividades no âmbito da prestação de serviços de
saúde e que disponham de internamento devem contratar e manter em vigor
um seguro de responsabilidade civil e profissional que cubra os riscos inerentes
à respetiva atividade e à atividade dos seus profissionais.

Portaria n.º 291/2012, de 24 de setembro
Ministério da Saúde
Diário da República, n.º 185,
de 24 de setembro

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para as unidades privadas que
prossigam atividades no âmbito da cirurgia de ambulatório, determinando o
artigo 5.º que as unidades de cirurgia de ambulatório devem contratar e manter
em vigor um seguro de responsabilidade civil e profissional que cubra os riscos
inerente à respetiva atividade e à atividade dos seus profissionais.

Lei n.º 2/2013, de 1 de outubro
Assembleia da República
Diário da República, n.º 7,
de 1 de outubro

Estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das
associações públicas profissionais.
O artigo 31.º prevê que os estatutos das associações públicas profissionais
podem fazer depender o exercício da profissão da subscrição de um seguro
obrigatório de responsabilidade civil profissional ou da prestação de garantia
ou instrumento equivalente, os quais devem ser adequados à natureza e à
dimensão do risco, e apenas na medida em que o serviço profissional apresente
risco direto e específico para a saúde ou segurança do destinatário do serviço ou
terceiro ou para a segurança financeira do destinatário do serviço. Por sua vez,
o artigo 38.º estabelece que não pode ser imposta a um prestador de serviços
profissionais estabelecido noutro Estado membro da União Europeia ou do
Espaço Económico Europeu a subscrição de um seguro de responsabilidade
profissional pela atividade desenvolvida em território nacional caso o mesmo
tenha essa atividade, total ou parcialmente, coberta por seguro, garantia ou
instrumento equivalente subscrito ou prestado no Estado-Membro onde se
encontre estabelecido.
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Diário da República n.º 185,
de 24 de setembro

2012
Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 195,
de 9 de outubro

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro,
que estabelece os procedimentos e define as competências para licenciamento
e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e
de instalações de postos de abastecimento de combustíveis, conformando o
mesmo às exigências constantes da Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa ao livre acesso e exercício
de atividades de serviços. Os artigos 13.º e 14.º determinam que a aprovação
de projetos e a licença de exploração, respetivamente, dependem da
comprovação da existência de seguro de responsabilidade civil que cubra os
riscos da respetiva atividade.

Decreto-Lei n.º 230/2012, de 26 de outubro
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 208,
de 26 de outubro

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, que
estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como ao exercício das atividades
de receção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás
natural, e à organização dos mercados de gás natural.
O artigo 69.º estabelece que para garantir o cumprimento das suas obrigações,
os operadores da RNTIAT e da rede de distribuição devem constituir e manter
em vigor um seguro de responsabilidade civil, proporcional ao potencial
risco inerente às atividades, de montante a definir nos termos da legislação
complementar.

Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de outubro
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 208,
de 26 de outubro

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, que
desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento
do Sistema Nacional de Gás Natural, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006,
de 15 de fevereiro, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício
das atividades de transporte, armazenamento subterrâneo, receção,
armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, à distribuição e
comercialização de gás natural e à organização dos mercados de gás natural.
A Base XXVI do Anexo estabelece que para garantir o cumprimento das suas
obrigações, a concessionária é obrigada a celebrar e manter em vigor um
seguro de responsabilidade civil, em valor mínimo obrigatório a definir no
contrato de concessão.

Despacho n.º 14234/2012, de 2 novembro
Ministério da Administração Interna - Gabinete do Ministro
Diário da República, n.º 212, II Série,
de 2 de novembro

Determina os montantes recebidos e ainda a receber durante 2012, a serem
disponibilizados às Forças de Segurança, pelo Fundo de Garantia Automóvel.

2012
Despacho n.º 14235/2012, de 2 de novembro
Ministério da Administração Interna - Gabinete do Ministro
Diário da República, n.º 212, II Série,
de 2 de novembro

Determina os montantes apurados até 2011 e ainda não distribuídos a serem
disponibilizados às forças de segurança pelo Fundo de Garantia Automóvel.

Despacho n.º 14290/2012, de 5 de novembro
Ministério das Finanças - Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças
Diário da República, n.º 213, II Série,
de 5 de novembro

Despacho de nomeação da comissão de fiscalização do Instituto de Seguros
de Portugal.
Comissão de fiscalização:
Engenheiro Álvaro Pinto Correia.
Dr. Manuel de Lima Dias Martins.
Dr.ª Suzana Rodrigues de Jesus, revisora oficial de contas.

Lei n.º 57/2012, de 9 de novembro
Assembleia da República
Diário da República, n.º 217,
de 9 de novembro

Altera o Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, que estabelece o novo regime
jurídico dos planos de poupança-reforma, dos planos de poupança-educação e
dos planos de poupança-reforma/educação, permitindo o reembolso do valor
de planos poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação.

Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro
Ministério da Administração Interna
Diário da República, n.º 225,
de 21 de novembro

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, que
define o regime jurídico aplicável à constituição, organização, funcionamento
e extinção dos corpos de bombeiros, no território continental.
Os artigos 14.º e 15.º estabelecem que os elementos do quadro de reserva
e do quadro de honra, respetivamente, devem ser dotados de fardamento
e equipamento adequado e incluídos em apólice especial de seguros de
acidentes pessoais.

Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro
Ministério da Administração Interna
Diário da República, n.º 225,
de 21 de novembro

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que
define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território
continental.
O artigo 23.º estabelece que os municípios suportam os encargos com o seguro
de acidentes pessoais dos bombeiros profissionais e voluntários.

Diplomas

86 | 87

2012
Portaria n.º 383/2012, de 23 de novembro
Ministérios das Finanças, da Economia e do Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território
Diário da República, n.º 227,
de 23 de novembro

Fixa para o ano de 2012 as percentagens que a Autoridade da Concorrência
recebe a título de receitas próprias, provenientes de taxas cobradas pelos
serviços prestados, de várias entidades reguladoras.

Regulamento da CMVM n.º 2/2012
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Diário da República, n.º 228, II Série,
de 26 de novembro

Deveres informativos relativos a produtos financeiros complexos e
comercialização de operações e seguros ligados a fundos de investimento.

Decreto-Lei n.º 264/2012, de 20 de dezembro
Ministério da Economia e do Emprego
Diário da República, n.º 246,
de 20 de dezembro

Estabelece o regime jurídico do acesso à atividade de agente de navegação,
conformando-o com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e do DecretoLei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n.ºs 2005/36/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais, e 2006/123/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no
mercado interno.
O artigo 5.º estabelece como dever do agente de navegação a prestação
de garantia financeira, a favor da autoridade portuária, para assegurar o
pagamento dos serviços prestados e para cobrir danos causados a clientes
e a terceiros no exercício da sua atividade, por ações e omissões suas, dos
seus representantes ou das pessoas ao seu serviço, pelas quais possam ser
civilmente responsabilizados, a qual pode ser constituída por garantia bancária
à primeira solicitação, por tempo indeterminado ou por período a indicar pela
autoridade portuária, por depósito-caução ou, ainda, por seguro-caução com
condições equivalentes.

Portaria n.º 432-D/2012, de 31 de dezembro
Ministérios das Finanças, da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social
Diário da República, n.º 252,
de 31 de dezembro

Primeira alteração à Portaria n.º 1453/2002, de 11 de novembro que regulamenta
o reembolso do valor dos planos de poupança-reforma.

NORMAS REGULAMENTARES
E CIRCULARES DO ISP

JULHO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

2012
Norma Regulamentar n.º 6/2012-R, de 3 de agosto
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República n.º 150, II Série,
Parte E, de 3 de agosto

Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices
do ramo «Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no
4.º trimestre de 2012.

Norma Regulamentar n.º 7/2012-R, de 18 de outubro
Instituto de Seguros de Portugal
Diário da República, n.º 202, II Série,
Parte E, de 18 de outubro

Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices
do ramo «Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no
1.º trimestre de 2013.

Norma Regulamentar n.º 8/2012-R, de 16 de novembro
Instituto de Seguros de Portugal
Altera a norma regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de setembro, com vista a
incorporar os princípios e regras que permitem o cálculo das provisões técnicas
de forma consistente com o projetado cenário central das especificações do
exercício europeu de estudo de impacto.

Normas Regulamentares e Circulares do ISP

Diário da República n.º 222, II Série,
Parte E, de 16 de novembro
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PARECERES

JULHO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

2012
Parecer n.º 1027/12/DCM/DSP, de 16-07-2012
Recusa de prestação de
informações ao mediador por
parte da empresa de seguros

Nos termos da alínea d) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de
julho, é dever do mediador transmitir à empresa de seguros, em tempo útil,
todas as informações, no âmbito do contrato de seguro, que o tomador do
seguro solicite.
Adicionalmente, conforme prevê a alínea f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 144/2006, deve o mediador guardar segredo profissional em relação a
terceiros dos factos de que tome conhecimento em consequência do exercício
da sua atividade.
Por outro lado, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 144/2006, é direito dos mediadores de seguros obter
atempadamente das empresas de seguros todos os elementos, informações
e esclarecimentos necessários ao desempenho da sua atividade e à gestão
eficiente da sua carteira.
Nesse sentido, não deve a empresa de seguros condicionar a prestação de
esclarecimentos ao mediador à existência de um pedido escrito por parte do
cliente, mesmo que tal informação seja relativa à simulação de um eventual
resgate de contrato de seguro, sob pena de incumprimento daquele direito
dos mediadores de seguros.

Parecer n.º 44/12/DAR/F/DSP, de 10-08-2012
Entidade depositária de fundos de
pensões

Nos termos do disposto no artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de
janeiro, “os títulos e os outros documentos representativos dos valores
mobiliários que integram o fundo de pensões devem ser depositados numa
ou várias instituições de crédito autorizadas à receção de depósitos ou outros
fundos reembolsáveis ou em empresas de investimento autorizadas à custódia
de instrumentos financeiros por conta de clientes, desde que estabelecidas na
União Europeia”.
O exposto no supramencionado artigo 48.º resultou da transposição da
Diretiva 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho
de 2003, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de
planos de pensões profissionais, a qual refere no n.º 2 do seu artigo 19.º
que “os Estados-Membros não devem restringir a liberdade de as instituições
designarem para efeitos de guarda dos seus ativos, entidades de custódia
estabelecidas noutro Estado-Membro e devidamente autorizadas …”.
Assim, os regimes jurídicos, nacional e comunitário, de fundos de pensões
são claros ao prever a possibilidade de aceitação de entidades depositárias
estabelecidas na União Europeia e no Espaço Económico Europeu, e não em
relação a países terceiros como na Suíça.

Parecer n.º 1165/12/DCM/DSP, de 09-08-2012
Exercício de atividade de mediação
no território de outro Estado-Membro
por mediador de seguros registado
em Portugal

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, regula as condições de acesso e de
exercício da atividade de mediação de seguros, no território da União Europeia,
por pessoas singulares ou coletivas, respetivamente, residentes ou cuja sede
social se situe em Portugal (artigo 1.º, n.º 1).

2012
Contudo, o exercício de atividade de mediação de seguros num outro
Estado-Membro da União Europeia obriga à notificação prévia ao Instituto de
Seguros de Portugal, nos termos dos artigos 24.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 144/2006, devendo os requerentes informar que tencionam exercer pela
primeira vez atividade de mediação no Estado-Membro em causa.
Por outro lado, caso essa atividade de mediação seja exercida em parceria com
outros mediadores, mesmo que sediados nesse Estado-Membro, deverá ser
celebrado um contrato entre todos os mediadores intervenientes, nos termos
do n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 144/2006.
Assim, independentemente de o mediador nacional ter celebrado um contrato
escrito com um outro mediador autorizado a exercer atividade no território
em causa, tal não dispensa o dever de comunicação previsto nos termos do
supracitado artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 144/2006.

Parecer n.º 1268/12/DCM/DSP, de 13-09-2012
Nos termos da alínea f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de
julho, é dever do mediador “exibir o certificado de registo como mediador
sempre que tal lhe seja solicitado por qualquer interessado”.
Nesta matéria, entende-se que se trata apenas de um dever de exibição do
mesmo a pedido de qualquer interessado, não existindo a obrigação legal de
afixação em permanência do certificado de mediador.

Parecer n.º 1615/12/DCM/DSP, de 06-12-2012
Substituição de mediador de seguros

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de
31 de julho, o tomador do seguro tem direito a escolher livremente o mediador
de seguros para os seus contratos.
Com efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do referido diploma legal, o
tomador poderá, na data aniversária do contrato, ou, nos contratos renováveis,
na data da sua renovação, substituir o mediador, devendo comunicar essa
sua intenção à empresa de seguros com a antecedência mínima de 60 dias
relativamente àquela data.
No caso de aceitação dessa nomeação pelo mediador indicado, a empresa de
seguros deve, até à data aniversária do contrato de seguro, ou, nos contratos
renováveis, até à data da sua renovação, informar o mediador substituído.
Não sendo cumprida aquela antecedência mínima de 60 dias, a substituição do
mediador deverá apenas produzir efeitos na data aniversária ou de renovação
seguinte (o que poderá ocorrer mais de um ano após a comunicação do
tomador do seguro).
Nessa situação, é admissível que, com o acordo do tomador e da empresa de
seguros, possa o futuro mediador intervir na gestão e execução do contrato
de seguro em causa, mantendo-se, contudo, esse contrato na carteira do
mediador inicial até que a sua substituição produza efeitos, assistindo-lhe os
direitos previstos no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, incluindo o direito
de receber as remunerações acordadas com a empresa de seguros.
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Certificado de registo do mediador de
seguros
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Parecer n.º 1618/12/DCM/DSP, de 06-12-2012
Mediação de seguros em regime
de exclusividade e manutenção de
carteiras

Para que um agente de seguros possa manter uma carteira, receber comissões
das empresas de seguros e/ou intervir na realização de novos contratos de
seguro, terá que celebrar os respetivos contratos de mediação com cada
empresa de seguros envolvida, conforme dispõe a alínea a) do n.º 1 do artigo
17.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho.
Contudo, o exercício da atividade de mediação com vínculo de exclusividade
com uma ou mais empresas de seguros é incompatível com a manutenção de
carteira de seguros e receção de comissões de outras congéneres no âmbito
dos mesmos ramos, modalidades ou produtos, durante o período de vigência
de tal vínculo de exclusividade, atendendo ao dever de lealdade previsto na
alínea d) do artigo 30.º do decreto-lei supra mencionado.
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Direito(s) das Catástrofes Naturais
Esta obra, coordenada por Carla Amado Gomes, reúne um conjunto de
contributos sobre o regime jurídico relativo às catástrofes naturais, que se
desenvolvem ao longo de sete capítulos.
O primeiro capítulo, da autoria da coordenadora, é dedicado à gestão do
risco da catástrofe natural na perspetiva do direito internacional. No segundo
capítulo, de Tiago Antunes, procura-se relacionar os desastres naturais com as
alterações climáticas. No capítulo seguinte, a cargo de Francisco Paes Marques,
é abordada a questão da prevenção e gestão de catástrofes naturais no seio
da União Europeia. O quarto capítulo, elaborado por Fernanda Paula Oliveira e
Dulce Lopes, pretende refletir sobre o papel que os direitos do urbanismo e do
ordenamento do território podem desempenhar quer para prevenir catástrofes
naturais, quer para reagir a elas. O capítulo que se segue, da autoria de Miguel
Assis Raimundo, é dedicado à contratação pública em contexto de catástrofe
natural. O capítulo sexto, a cargo de Margarida Lima Rego e Rute Carvalho da
Silva, é dedicado aos seguros de riscos catastróficos. Por fim, o capítulo sétimo,
preparado por Miguel Nogueira de Brito, reflete sobre o efeito que as ideias de
risco e de gestão do risco, ao lado do conceito de perigo do clássico direito de
polícia administrativa, surte sobre a dogmática do direito administrativo e do
direito público em geral.
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Coord. Carla Amado Gomes
Coimbra
Edições Almedina
2012
254, [2] pág.
Coleção Obras Coletivas
ISBN 978-972-40-4923-6

Introdução aos Seguros
Manuel Guedes-Vieira
Porto
Vida Económica
2012
294, [2] pág.
ISBN 978-972-788-521-3

Da autoria de Manuel Guedes-Vieira, a obra aqui apresentada teve a sua
origem no Curso de Introdução aos Seguros, ministrada pelo autor na UITI –
Universidade Internacional para a Terceira Idade. Refere o autor no prefácio: “Na
preparação desse curso confirmei que, ao invés do que ocorre noutros países,
em Portugal há uma lastimável carência de textos de divulgação, acessíveis ao
grande público, que permitam um conhecimento mínimo do que é a atividade
seguradora, do que são os Seguros. […] Daí a ideia de transformar meros
apontamentos, que serviram de guião para as aulas na UITI, neste pequeno
livro.”
Esta obra sobre a atividade seguradora, e que em linguagem corrente e prática,
dá a conhecer o essencial do que são os seguros, começa por abordar, no
primeiro capítulo, a origem, evolução, utilidade e importância dos seguros,
bem como a organização institucional dessa atividade. O segundo e terceiro
capítulos são dedicados, respetivamente, ao contrato de seguro e aos ramos
e modalidades de seguros. Nos dois capítulos seguintes são abordadas as
questões referentes aos prémios, sinistros e indemnizações, bem como o
co-seguro e resseguro.
Tal como é referido no editorial, esta é uma publicação recomendada
“[…] a todos quantos queiram iniciar-se na atividade seguradora para obter
qualificação como profissionais de seguros, adquirir conhecimentos que lhes
permitam fazer uma opção mais consciente em termos de formação e futura
carreira profissional ou ainda para o simples consumidor de seguros que queira
estar informado antes de optar por contratar uma apólice.”

Maria Júlia Martins:
Seguros de (uma) Vida
Helena Amaral, Isabel Fraústo,
Fernando Heitor
Coord. Rita Fonseca
Lisboa
Edições Mlearning
2012
126 pág.
Coleção Testemunhos
ISBN 978-989-20-3455-3

Estamos perante o primeiro volume da coleção Testemunhos, um projeto
editorial da MLearning, que pretende dar a conhecer a história dos seguros em
Portugal através da vida profissional das individualidades que mais marcaram
o setor.
Esta primeira edição vem homenagear Maria Júlia Martins que, segundo
palavras proferidas, no prefácio, por José Manual Dias da Fonseca, “[…] é
reconhecida nacional e internacionalmente como a “mãe” dos Fundos de
Pensões em Portugal, como uma das grandes protagonistas da introdução da
Bancasseguros no nosso país, como a grande impulsionadora da investigação
sistemática […] aplicada à procura da inovação nos mercados.”
O livro resulta de três entrevistas com Maria Júlia Martins, nas quais relatou o
seu percurso profissional na área dos seguros. Para além das entrevistas que
servem de fio condutor à obra, são introduzidos excertos de entrevistas a
personalidades ligadas à atividade seguradora, realizadas com o objetivo de
recolher opiniões acerca da homenageada. O livro é ainda enriquecido com
algumas notas bibliográficas e estatísticas.

Mútua dos Pescadores:
Biografia de uma seguradora da economia social
Álvaro Garrido
Lisboa
Âncora Editora
2012
240 pág.
Coleção Novos Mares
ISBN 978-972-780-370-5

Com o objetivo de assinalar os setenta anos de vida da Mútua dos Pescadores,
foi Álvaro Garrido incumbido, pela Direção da empresa, de elaborar o presente
livro, no qual é traçada a história desta cooperativa de seguros.
O livro encontra-se organizado em quatro partes fundamentais, antecedidas
de uma apresentação redigida pelo Diretor-geral da Mútua, Jerónimo Teixeira
e de uma introdução geral escrita pelo autor:
I - Seguros Marítimos e Mutualismo
II - A Mútua dos Pescadores sobre a Ordem Corporativa (1942-1974)
III - A Era Democrática e a reconstrução das bases da Mútua (1974-1984)
IV - Em busca de novos rumos (1985-2012)
Acerca desta obra, que se inscreve na área da história empresarial, escreve o autor
na introdução geral: “Mais do que um trabalho estimulante e necessariamente
aturado, porque só há História quando construímos laboriosamente, foi-me
oferecida a honra de contribuir para o enriquecimento da cultura de empresa
da Mútua, de a alimentar por meio de uma memória escrita capaz de pôr em
realce os momentos fundamentais do singular percurso de uma organização
que importa conhecer e celebrar.”

A Parafiscalidade na Actividade Seguradora
Rogério M. Fernandes Ferreira, João
Mesquita
Coimbra
Edições Almedina
2012
470 pág.
ISBN 978-972-40-4889-5

De acordo com as palavras dos autores na nota prévia, a obra aqui presente
sobre a parafiscalidade na atividade seguradora, “[…] é motivada pela actividade
profissional desenvolvida pelos autores no escritório RFF&Associados –
Sociedade de Adbogados, R.L., e tem por base o módulo leccionado pelo
primeiro dos signatários, sobre a “Parafiscalidade no sector segurador:
aspectos materiais e procedimentos”, no âmbito do Curso de Formação em
Aspectos Jurídicos e Ficais do Contrato de Seguro e da Actividade Seguradora,
promovido pela Academia Portuguesa de Seguros.”
O estudo, composto por oito capítulos, identifica e descreve o regime
jurídico dos diferentes tributos que têm vindo a ser criados no âmbito do
setor segurador e cuja receita tem permitido financiar uma multiplicidade de
entidades e serviços, nomeadamente: tributo a favor do Instituto de Seguros
de Portugal, tributo a favor do Instituto Nacional de Emergência Médica, tributo
a favor do Fundo de Garantia Automóvel, tributos a favor do Serviço Nacional
de Bombeiros e Protecção Civil e tributos a favor do Sistema Integrado de
Protecção contra as Aleatoriedades Climáticas. A obra é completada com uma
compilação da legislação relevante sobre estas matérias tributárias.
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A Valoração do Dano Corporal:
Ao abrigo da Portaria n.º 377/2008, de 26 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 679/2009, de 25 de Junho
Cátia Marisa Gaspar, Maria Manuela
Ramalho Sousa Chichorro
Coimbra
Edições Almedina
2012
190 pág.
Coleção Guias Práticos
ISBN 978-972-40-4869-7

“A presente publicação surge no seguimento da formação subordinada ao
tema “A Valoração do Dano Corporal”, ao abrigo da Portaria n.º 377/2008,
de 26 de maio, que fixou os critérios e valores de orientação para o cálculo
dos danos decorrentes de lesão corporal para efeito de proposta razoável
prevista no Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, já com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 679/2009, de 25 de junho”, pode ler-se na
nota de autor.
Organizado em dezoito capítulos, este livro inicia-se com um
enquadramento da valoração do dano corporal, seguido da sistematização
do diploma principal, as fontes de direito específicas, bem como a
aplicação temporal das portarias em questão. Seguidamente é feita uma
análise e caracterização do conceito de dano corporal, passando depois
para a ponderação da necessidade de avaliação com base nos parâmetros
médico-legais. Nas partes que se seguem são observadas as alterações
introduzidas pelas Portarias ao regime até então vigente, passando para
a avaliação do dano corporal, incindindo nas situações de morte e nas
situações de incapacidade permanente. De seguida, examina-se a aplicação
das Portarias na jurisprudência e sintetizam-se as vantagens e desvantagens
do novo regime. A presente obra conta ainda com um glossário, sumários
de jurisprudência, legislação em versão consolidada e o relatório de perícia
médico-legal.

UM POUCO DE HISTÓRIA DOS SEGUROS…
Princípios de Direito Mercantil e Leis da Marinha
LISBOA, José da Silva, 1756-1835
Principios de Direito Mercantil
e Leis da Marinha: Para Uso da
Mocidade Portugueza, Destinada
ao Commercio, Divididos em Oito
Tratados Elementares, Contendo
a Respectiva Legislação Patria e
Indicando as Fontes Originaes
dos Regulamentos Maritimos das
Principaes Praças da Europa / José
da Silva Lisboa. – Lisboa: Impressão
Régia, 1801-1811. - 7 t. em 2 vol. ; 29
cm.
Fundo Reservado de Monografias da
Biblioteca do Instituto de Seguros de
Portugal.
12.2/0128-R

José da Silva Lisboa (primeiro Barão e Visconde de Cairu), economista,
historiador, jurista e político monarquista, nascido em Salvador (Brasil), foi
responsável por vários trabalhos escritos e publicados em Lisboa, Rio de Janeiro
e Baía, dos quais se destacam: Principios de Direito Mercantil e Leis de Marinha
(1798-1803), Curso de Direito Mercantil (1801), Principios de Economia Politica
(1804) e Observações sobre o Comercio franco no Brasil (1808).
Entre as obras deste economista, que acompanhava as últimas teorias
europeias, como as de Adam Smith, distinguimos, pela relevância que teve para
a atividade seguradora, os Principios de Direito Mercantil e Leis da Marinha. Este
livro foi publicado pela primeira vez em Lisboa, de 1798 a 1803 e constitui um
valioso tratado elementar sobre seguros, onde são descritos os princípios mais
essenciais do contrato de seguro.
Segundo palavras do autor, no prólogo, o livro é dirigido “à generosa mocidade
Portugueza” que trabalha no comércio e procura instruir-se sobre as matérias
da sua profissão, a fim de exercê-la com discernimento e proveito.
Silva Lisboa organizou esta obra em sete tomos. No primeiro, dividido em três
partes, ocupa-se da questão da formação, da dissolução e da execução do
contrato de seguros. No tomo seguinte é examinado o câmbio marítimo ou
contrato de dinheiro a risco. O terceiro tomo é dedicado às avarias, enquanto
no seguinte é tratada a questão das letras de câmbio. No volume quinto, por
sua vez, são expostas as regras gerais dos contratos ou negócios mercantis. No
tomo seguinte, organizado em quatro partes, são apresentadas as seguintes
matérias: principais regras de direito marítimo, em tudo o que toca a navios,
embarcações, seus proprietários, carregadores, interessados e gentes do mar;
tradução das Ordenanças da Marinha de França; legislação pátria relativa ao
direito marítimo; e coleção dos regimentos e leis relativas à polícia dos portos e
alfândegas. O último tomo trata dos Tribunais de Comércio.
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