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Sumário

O presente relatório apresenta a descrição e análise da situação do mercado
de seguros e de fundos de pensões em Portugal ao longo do ano de 2002,
procurando identificar tendências e obter interpretações causais fiáveis para as
evoluções registadas, através do respectivo enquadramento tanto no contexto
internacional como nacional.

Como factos relevantes no decurso do exercício em análise são de referir a
moderada recuperação das economias mundiais – que se seguiu às fortes quebras
no ritmo de crescimento do volume de comércio e do produto interno bruto de
2001 – e a quebra dos mercados de acções pelo terceiro ano consecutivo, quer ao
nível de preços quer ao nível do volume de transacções, factores esses que, a par
de uma redução generalizada da inflação e da taxa de investimento reprodutivo,
acabaram por contribuir para um novo abrandamento das taxas de juro das
obrigações estatais e para uma forte redução do volume de novas emissões
obrigacionistas dos sectores não financeiros da economia.

A estas influências – já de si naturalmente penalizadoras para o mercado
segurador através da deterioração da componente accionista das carteiras de
activos financeiros e da redução da taxa de rendibilidade do investimento e
reinvestimento futuro em obrigações – juntaram-se os efeitos do arrefecimento
económico sobre o mercado de trabalho, traduzidos num ligeiro (mas também
generalizado), crescimento do desemprego, que terão contribuído para a modesta
taxa de crescimento real da produção no ramo Vida (2,9% a nível mundial e -3%
no mercado português). O maior crescimento real da produção nos ramos Não
Vida (10% a nível mundial e 3,8% em Portugal) apresenta uma magnitude atípica
que deverá estar ligada ao aumento de tarifas induzido pela readequação das
políticas de resseguro (na sequência dos ataques terroristas de 2001 às torres
gémeas do World Trade Center em Nova Iorque e às instalações do Pentágono,
em Washington) e poderá ter sido parcialmente sustentado pelos aumentos
generalizados do consumo público.

No tocante aos efeitos induzidos, a nível nacional, pela conjuntura
internacional são de salientar (à semelhança do ocorrido em 2001) o carácter
negativo das taxas de rendibilidade média líquida efectiva dos investimentos
efectuados pelos fundos de pensões e pelas empresas de seguros, efeito esse que,
no primeiro caso, exigiu um aumento substancial das contribuições e, no segundo
caso, se traduziu em resultados técnicos negativos tanto no ramo Vida como nos
ramos Não Vida – agravados pelo reconhecimento de cerca de 94 milhões de
euros de menos-valias diferidas de 2001 – obrigando a aumentos de capital e a
um substancial acréscimo dos Passivos Subordinados, que permitiram manter os
índices de solvência do sector a um nível semelhante ao do ano anterior. 

A composição do relatório integra oito capítulos, que começam por
estabelecer o enquadramento macroeconómico, nacional e internacional,
relevante para a explicação dos eventos e tendências mais marcantes no sector
dos seguros e fundos de pensões, passando em seguida para a descrição e análise
da estrutura e desempenho técnico e financeiro do sector dos seguros e das
coberturas de resseguro cedido que lhe estão associadas e estendendo-se,
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finalmente, à abordagem da actividade de gestão dos fundos de pensões e
respectivas características. Para facilitar a comparabilidade estrutural e identificar
as tendências comuns e específicas de cada um dos agregados, a análise dos
investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões e dos produtos
PPR/E e PPA aparece individualizada em capítulos próprios. 

O processo de análise na especialidade apresenta-se desenvolvido num
capítulo de Estudos Específicos sobre a importância dos unit linked no ramo Vida,
sobre o mercado de seguros de doença em Portugal, passando pela análise da
cobertura do risco sísmico no nosso país e terminando na análise estática e
dinâmica da mortalidade das pessoas seguras e dos beneficiários dos fundos de
pensões.

Finalmente, o oitavo e último capítulo estabelece o enquadramento jurídico
da actividade seguradora e de fundos de pensões no ano em análise.

16.
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Executive Summary

The present report seeks to describe and analyse the situation of the
insurance and pension funds’ market in Portugal over the year 2002, trying to
identify the relevant trends and obtain reliable causal interpretations for the
observed market evolutions by adequately placing them both into the national
and the international contexts.

As relevant facts that occurred over the period under analysis we might
mention the moderate recovery of the world economy (after the large decline in
the growth rates of the volume of trade and GDP registered in 2001) and the
decline of equity markets for the third consecutive year – both in prices and in
transaction volumes – which, in association with the generalised reduction of
global inflation and economic investment, led to a new decline in the yields to
maturity of the new issuances of fixed interest government bonds and to a strong
reduction in the volume of non-financial debenture issuances. 

Such influences – that were already naturally penalising for the insurance
market, since the equity part of their assets’ portfolio deteriorated and their bonds
investment and reinvestment yields suffered a new reduction – were further
enhanced by the effects of the week economic climate over the labour market,
which translated into a mild but generalised increase in unemployment. The
combined effect of the above factors should have materially contributed to the
relatively humble real growth rate of Life Assurance premiums (2.9% worldwide
and –3% in the Portuguese market) when compared with the much more robust
and clearly atypical real rate of premium expansion in the Non Life business (10%
worldwide and 3.8% in Portugal), motivated by the increase in tariffs induced by
the reassessment of international reinsurance policy (following the 2001 terrorist
attacks to the twin towers of the World Trade Centre, in New York, and to the
Pentagon premises in Washington) and probably supported, at least in part, by the
generalised increase in public expenditure.

With respect to the effects induced in the Portuguese market by the
international environment (and similarly to the 2001 situation), we may refer the
emergence of negative averaged annual net effective profitability rates in the
pension funds and insurance companies’ investments. In the first case that
circumstance led to a substantial increase in the pensions funds’ contributions
and, in the second case, to the emergence of negative technical profits both in the
Life and Non Life businesses – aggravated by the recognition in the 2002 profit
and loss account of about 94 million euros of unrealised financial losses deferred
from year 2001 – which required several increases in insurance companies’ share
capital, along with a substantial accrual in subordinated debt, in order to maintain
the solvency indices of the sector at levels similar to the previous year. 

The present report is composed of eight chapters. It starts by establishing the
relevant national and international macroeconomic context, necessary for the
understanding of the main events and trends in the insurance and pension funds’
sector and, subsequently, provides a description and analysis of the structure and
technical and financial performance of the insurance sector and of its respective
ceded reinsurance coverage, extending a similar assessment to the pension funds’
characteristics and management. To facilitate structural comparability and identify
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both the common and the specific trends of each of the business aggregates, two
further chapters have been dedicated to the analysis of the insurance companies
and pension funds’ investments and of insurance and pension funds products
such as the PPR/E and PPA (Personal Pension Plans).

The exercise of specialised analysis culminates in a chapter that breaches
several subjects, such as the importance of the unit-linked business in Life
Assurance, the present situation of the Portuguese health insurance market, an
analysis of the seismic risk coverage in Portugal and a static and dynamic analysis
of the mortality of the lives of insured people and pension funds beneficiaries.

The eight and final chapter describes the juridical framework for the insurance
and pension funds’ sector laid down in the course of the year.
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Enquadramento Macroeconómico

Capítulo 1
1.1. Evolução da conjuntura no mundo e na União Europeia
À forte quebra de crescimento do volume do comércio e do PIB real mundial

de 2001 seguiu-se um ano de moderada recuperação económica, com o primeiro
indicador a atingir uma taxa de 2,9% (pouco mais de metade dos 5,4% do nível
histórico de longo prazo), enquanto que o PIB de 2002 crescia cerca de 3%
(contra os cerca de 3,2% da média histórica dos últimos 23 anos).

Este tipo de crise inscreve-se num quadro de evoluções económicas de ciclo
longo, tendo a penúltima ocorrido há cerca de 20 anos. Convém, no entanto,
registar historicamente a raiz dos factos, estando a de 2001 ligada aos efeitos de
arrastamento da crise de 1997-98 no Sudeste Asiático – directamente associada a
perdas financeiras e económicas da ordem de 80% do PIB dos EUA, também
acompanhada de fortes quebras no ritmo de crescimento do volume do comércio
e do produto interno da economia mundial, de 6% no primeiro caso e de 1,5%
no segundo – que, embora seguida de uma rápida recuperação ao longo do ano
de 1999 e muito particularmente do ano 2000 (altura em que o comércio global
chegou a crescer mais de 12% e o PIB mundial cerca de 4,7%), caiu depois
num movimento de forte correcção em baixa no início do novo milénio quando
– potenciado nomeadamente pela divulgação de graves irregularidades
contabilísticas de camuflagem de perdas acumuladas ao longo de vários exercícios
por algumas das maiores empresas das economias ocidentais – os mercados de
acções entraram em quebra prolongada até finais de 2002.

O comportamento da actividade económica em 2002 foi bastante
diferenciado por área geográfica, com as economias asiáticas – à excepção do
Japão – a revelarem robustas taxas de crescimento do PIB (cerca de 6,5%),
enquanto a América Latina registava um crescimento praticamente nulo (-0,1%) e
o Japão e área do euro apresentavam fracos ritmos de crescimento (0,3% e 0,8%,
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Gráfico 1. Produto Interno Bruto e Comércio Mundiais

Fonte: Fundo Monetário Internacional

O cenário global
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respectivamente), tendo a recuperação das economias maduras assentado,
fundamentalmente, no comportamento da economia norte-americana (que
cresceu 2,4%). 

A generalidade das regiões registou reduções na taxa de inflação, apesar da
mesma se manter relativamente elevada nos países em transição (11,1%) e na
América Latina (8,7%), face ao valor médio de 1,6% observado nas economias
avançadas (1,6% nos EUA, -0,9% no Japão e 2,3% na área do euro), o que é
explicável em função do crescimento moderado da actividade económica e do
excesso de capacidade produtiva observado em vários países.

A descida da inflação não foi, contudo, generalizada em todos os tipos de bens. 

Após a significativa diminuição do preço do petróleo em finais de 2001 (para
cerca de 20 USD/barril), este voltou a apresentar uma trajectória ascendente ao
longo de todo o ano de 2002 (influenciado pelas perturbações na oferta devido à
crise política na Venezuela e pelas perspectivas de uma intervenção militar no
Iraque), até atingir o valor de 30 USD/barril, o que induziu uma aceleração dos
preços dos bens energéticos ao nível do consumidor.

Além do petróleo, várias outras matérias-primas sofreram também um
agravamento de preços – especialmente as alimentares (com aumento médio
anual de 12,6%) –, tendo as reduções sido observadas essencialmente nas
matérias-primas industriais.

Num contexto de reduzidas pressões inflacionistas de fraco crescimento
económico, de incerteza quanto ao vigor e sustentabilidade da recuperação
económica e da falta de confiança gerada pelos escândalos financeiros, o
comportamento dos mercados financeiros traduziu-se num sensível aumento da
aversão ao risco.

Os índices accionistas e o volume de transacções em bolsa diminuíram
significativamente, as taxas de rendibilidade das novas emissões de dívida pública
caíram para valores historicamente baixos e a volatilidade em ambos os mercados
atingiu valores historicamente elevados, ao mesmo tempo que as condições de
financiamento das empresas privadas e dos devedores soberanos de maior risco
sofriam um sensível agravamento. 

Nos mercados obrigacionistas, as taxas de rendibilidade média da dívida
pública a 10 anos apresentaram reduções sensíveis nos EUA (4,59% em 2002
contra 5,00% em 2001, as mais baixas desde a década de 1960), Reino Unido
(4,87% em 2002 contra 4,90% em 2001), área do euro (4,92% em 2002 contra
5,03% em 2001) e Japão (1,28% em 2002 contra 1,34% em 2001), sendo as
taxas de final do exercício ainda mais baixas (3,81% nos EUA, 4,37% no Reino
Unido, 4,26% da área do euro e 0,91% no Japão), o que é ilustrativo da
deterioração das perspectivas de crescimento de médio e longo prazo.

Tanto nos EUA como na área do euro, o montante de emissões de obrigações
do sector não financeiro diminuiu em 2002 cerca de 50% face ao ano anterior.

Nos mercados accionistas manteve-se a tendência de quebra generalizada
que se havia instalado desde o início do ano 2000, com os índices do mercado
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financeiros

Mercados

obrigacionistas

Mercados
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Tendências

inflacionistas



norte-americano a apresentarem no final de 2002 quebras de 23% no S&P 500
(ou 42% no acumulado desde Março de 2000) e de 32% no Nasdaq (ou 74% no
acumulado desde Março de 2000), enquanto que o FTSE 100 do Reino Unido caía
24% (ou 43% face ao início de 2000), o Dow Jones Euro Stoxx da área do euro
caía 35% (ou 56% no acumulado desde início de 2000) e o Nikkei 225 caía 19%
(ou 59% no acumulado do período 2000-2002).

As quebras no valor das acções foram particularmente significativas nos
sectores das telecomunicações, media e tecnologia, tanto nos EUA como na área
do euro – sendo que nesta última (e pela maior exposição relativa das suas
carteiras de activos ao mercado accionista, face às suas congéneres norte-americanas)
as acções das empresas seguradoras registaram também perdas de valor muito
superiores às do índice global.

Após o clima recessivo do ano de 2001, quase todas as economias
desenvolvidas apresentaram crescimentos económicos positivos, embora
modestos, em 2002, à excepção dos EUA, que, como já referimos, registou um
crescimento real do PIB de cerca de 2,4%. Contudo, o mesmo não poderá dizer-se
dos respectivos mercados de trabalho, onde o desemprego cresceu ligeiramente,
mas de forma generalizada – de 4,8% para 5,8% nos EUA, de 5,1% para 5,2%
no Reino Unido, de 8,0% para 8,3% na área do euro e de 5,0% para 5,4% no
Japão – o que é consistente com uma também generalizada, mas mais acentuada,
redução do investimento reprodutivo (quebras de 3,1% nos EUA, 4,0% no Japão
e 2,6% na zona euro ao nível da FBCF), cujos efeitos terão sido parcialmente
contrabalançados através do aumento generalizado do consumo público (4,4%
nos EUA, 2,3% no Japão e 2,6% na zona euro).

O mesmo tipo de homogeneidade não se registou, no entanto, quanto ao
comportamento do consumo privado e da poupança dos particulares, fortemente
influenciados pelas políticas fiscais de cada um dos países.

Nos EUA, o consumo privado manteve-se sustentado (crescendo 3,1%),
contrariando a forte contracção do investimento empresarial. Para esse efeito terá
contribuído o crescimento do rendimento disponível das famílias, em grande
medida associado à redução dos impostos. O aumento do rendimento disponível
permitiu igualmente um aumento da taxa de poupança das famílias, incentivado
pelo clima de incerteza gerado pela instabilidade dos mercados financeiros, pela
fraqueza do mercado de trabalho e pelas perspectivas de uma iminente
intervenção militar no Iraque.

No Japão, o consumo privado manteve um ritmo de crescimento modesto
(1,4%), sustentado por uma nova redução da taxa de poupança das famílias (de
6,9% para 5,8% do rendimento disponível), uma vez que o rendimento real
disponível se manteve estável no conjunto do ano, com um crescimento
virtualmente nulo.

Na área do euro, o mesmo tipo de clima de incerteza observado nos EUA terá
motivado em 2002 a ocorrência de uma das mais baixas taxas de crescimento do
consumo privado dos últimos dez anos (0,7%), ao mesmo tempo que a taxa de
poupança das famílias crescia de 14,9% para 15,5% do respectivo rendimento
disponível, que desacelerou de 2,4% para 1,4%. 
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Em 2002, as importações norte-americanas voltaram a crescer a um ritmo
superior ao das exportações (que melhorou principalmente em relação aos
mercados do Canadá, México e países asiáticos), como reflexo da evolução mais
favorável da actividade económica dos EUA face a alguns dos seus principais
parceiros comerciais, o que contribuiu para a deterioração do saldo da balança de
bens e serviços e – juntamente com o aumento das necessidades de
financiamento da economia face ao exterior, motivadas pela redução de
impostos e aumento da despesa pública – para o agravamento do desequilíbrio
das contas externas daquele país, tendo o défice corrente norte-americano
atingido o valor mais alto dos últimos 40 anos (4,8% do PIB). Esta tem sido a
principal razão apontada para a depreciação cambial do dólar face ao euro, que
em finais de Dezembro de 2002 apresentava já um valor 19% inferior ao do final
de 2001.

No Japão – e beneficiando de uma depreciação da taxa de câmbio efectiva do
iene em cerca de 8% –, as exportações de bens e serviços aumentaram 8,1% em
2002, após a queda de 6,1% registada em 2001, sendo os seus principais
mercados de destino alguns países asiáticos e os EUA. Contudo, apesar dos
esforços de redução da despesa pública, o reduzido crescimento da actividade
condicionou a evolução da receita e o défice das Administrações Públicas atingiu
valores próximos de 8% do PIB, ao mesmo tempo que o rácio da dívida bruta
aumentava para 154,4% do PIB (140% em 2001).

Nos países da área do euro, a recuperação moderada da actividade
económica mundial em 2002 reflectiu-se num também modesto crescimento de
1,3% nas exportações de bens e serviços, o que, associado à fraqueza da procura
interna, se traduziu numa ligeira quebra (-0,4%) das importações, com um efeito
conjugado que gerou um excedente na balança corrente da área do euro de 0,9%
do PIB e contribuiu em 0,6% para o aumento real do mesmo. As exportações de
mercadorias, quer para fora quer dentro da área do euro, deram sinais de alguma
recuperação, embora – na sequência da apreciação real efectiva do euro nos
últimos dois anos – os exportadores dos países da área do euro tenham sofrido
uma perda de quota de mercado de cerca de 1%, essencialmente localizada nos
países externos a esta área económica.

Quanto à situação orçamental na área do euro, o défice agregado das
Administrações Públicas aumentou de 0,6% para 2,2% do PIB em função da
manutenção de uma política orçamental de orientação expansionista, traduzida
numa nova deterioração (de 0,3%) do saldo primário ajustado do ciclo. Este
agravamento foi comum à generalidade dos países da área do euro, mas
particularmente intenso da Alemanha, França e Portugal (que excederam o valor
de referência de 3% do PIB).

O rácio da dívida pública na área do euro manteve-se inalterado em 2002
– na fasquia dos 69,2% do PIB – embora ao nível dos países individualizados a
dívida se tenha mantido acima valor de referência de 60% do PIB na Áustria e na
Alemanha, e acima dos 100% do PIB na Bélgica, Grécia e Itália. 
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1.2. Evolução da conjuntura em Portugal
Em 2002, o PIB Português ter-se-á situado na proximidade dos 129,9 mil

milhões de euros, consubstanciando a taxa de crescimento real mais baixa dos
últimos 10 anos, ou seja, um acréscimo de cerca de 0,4% relativamente ao ano
anterior, inferior à já débil média de crescimento da zona euro (0,8%).

O abrandamento do crescimento económico em Portugal apresentou uma
escala semelhante à do conjunto da zona euro e terá sido motivado pelo mesmo
tipo de razões, ou seja, pelo fraco crescimento da procura externa, contracção do
investimento ao nível da formação bruta de capital fixo e forte moderação do
consumo privado associada a medidas de política interna implementadas com
vista à gradual correcção de alguns desequilíbrios gerados no final da década de 90.

O impacto da desaceleração do crescimento  económico sobre o mercado de
trabalho foi sensível, tendo a taxa de desemprego aumentado de 4,1% em 2001
para 5,1% em 2002 – aproximadamente o nível estimado para a taxa natural de
desemprego – tendo o emprego total registado um crescimento praticamente
nulo (0,2%). Ainda assim as remunerações reais por trabalhador cresceram cerca
de 1,3% em termos reais, quando a variação da produtividade aparente foi, pelo
segundo ano consecutivo, praticamente nula (0,2%).

A inflação média anual medida pela variação de preços no consumidor
decresceu de 4,4% em 2001 para 3,8% em 2002, mantendo-se, mesmo assim,
substancialmente acima da média da área do euro (2,3%), num movimento que
terá reflectido o impacto do aumento da taxa normal do IVA de 17% para 19%,
o processo de conversão de preços de escudos para euros, bem como aumentos
extraordinariamente elevados nos preços de alguns serviços, aumentos estes que
foram parcialmente contrabalançados por um menor crescimento dos bens
alimentares não transformados, por reduções nos preços das importações e pela
desaceleração dos salários nominais. 

Contudo, abstraindo da volatilidade dos preços no consumidor, as influências
conjunturais comuns à zona euro – ou seja, as associadas aos bens alimentares
não transformados e aos produtos energéticos (cujos preços terão decrescido
cerca de 0,6% em função da trajectória de apreciação cambial do euro face ao
dólar) – o maior diferencial da inflação parece, desta feita, ter sido devido à
persistência de um maior crescimento dos custos dos serviços em Portugal.
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23.
Crescimento

Emprego

Inflação

Quadro 1 . União Monetária Europeia: Contas Nacionais

1997 1998 1999 2000 2001 2002
(UE11) (UE11) (UE11) (UE11) (UE12) (UE12)

Produto interno bruto, PIB tv em % 2,3 2,9 2,7 3,5 1,4 0,8
Consumo privado tv em % 1,5 3,1 3,3 2,5 1,8 0,7
Consumo público tv em % 0,8 1,0 2,1 2,0 2,1 2,6
Formação bruta de capital fixo tv em % 2,1 5,1 5,9 4,9 -0,6 -2,6

Variação de existências (a) tv em % 0,2 0,4 -0,2 0,1 -0,5 -
Procura interna (a) tv em % 1,4 3,0 3,5 2,9 1,0 0,2

Exportações de bens e serviços (b) tv em % 10,3 7,1 5,3 12,6 3,0 1,3
Importações de bens e serviços (b) tv em % 8,8 9,6 7,4 11,3 1,7 -0,4

Procura externa líquida (a) tv em % 0,6 -0,5 -0,6 0,6 0,7 -

Inflação tv em % 1,6 1,1 1,1 2,5 2,3 2,3
Desemprego tv em % 11,7 10,5 9,5 8,5 8,0 8,3

Fonte: Eurostat

Nota: (a)  Contribuições para o crescimento do PIB (em % do PIB do ano anterior)

(b) Inclui comércio entre os países participantes da área do euro

tv  - Taxa de variação

Os dados supra incluem a Grécia desde Janeiro de 2001



No conjunto do ano de 2002 – e à semelhança do ocorrido na área do euro –
as taxas de juro do mercado monetário e as taxas bancárias mantiveram-se
relativamente estáveis, registando uma ligeira diminuição apenas no último
trimestre, em antecipação das expectativas de redução das taxas de juro de
referência do Eurosistema (o que se veio a verificar em 5 de Dezembro).

Em termos reais, as taxas de juro bancárias mantiveram-se em níveis
semelhantes aos do final de 2001 durante o primeiro semestre de 2002,
decrescendo depois durante o segundo semestre até níveis próximos do mínimo
histórico.

Nos depósitos a prazo de 181 dias a 1 ano as taxas reduziram-se ligeiramente
de 2,9%, no final de 2001, para 2,8% em finais de 2002 – mantendo a situação
das rendibilidades reais negativas para os depositantes que vem sendo observada
desde meados do ano 2000 – enquanto que as taxas de crédito a sociedades não
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Quadro 2 . Portugal – Principais indicadores macroeconómicos
1995 - 2002

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Produto interno bruto, PIB tvr em % 2,3 3,6 3,7 4,2 3,8 3,7 1,7 0,4
Procura interna total tvr em % 2,1 3,5 4,9 6,6 5,2 3,1 1,4 -0,5
Consumo privado tvr em % 1,8 2,8 3,1 6,1 5,3 2,9 1,0 0,4
Consumo público tvr em % 2,5 1,5 2,7 3,2 5,7 3,8 3,5 2,6
Formação bruta de capital fixo tvr em % 1,8 7,5 11,9 10,3 4,6 4,9 0,3 -5,4
Exportações de bens e serviços tvr em % 11,2 9,0 9,5 8,8 3,4 8,5 1,8 2,4
Importações de bens e serviços tvr em % 8,9 7,7 12,0 14,2 7,5 5,6 1,1 -0,6
Rendimento Disponível das famílias, RD tvr em % 0,7 2,0 3,2 4,7 --   --   --   --   
Rendimento Disponível dos particulares
(famílias e administrações privadas) tvr em % --   --   5,4 4,6 4,5 5,6 1,5 1,1

Taxa de poupança em % do PIB 22,1 20,1 20,9 19,8 19,8 18,6 18,8 18,7
Sector Privado (a) em % do PIB 23,5 20,1 19,9 18,0 18,8 17,9 19,0 18,7
Particulares em % do RD 13,2 10,3 12,7 9,7 9,3 10,4 11,8 12,4
Empresas em % do PIB 13,8 12,6 12,6 11,2 11,0 10,0 10,9 10,2
Sector Público em % do PIB -1,4 0,3 1,0 1,8 2,0 0,7 -0,2 0,0

Taxa de inflação (IPC) (b) média anual, % 4,1 3,1 2,2 2,8 2,3 2,9 4,4 3,6
Taxa de inflação de transaccionáveis média anual, % 3,0 1,9 0,6 1,8 --   --   --   --   
Taxa de inflação de não-transaccionáveis média anual, % 5,6 4,5 4,1 3,9 --   --   --   --   

Taxa de desemprego (em sentido restrito) (c) em % 7,2 7,3 6,7 5,0 4,4 3,9 4,1 5,1
Emprego total tv em % -0,6 0,6 1,9 2,3 1,8 2,0 1,4 0,2
Emprego por conta de outrem (d) tv em % -1,0 -0,4 1,4 2,1 3,3 2,5 1,5 0,7
Remunerações nominais (e) tv em % 5,7 6,2 4,5 6,2 5,3 6,2 6,3 4,9
Remunerações reais (f) tv em % --   2,4 1,5 3,1 2,7 2,4 1,9 1,3
Produtividade por empregado tv em % 3,6 3,1 1,9 2,4 1,6 1,8 0,2 0,2
Custos unitários do trabalho, total da economia tv em % 2,7 3,5 3,4 3,9 3,3 4,5 6,0 4,6

Taxas de juro
Depósitos a prazo, 181 dias - 1 ano (g) em %, Dez. 8,1 5,4 4,1 2,8 2,4 3,5 2,9 2,8
Carteira comercial, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 14,6 12,1 10,7 8,3 7,1 8,2 7,0 6,8
Empréstimos e outros créditos, 
91 - 180 dias (h). em %, Dez. 12,7 11,0 8,4 6,0 5,1 6,4 5,2 4,6
Bilhetes do Tesouro, 91 dias 
(mercado primário) / EURIBOR 3m (i) em %, Dez. 8,8 6,4 5,1 3,3 3,4 4,9 3,3 2,9
Papel comercial (j) em %, Dez. 9,1 --   --   --   --   --   --   --   
Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos (k) em %, Dez. 10,0 7,0 5,7 4,1 5,5 5,3 5,0 4,5
Índice de cotações de acções (PSI-Geral) tvh em %, Dez. -4,6 32,6 65,2 26,2 12,6 -8,2 -19,0 -20,7

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal
Notas:
Os valores em itálico referem-se a dados cuja base não é comparável com a das séries anteriores.
Diversos valores indicados para os anos de 1997, 1998 e 1999 correspondem a uma nova base, calculada em euros, que segue o Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais de 1995.
(a) Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto o Sector Público Administrativo.
(b) 1992 a 1997  IPC com base em 1991; IPC total com habitação de 1998 em diante
(c) A taxa de desemprego a partir de 1992 não é directamente comparável com a dos anos anteriores.
(d) Valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições para a Segurança Social.
(e) Utilizou-se o deflacionador do consumo privado das Contas Nacionais.
(f) Antes de impostos.
(g) Empresas privadas não financeiras.
(h) Rendimento dos BT sujeitos a IRS ou IRC. A referência à LISBOR foi adoptada a partir de 1995 e à EURIBOR a partir de 2001.
(i) 86 a 95 dias.
(j) Caso não haja obrigações transaccionadas neste prazo, é apresentada a taxa de rendibilidade da obrigação trasaccionada no mercado com maior prazo residual.
tv - Taxa de variação
tvr - Taxa de variação real
tvh - Taxa de variação homóloga

Taxas de juro



financeiras para os prazos de 91 a 180 dias apresentavam reduções de 5,2% para
4,6% (rendibilidade real em torno dos 0,6%, contra 1,5% em Dezembro de 2001)
e a taxa de juro dos empréstimos a particulares (mais de 5 anos) descia de 5,1%
para 4,7% (reduzindo-se, em termos reais, de 1,3% para 0,7%). 

Em Dezembro de 2002, a taxa de juro nominal do mercado monetário
(Euribor 3 meses) tinha-se reduzido de 3,3% para 2,9%, mas em termos reais a
sua redução foi bem mais acentuada (-1,1% em finais de 2002 contra -0,4% em
finais de 2001).

Durante o ano de 2002, a taxa de referência das obrigações portuguesas do
Tesouro a 10 anos reduziu-se de 5,0% para se fixar em cerca de 4,5% no final da
anuidade, ficando apenas 0,13% acima das taxas alemãs.

Ao nível da procura interna total manteve-se, pelo quarto ano consecutivo, a
tendência de quebra acentuada no ritmo de crescimento (-0,5% em 2002 face
aos 1,4% de 2001, 3,1% de 2000, 5,2% de 1999 e 6,6% de 1998), com a
correspondente redução de contributo para o crescimento do PIB (-0,6% em 2002
contra 1,1% em 2001), contracção essa que se reflectiu também nas componentes
de maior conteúdo importado (especialmente “material de transporte” e
“máquinas e equipamento”), traduzidas numa taxa de crescimento real negativo
das importações (-0,6%) face aos 0,5% de 2001 e aos 5,7% do ano anterior.

Contrariamente às restantes componentes do PIB, as exportações
apresentaram um contributo positivo de 0,6% para o crescimento do produto ao
aumentarem 2,4% em termos reais, o que permitiu que o contributo da procura
externa líquida aumentasse para cerca de 1% em 2002 (0,1% em 2001).
Verificou-se, nomeadamente, uma melhoria nos termos de troca dos têxteis e
vestuário e em outras indústrias como as de equipamento eléctrico e de óptica,
tendo o crescimento do volume das exportações de serviços ficado a dever-se à
componente de serviços, excluindo o turismo (cujas receitas aumentaram
nominalmente cerca de 2%). 

Continuou, contudo, a verificar-se a apreciação do índice cambial efectivo
resultante, em grande parte, de um crescimento dos custos unitários do trabalho
(4,6% em termos reais) muito superior ao verificado nos principais parceiros
comerciais, pelo que a manutenção da quota de mercado das exportações
portuguesas tem sido conseguida, em boa medida, à custa da redução das
margens de lucro das empresas exportadoras.

As componentes da despesa privada mais sensíveis à evolução do ciclo
económico registaram em 2002 uma contracção pronunciada, com a Formação
Bruta de Capital Fixo das empresas e particulares a diminuir cerca de 5,4% em
termos reais (de forma generalizada por tipo de bens e por sector institucional)
– após o aumento de 0,3% observado em 2001 e de 7,2% em 2000 – e o
crescimento da despesa dos particulares a abrandar para cerca de 0,4% em
termos reais, após o anterior crescimento de 1%.

Em tendência de abrandamento, embora com crescimento positivo, o
consumo público registou um aumento real de 2,6% (3,5% em 2001 e 3,8% em
2000), tendo a sua desaceleração em volume sido determinada pela componente
de despesas com pessoal (que representa mais de 70% do consumo público).

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

ec
on

óm
ic

o

25.

Procura interna 

e externa



Num contexto de taxas de juro nominais e reais historicamente baixas e de
menor crescimento real do consumo privado (0,4%) do que do rendimento
disponível (1,1%), verificou-se em 2002, e pelo terceiro ano consecutivo, um
aumento da taxa de poupança (para 12,4% do rendimento disponível) – aumento
esse que reflecte também, por parte das famílias, a necessidade de afectarem uma
porção crescente do seu rendimento à amortização das dívidas contraídas junto
do sistema bancário, em particular por aquisição de habitação. 

Relativamente ao conjunto do sector privado não financeiro, o fenómeno da
desaceleração da taxa de crescimento do crédito, de 13,8% em finais de 2001
para 9,9% no final de 2002 – ainda assim bastante superior à taxa de crescimento
do PIB nominal, o que implica novas subidas nos rácios de endividamento –, terá
reflectido não só a evolução da actividade mas também o ajustamento dos
agentes económicos privados aos níveis relativamente elevados de endividamento,
a par de um aumento de selectividade e restritividade ao nível da concessão de
empréstimos por parte das instituições de crédito. Assim, o crescimento dos
empréstimos concedidos a sociedades não financeiras desacelerou de 14,7% para
7,5% em finais de 2002, enquanto que o dos empréstimos bancários concedidos
a particulares para outros fins que não o de aquisição de habitação desacelerou de
6,2% para 2,4%. Em contraste, os empréstimos para aquisição de habitação
apresentaram uma maior persistência na taxa de crescimento, que se situou em
15,4% em Dezembro de 2002 (nível quase idêntico ao de finais de 2001).

No final de 2002 o endividamento bruto das empresas não financeiras
representava 92% do PIB (89% em 2001), enquanto que o endividamento dos
particulares aumentava para 103% do rendimento disponível (96% em 2001) – o
que não deve ter alterado substancialmente o respectivo grau médio de esforço,
uma vez que o efeito de diminuição da parcela de encargos com juros deve ter
sido compensado, de forma próxima, pelo aumento das amortizações de capital.

As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa
– medidas pelo défice conjunto da balança corrente e da balança de capital –
baixaram de 8,4% do PIB, em 2001, para 5,7% em 2002, tendo contribuído para
essa redução todos os principais sectores institucionais residentes (famílias,
empresas e administrações públicas). Este resultado espelha a desaceleração da
actividade económica portuguesa, associada a um aumento da taxa de poupança
dos particulares e a uma contracção do investimento, tendo também recebido o
contributo positivo da recuperação das transferências públicas associadas a
fundos recebidos pela União Europeia.

Por componentes, verifica-se que o défice da balança corrente diminuiu de
9,4% do PIB, em 2001, para 7,3% em 2002, essencialmente em função de uma
nova melhoria do défice da balança de mercadorias, de 12,0% para 9,9% do PIB
– associado ao já referido crescimento real positivo das exportações e a um
crescimento real negativo das importações. 

O aumento do excedente da balança de serviços e a ligeira redução do défice
da balança de rendimentos contribuíram também positivamente para a evolução
favorável do défice corrente. 

Por sua vez, o aumento do excedente da balança de capital (de 1,0% para
1,5% do PIB) ficou a dever-se essencialmente à recuperação das transferências
públicas de capital recebidas por Portugal da União Europeia.

26.

En
qu

ad
ra

m
en

to
 M

ac
ro

ec
on

óm
ic

o

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Poupança,

rendimento

disponível e

endividamento

Balança 

de Pagamentos



Do lado da balança financeira (que representa a contrapartida financeira do
saldo conjunto das balanças corrente e de capital) registou-se uma entrada líquida
de fundos na economia portuguesa no valor de 6,8% do PIB (8,8% em 2001),
tendo as instituições financeiras monetárias residentes sido as que mais
contribuíram para a mesma (com 6% do PIB) – ainda assim substancialmente
abaixo do observado no ano anterior (12,9% do PIB) – seguidas pelas operações
financeiras sobre activos e passivos das administrações públicas (com um
contributo de 3,1% do PIB). Em sentido oposto, resultaram em saídas líquidas de
fundos as operações efectuadas pelas instituições financeiras não monetárias e
pelas sociedades não financeiras e particulares.

O forte contributo das instituições financeiras monetárias residentes para a
entrada líquida de fundos é explicável em virtude da discrepância entre os fluxos
anuais de crédito e de recursos captados junto de clientes, o que levou o sistema
bancário nacional a continuar a recorrer a outras fontes de financiamento. Uma
delas foi a venda de parte da carteira de títulos de rendimento fixo de que
dispunham. Mas a fonte de financiamento mais  relevante voltou a ser a emissão
de dívida de mercado no exterior. As emissões de títulos de dívida por filiais
bancárias no exterior têm contribuído substancialmente para a diminuição da
componente de financiamento interbancário no conjunto da dívida de mercado
dos bancos face ao exterior e para o correspondente aumento da dívida titulada
de médio e longo prazo.

1.3. Mercado de Capitais
À semelhança do ocorrido em 2001, o comportamento dos mercados

portugueses em 2002 foi fortemente condicionado pela envolvente externa. Pelo
terceiro ano consecutivo as cotações das acções portuguesas registaram fortes
quebras (com o índice PSI-Geral a descer 20,7% e o PSI-20 a cair 26% face aos
valores de há um ano). A diminuição fez-se sentir quer ao nível das emissões de
acções (com quebra de cerca de 42% no mercado primário) quer ao nível dos
volumes transaccionados em bolsa (-30,6%), quebras essas que também se
verificaram no mercado de derivados (onde o volume transaccionado de futuros
decresceu 53% e as transacções de opções praticamente desapareceram).

À excepção do sector da construção (cujo índice subiu 33%), a tendência dos
demais índices sectoriais foi de acentuada descida – com o índice da
intermediação financeira (que representa aproximadamente um terço da
capitalização bolsista) a registar uma quebra de 22,7% e o índice das
telecomunicações a cair 24%. 

O ano de 2002 foi marcado por uma redução no total de títulos emitidos por
entidades residentes em Portugal, tendo os valores das emissões líquidas totais de
títulos de médio e longo prazo diminuído cerca de 18% relativamente a 2001,
para se fixar num valor de cerca de 12.095,6 milhões de euros.

Em termos líquidos, o total de obrigações emitidas nos mercados interno e
externo pelos sectores institucionais portugueses cresceu cerca de 29%, ao
aumentar de 6.009,9 milhões de euros em 2001 para 7.752,4 milhões de euros
em 2002 – em consequência do forte aumento de volume de emissões líquidas
das administrações públicas, relacionadas com a necessidade de assumir
responsabilidades orçamentais de anos passados. À semelhança de anos
anteriores, as emissões líquidas de obrigações pelas instituições financeiras
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monetárias e não monetárias, sociedades não financeiras e entidades não
residentes desceram substancialmente, tornando-se mesmo (em alguns casos)
negativas.

Nestas emissões de obrigações são de destacar um forte aumento em
obrigações de taxa fixa (40,4%), de 11.898,7 milhões de euros em 2001 para
16.707,5 milhões de euros em 2002 e, inversamente, um forte decréscimo (de
33,5%) nas emissões a taxa indexada (3.561,9 milhões de euros em 2002 contra
5.352,3 milhões de euros em 2001), tendo a maior quebra de emissões neste tipo
de títulos sido registada, justamente, nas obrigações indexadas a taxas de juro, a
par com um ligeiro aumento (de 11%) nos títulos indexados à Euribor.

Contrariamente ao ocorrido no segmento accionista, no ano em análise o
valor total dos títulos transaccionados no segmento obrigacionista da bolsa
portuguesa aumentou 18,3% face a 2001, embora se tenha registado uma
redução de 38,4% em volume. Mais de dois terços dessa quebra de volume em
bolsa ficaram a dever-se ao facto dos títulos da dívida pública cada vez mais serem
negociados nos mercados grossista e over-the-counter.

Igualmente digna de nota foi a persistente tendência de redução das taxas de
rendibilidade das novas emissões de obrigações governamentais e a diminuição
dos spreads das obrigações de mais longo prazo face às correspondentes taxas
alemãs.

Como factores relevantes do mercado de capitais português, são de referir a
extinção da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e o estabelecimento efectivo da
sociedade gestora Euronext Lisboa, integrada no processo de fusão da bolsa
portuguesa com as bolsas de valores Euronext Paris, Euronext Amsterdão e
Euronext Bruxelas e com pleno acesso à negociação de todos os títulos nelas
transaccionados.

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

Em função da conjuntura económica e financeira caracterizada pelo fraco
crescimento económico e forte quebra nos mercados de acções, tanto a nível
nacional como internacional, 2002 revelou-se como um ano de resultados
desfavoráveis para as empresas de seguros sob a supervisão do Instituto de
Seguros de Portugal, tendo-se registado resultados negativos simultaneamente
nos agregados dos ramos Vida e Não Vida e resultados de gestão financeira
globalmente deficitária nos fundos de pensões, o que, associado ao acréscimo de
responsabilidades daqueles fundos, obrigou a um considerável esforço
contributivo dos respectivos associados.

No final do ano de 2002 o montante dos investimentos totais afectos à
representação das provisões técnicas da actividade seguradora e aos fundos de
pensões totalizava, em Portugal, cerca de 41,1 mil milhões de euros, isto é, cerca
de 32% do PIB do nosso país (percentagem quase idêntica aos 31% do ano
anterior, mas cerca de 8% superior à verificada no final de 1997).

O volume de prémios de seguro directo no universo alargado das empresas de
seguros a actuar em regime de estabelecimento em Portugal foi de cerca de 8.405
mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 3,6% face ao ano
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anterior – ou seja, idêntico à taxa de inflação da anuidade e cerca de 1% abaixo
dos 4,6% da taxa de crescimento nominal do PIB – constituindo também a taxa de
aumento mais baixa da última década e um ligeiro retrocesso na tendência
expansiva do rácio de penetração económica do seguro (6,5% em 2002, face a
6,6% em 2001), rácio esse que entretanto continuou a crescer no conjunto da
União Europeia (8,7%) e da OCDE (9,1%).

Ao contrário da tendência estabelecida desde há cerca de uma década, em
2002, 91% do crescimento da produção do mercado segurador português ficou
a dever-se ao agregado dos ramos Não Vida, que cresceu cerca de 7,4% (face a
8,1% no ano anterior) e passou a assumir um peso de 45,7% no conjunto da
produção seguradora, enquanto o agregado do ramo Vida crescia apenas cerca de
0,7% (face aos 18,2% do ano anterior), reduzindo a sua quota de  55,9% para
54,3%. O maior crescimento dos ramos Não Vida em 2002 foi, de resto, um
fenómeno genericamente observado à escala mundial.

Por outro lado – e regressando ao universo das empresas sob o controlo do
ISP –, entre 2001 e 2002 as provisões técnicas do mercado segurador português
cresceram cerca de 16,4% no ramo Vida (essencialmente devido à forte expansão
dos seguros do tipo Unit-Linked) e 5,0% em Não Vida, ou 14% no conjunto dos
dois agregados (substancialmente acima dos prémios e a uma taxa semelhante
aos 14,2% do ano anterior), cifrando-se em cerca de 26,1 mil milhões de euros
(ou 20% do PIB), ao mesmo tempo que o montante dos fundos de pensões
portugueses crescia cerca de 7,2% (contra 7,5% em 2001), impulsionado por um
aumento de 22% das contribuições anuais (face aos 59% de 2001), evoluindo
para os 15,9 mil milhões de euros (ou 12,2% do PIB).

Tendo-se mantido uma situação de solvência pode-se, portanto, concluir que
(apesar das rendibilidades negativas e do modesto crescimento dos prémios na
área dos seguros) em 2002 o sector cresceu em Portugal ao nível dos fundos em
gestão – quer globalmente, quer ao nível dos principais agregados (Vida, Não Vida
e Fundos de Pensões) – de forma robusta e claramente acima da taxa de inflação
no consumidor e da própria taxa de crescimento do PIB nominal, num ano
marcado por evoluções macroeconómicas e de mercados de capitais ainda mais
adversas que as da já particularmente desfavorável conjuntura registada no ano
anterior.

A explicação do fenómeno do crescimento do sector em ambiente de
resultados globalmente desfavoráveis radica da forma como os mesmos foram
financiados.

Ao nível dos seguros e no decurso de 2002 registaram-se resultados negativos
nas contas técnicas Não Vida (81 milhões de euros) e Vida (95 milhões de euros),
tendo o Resultado Líquido apresentado um valor negativo de 124 milhões de
euros, resultados esses que foram afectados pelo reconhecimento de uma
influência estranha ao exercício em análise (cerca de 94 milhões de euros de
menos-valias diferidas de 2001). 

Esses resultados traduziram-se em rendibilidades dos Capitais Próprios e do
Activo Líquido, respectivamente da ordem de -5,9% e de -0,4% (rendibilidades
negativas essas que se atenuam substancialmente para -1,4% dos Capitais
Próprios e -0,1% do Activo Líquido se nocionalmente expurgarmos o efeito das
menos-valias diferidas de 2001 para 2002).
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A esta situação juntou-se um acréscimo de provisionamento que fez com que
o Passivo das empresas seguradoras crescesse mais que o respectivo Activo
Líquido (cerca de 10,8% contra 9,1%). Assim sendo – e apesar dos investimentos
terem crescido cerca de 9,6% – o Capital Próprio registou uma descida de cerca
de 10% (tendência decrescente que, de resto, já se vinha a verificar em anos
passados), o que é indicativo de uma crescente fragilização dos níveis de
autonomia financeira (ainda que os reajustamentos operados tenham aumentado
o capital social em 38 milhões de euros e os prémios de emissão em 155 milhões
de euros e reduzido a Reserva de Reavaliação Regulamentar em 48 milhões de
euros, i.e., para cerca de metade).

Para completar o quadro, e numa visão integrada Activo/Passivo, o Fundo
para Dotações Futuras – para além de cumprir a sua função de estabilização do
nível de participação nos resultados –  foi em larga medida utilizado para fazer
face ao pagamento das remunerações mínimas correspondentes ao nível das
garantias de taxa de juro do seguro de Vida, tendo decrescido cerca de 79,3%, o
que o reduziu à magnitude incipiente do seu valor inicial do exercício de 1995.
Para além disso – e essencialmente por efeito da necessidade de reforço da
margem de solvência – os Passivos Subordinados quintuplicaram de valor,
atingindo cerca de 198 milhões de euros, correspondendo metade dos mesmos a
financiamentos por empresas dos grupos económicos em que algumas
seguradoras se encontravam inseridas (o que indicia uma crescente relação de
dependência das mesmas face aos respectivos grupos).

Nos fundos de pensões, a taxa média anual de rendibilidade líquida efectiva
cifrou-se em -3,5%, o que, à semelhança do ano anterior, obrigou a um
crescimento anormalmente elevado das contribuições (22% em 2002, face a 59%
em 2001) para sustentar os 4% de crescimento no valor dos benefícios pagos e os
7,2% de crescimento nominal do montante dos fundos (necessário para
contrabalançar o crescimento do valor das responsabilidades).

Na área seguradora, os maus resultados financeiros da anuidade levaram a
uma redução da Reserva de Reavaliação (maioritariamente constituída pela
Reserva de Reavaliação Regulamentar), à redução do Fundo para Dotações Futuras
e à necessidade de reconhecimento de perdas potenciais como custos do exercício
(quando a Reserva de Reavaliação Regulamentar e/ou o Fundo para Dotações
Futuras já não apresentavam saldo).

Este tipo de cenário, que já havia ocorrido em 2001, voltou a repetir-se em
2002, verificando-se, no entanto, um acréscimo do valor total dos elementos
constitutivos da margem de solvência devido aos aumentos de capital e aos
empréstimos subordinados ocorridos no final do ano.

Assim, com uma variação positiva de 16% na rubrica de Capital Social
Realizado e de 499% na rubrica de Empréstimos Subordinados e com uma
variação negativa de 39% na rubrica de Reserva de Reavaliação, o total dos
elementos constitutivos da margem de solvência registou uma subida de 11%,
que permitiu que a taxa de cobertura do total do mercado decrescesse apenas
ligeiramente (dos 156% de 2001 para 153% em 2002).

Considerada por grandes agrupamentos de ramos, em média a taxa de
cobertura dos seguros evoluiu, entre 2001 e 2002, de 133% para 138% nas
seguradoras de Vida, de 170% para 168% nas seguradoras Não Vida e de 169%
para 155% nas seguradoras mistas.
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No caso dos fundos de pensões, a alteração da fórmula de cálculo da margem
de solvência das sociedades gestoras em 2001 havia já contribuído para uma
considerável descida da taxa de cobertura (de 231% para 148%), efeito esse que
se repetiu em 2002 devido ao ritmo de crescimento desfasado entre o montante
da margem (19%, em consonância com o crescimento dos fundos geridos) e os
elementos constitutivos dessa mesma margem (que cresceram apenas 6%), o que
fez com que a taxa de cobertura de 2002 se tivesse situado nos 132,3%.

À data de elaboração do presente relatório eram já conhecidas as perspectivas
para a economia portuguesa no período 2003-2004, bem como a aparente
recuperação dos mercados de capitais – que deverá marcar o fim do presente ciclo
de três anos de quebras sucessivas nos principais índices de  acções dos mercados
mundiais – enquanto que ao nível das obrigações não se esperam (de imediato)
elevações significativas nas curvas de taxa de juro.

Basicamente espera-se que a inflação de preços no consumidor se mantenha
moderada na área do euro e em curso descendente no nosso país (em torno dos
3% em 2003 e baixando para cerca de 2% em 2004), associada a uma
significativa redução da actividade económica em 2003 (com a taxa de
crescimento real do PIB português a evoluir para um valor nulo ou mesmo
ligeiramente negativo), seguida de um crescimento moderado em 2004
(crescimento real em torno de 1%), com tendências evolutivas de sinal semelhante
para o consumo privado e a formação bruta de capital fixo e mantendo-se o
consumo público em níveis de crescimento negativo. Os salários, tanto do sector
privado como de sector público, deverão desacelerar consideravelmente e é de
esperar algum aumento do desemprego.

Este tipo de cenário deverá favorecer um ligeiro aumento da taxa de
poupança dos particulares, donde a possibilidade de crescimentos reais positivos
no ramo Vida, acompanhado também de um ligeiro aumento da taxa de resgates
(historicamente correlacionada com a taxa de desemprego), mantendo o
agregado Não Vida uma tendência de crescimento muito proximamente ligada à
evolução do PIB.

O regresso ao terreno das rendibilidades financeiras positivas, embora
moderadas, poderá aliviar parcial, mas não totalmente, a actual pressão tarifária
nos principais ramos Não Vida, assim como o esforço contributivo do universo
actual dos fundos de pensões.

Genericamente, o tipo de cenário supra deverá proporcionar um alívio
moderado ao sector dos seguros e fundos de pensões e o regresso às
rendibilidades positivas, tão necessárias aos esforços de consolidação, de
implementação das novas normas contabilísticas internacionais e de optimização
dos perfis de risco-rendibilidade associados à gestão Activo-Passivo e aos novos
sistemas e requisitos de solvência cuja definição, adopção e implementação no
conjunto da União Europeia se prevêem vir a ter lugar proximamente. 
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Os Seguros

Capítulo 2*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1.Elementos síntese sobre a evolução da actividade
seguradora 

O crescimento da produção das empresas de seguros a actuar em regime de
estabelecimento em Portugal foi bastante menos pronunciado do que se havia
verificado em 2001, tendo sido impulsionado mais pelo conjunto dos ramos Não Vida
(que cresceram 7,4% face a 8,1% em 2001 e 13,0% no ano anterior) do que pelo
ramo Vida (crescimento de apenas 0,7% face a 18,2% em 2001 e 1,1% em 2000).

Ao contrário do que sucedeu em 2001, o mercado voltou a sentir alterações
estruturais, no âmbito das
quais ressalta o processo de
fusão de duas entidades que
ocupavam lugares no Top5 da
produção de seguro directo
para o conjunto da actividade
em 2001 – Fidelidade (15,0%
de quota de mercado) e
Mundial Confiança (5,6%) –
e idêntico processo das
empresas Açoreana (1,9%) e
Trabalho (0,7%).

Estas operações, verificadas
no último trimestre de 2002,
poderão ter consequências relativamente a vários dos indicadores analisados neste
capítulo.

O valor da produção total de seguro directo, Vida e Não Vida, em 2002, foi de
8.405 milhões de euros, o que representa um crescimento de apenas 3,6% face
ao volume de prémios do ano anterior.

A produção de seguro directo do ramo Vida no universo das 34 empresas de
seguros (vida e mistas) a actuar em regime de estabelecimento em Portugal
apresentou, em 2002, um crescimento moderado de apenas 26 milhões de euros,
facto que levou a uma quebra do nível dominante deste segmento de negócios,
agora com uma quota de mercado de 54,3%, face a um valor de 55,9% no ano
anterior.

O conjunto dos ramos Não Vida retomou a tendência de crescimento que se
tinha vindo a registar anteriormente (4,6%, 6,3%, 7,7%, 13,0% e 8,1%, por esta
ordem, de 1997 a 2001), apresentando agora uma variação, como já vimos, de 7,4%.
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Volume de negócios

Quadro 3 . Grandes agregados

milhões de euros 2000 2001 2002

Nº de Companhias(1) 86 86 82

Vida 27 25 26

Não Vida 50 52 48

Mistas 9 9 8

Prod. de Seguro Directo(1) 7.151 8.115 8.405

Vida 3.837 4.535 4.561

Não Vida 3.314 3.581 3.845

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento,
incluindo 36 sucursais de empresas de seguros com sede na U.E.,
das quais 11 eram empresas especializadas em Vida, 23 em Não
Vida e 2 mistas

* No decurso das análises que adiante serão apresentadas, o universo considerado nem sempre é o mesmo. Nos pontos
2.1.1. e 2.2.2. considera-se o universo total das empresas de seguros que actuam em Portugal em regime de
estabelecimento, enquanto que nos restantes pontos se toma por objecto o universo das empresas de seguros sob a
supervisão do ISP. Este último universo é mais reduzido que o primeiro por não incluir as sucursais de empresas de
seguros estrangeiras sediadas na União Europeia, cuja supervisão compete às autoridades de supervisão dos respectivos
Estados-membros de origem.



Contrariamente ao que se verificou em 2001, no qual apenas 27,7% do
crescimento da produção seguradora pertenceu aos ramos Não Vida, em 2002
essa proporção foi bastante mais significativa, 91,0%.

2.1.2.Comparações internacionais 
Para podermos avaliar correctamente a evolução do mercado segurador

português no contexto do mercado mundial, elencamos de seguida alguns dos
principais indicadores que o caracterizam.

A nível mundial, os prémios de seguros registados em 2002 atingiram os
2.634,2 biliões de dólares, dos quais cerca de 58,3% corresponderam a prémios
de seguros do ramo Vida (59,8% em 2001).

Continuando a verificar-se uma inversão da tendência verificada em períodos
anteriores, nos quais o ramo Vida ganhou preponderância, e considerando o
ajustamento da inflação, verifica-se em 2002 um acréscimo real de 2,9% naquele
segmento de negócio (-1,8% em 2001), face a um crescimento de 10,0% no
conjunto dos ramos Não Vida (5,4%).

A produção da actividade seguradora continua a encontrar-se fortemente
concentrada no continente Norte-Americano, na Europa Ocidental e no Japão (no
total de 88,4% para estas três regiões, proporção ainda assim ligeiramente
inferior à verificada em 2001, 89,6%), salientando-se que a este sector
corresponde, a nível mundial, cerca de 8,2% do PIB. 

Embora o índice de penetração (prémios/PIB) se continue a situar em níveis
relativamente próximos nestas três regiões (9,5%, 8,6% e 10,9% pela mesma
ordem, face a 8,8%, 8,3% e 11,1% em 2001), quando analisamos o seu índice
de densidade (prémios/população) constatam-se valores muito diferenciados.
Refira-se, por exemplo, que o prémio médio per capita do Japão e da América do
Norte (3.498,6 e 3.299,3 dólares, respectivamente) é aproximadamente o dobro
do registado na Europa Ocidental (1.732,6 dólares).

De forma a situar Portugal no panorama dos seguros a nível dos países
pertencentes à União Europeia apresentamos de seguida o ranking que se verifica
no seio desta organização, de acordo com a produção seguradora em 2002.
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Gráfico 2 . Quota de Mercado Mundial
2002

Fonte: Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)



Como se pode observar no Gráfico 3, o Reino Unido regista pouco menos de
um terço da produção relativa à União Europeia (com uma quota muito expressiva
ao nível do ramo Vida de cerca de 34,0% e com um peso de 25,0% em Não Vida),
apresentando também a Alemanha (13,0% e 24,3%, respectivamente) e a França
(17,1% e 14,5%) quotas assinaláveis, superiores a 16% no conjunto da
actividade.

É também de realçar a entrada da Espanha para o grupo de 5 países com
produção mais significativa, por troca com a Holanda, beneficiando da diferença
de crescimento verificada nestes dois países. De facto, enquanto a Holanda, com
um decréscimo nominal de 2,9% de 2001 para 2002, revelou ser o país com pior
evolução, a Espanha foi o segundo país com crescimento nominal mais
significativo, cerca de 15,6%. Curiosamente, tanto num caso como noutro, foi o
desempenho do ramo Vida a justificar, em essência, esta evolução.

Portugal continua a ocupar a 13.º posição (0,9% para o ramo Vida e 1,2%
para os ramos Não Vida, quotas extremamente próximas das verificadas em
2001).

Para este panorama foram de alguma forma determinantes os ritmos
diferenciados na variação do volume de produção de 2001 para 2002,
verificando-se crescimentos muito significativos na Espanha, como já vimos, mas
também na Itália (16,9% no total, 20,1% em Vida e 11,9% em Não Vida) e na
Bélgica (10,6%, 9,7% e 11,8%, pela mesma ordem).

Ao contrário, e para além da Holanda, verificou-se também uma redução na
Suécia, já que o crescimento de 12,5% nos ramos Não Vida não foi suficiente para
compensar o decréscimo de 6,9% no ramo Vida, registando-se uma diminuição
de 1,6% na actividade global.
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Gráfico 3 . Quota de Mercado na União Europeia
2002

Fonte: Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)
Nota: O valor indicado para o nosso país foi determinado de acordo com os elementos recolhidos pelo ISP



No conjunto dos países da União Europeia e da OCDE voltou a registar-se um
crescimento dos índices de penetração e densidade, se bem que pouco
pronunciado, retomando-se assim a tendência que se havia interrompido em 2001.

Em qualquer um dos casos verificou-se um crescimento de 0,3%, passando a
OCDE a apresentar um indicador de 9,1%, ligeiramente superior ao verificado na
União Europeia, cerca de 8,7%.

Apesar deste panorama, aquele índice registou uma ligeira redução no nosso
país, passando de 6,6% em 2001 para 6,5% em 2002, situação que se terá ficado
a dever mais a um crescimento significativo do PIB (4,6% em termos nominais) do
que a uma contracção da produção do mercado segurador.
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Índice de

penetração

Gráfico 4 . Crescimento nominal da produção na União Europeia
2002

Fonte:Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)
Nota: Os valores indicados para o nosso país em 2001 e 2002 foram determinados de acordo com os elementos recolhidos

pelo ISP

Gráfico 5 . Índice de penetração (Prémios / PIB)

Fonte: Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)
Nota: Os valores indicados para o nosso país em 2001 e 2002 foram determinados de acordo com os elementos

recolhidos pelo ISP



A combinação deste crescimento com a evolução global verificada no
mercado segurador comunitário levou, mais uma vez, a alguma recuperação do
desfasamento temporal anteriormente verificado, relembrando-se que em 2000 o
indicador português estava muito próximo do índice comunitário relativo ao ano
de 1992.

Por outro lado, e no que se refere ao índice de densidade, o valor apresentado
por Portugal em 2002, cerca de 812 euros por habitante, representa agora 43,0%
da média apresentada pelos países da União Europeia (39,2% em 2001),
constatando-se que este índice apenas continua a apresentar valores superiores
aos registados normalmente pela Grécia.

Um outro indicador comummente utilizado para avaliar o desenvolvimento
do mercado num determinado país é constituído pelo peso que o ramo Vida
apresenta face aos ramos Não Vida.

Assim, nos países da União Europeia, em 2002, os prémios dos seguros do
ramo Vida foram de 469,4 biliões de dólares, o que representa cerca de 60,3% da
produção total (peso claramente inferior aos 65% e 62% constatados em 2000 e
2001, respectivamente). Esta situação ficou a dever-se, como temos vindo a
referir, a um crescimento mais significativo dos prémios relativos aos ramos Não
Vida do que ao ramo Vida.

Embora, habitualmente, se costume associar a um maior peso do ramo Vida
mercados seguradores com maior maturidade e sociedades mais desenvolvidas,
devemos ter em atenção o papel específico que os seguros desempenham na
sociedade, e as particularidades de cada mercado, nomeadamente no que se
refere a coberturas como Acidentes de Trabalho e Doença, os quais poderão
influenciar as conclusões retiradas.
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Índice de densidade

Peso ramo Vida

versus ramos 

Não Vida

Gráfico 6 . Índice de densidade (Prémios / População Residente)

* Fonte: Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)
Notas: Valores convertidos de US$ para euros à taxa de câmbio em vigor no final de cada período

Os valores indicados para o nosso país foram determinados de acordo com os elementos recolhidos pelo ISP e
com os elementos relativos à população residente disponibilizados pelo INE



Considerando esta ressalva, a análise do gráfico anterior permite concluir que
no nosso país o peso do ramo Vida no total da produção é superior ao verificado
em países como a Alemanha, a Áustria, a Grécia, a Holanda e a Espanha. Por outro
lado, verificam-se proporções bastante elevadas no Luxemburgo (cerca de 85%) e
na Finlândia (77,7%).

Finalmente, e como em 2001, terminamos esta análise comparativa com
alguns indicadores referentes ao grau de concentração de cada mercado nacional,
integrando-o no panorama que se verifica na União Europeia.

Assim, considerando o mercado comunitário do seguro de vida em 2001, já
que não dispomos de informação mais recente, verifica-se uma reduzida
concentração – utilizando a quota acumulada das primeiras 5 empresas – na Itália
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Gráfico 8 . Concentração e dimensão do mercado na UE - Vida
2001

Fonte: European Insurance in Figures 2002 (CEA)

Gráfico 7 . Ramo Vida / Ramos Não Vida 
2002

Fonte: Sigma - World insurance in 2002 (Swiss Re)

Concentração 

dos mercados



(28,1% para o Top5 em 2001), na Alemanha (30,9%) e na Espanha (39,9%).
Ainda assim, em qualquer um destes casos o nível de concentração foi maior do
que em 2000 (27,2%, 30,8% e 37,5%, pela mesma ordem).

No extremo oposto, e pelo reduzido número de operadores no mercado,
encontra-se a Finlândia, onde as primeiras 5 empresas dispõem de 99,7% do
mercado, seguindo-se-lhe a Bélgica (74,2%). Portugal constitui o terceiro
mercado mais concentrado (2.º em 2000), detendo as empresas do Top5 uma
quota de 73,0%, cerca de mais 1,0% do que em 2000.

Como anteriormente, continua a observar-se uma tendência clara para uma
maior concentração nos mercados com menor profundidade, ou seja, com uma
dimensão menos significativa, continuando o Reino Unido e a França a constituir
excepções a esta regra.

No âmbito dos ramos Não Vida, e em termos estruturais, a hierarquização dos
diversos Estados membros da União Europeia não é substancialmente diferente,
ocupando o nosso país uma posição mais elevada (5.º mercado mais concentrado)
do que em 2000 (9.º).

Os mercados menos concentrados neste segmento são os mesmos que no
ramo Vida, embora com diferente ordenação: Alemanha (27,7% nas Top 5),
Espanha (27,9%) e Itália (33,7%). Nos dois primeiros casos verificou-se um ligeiro
acréscimo no Top5 (27,6% e 27,8% em 2000, respectivamente) e no caso italiano
uma diminuição (35,1%).

No conjunto dos ramos Não Vida, e tal como em 2000, é ainda a Finlândia a
evidenciar um mercado mais concentrado, com 91,7% nas Top5 e 98,3% nas
Top10, a um nível mais elevado do que em 2000 (88,5% e 97,2%).

Nos ramos Não Vida também se verifica, de uma forma ainda mais evidente
do que em Vida, que a mercados com menor profundidade corresponde uma
maior concentração, continuando o Reino Unido e a França a constituir as
excepções a esta regra.
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Gráfico 9 . Concentração e dimensão do mercado na UE – Não Vida
2001

Fonte: European Insurance in Figures 2001 (CEA)



A aplicação de um ponderador, por país, em função da sua quota de mercado
na União Europeia conduz-nos à conclusão que o negócio Vida (47,5% nas Top5,
68,1% nas Top 10 e 78,7% nas Top15) se encontra significativamente mais
concentrado do que os ramos Não Vida (40,9%, 54,6% e 63,8%, pela mesma
ordem), circunstância que se poderá ficar a dever à grande diversidade de
produtos existentes neste último segmento.

O perfil médio de concentração é mais elevado do que em 2000, ainda que
com acréscimo pouco significativo.

2.2. Estrutura do mercado segurador 

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica
No final de 2002 encontravam-se a operar em Portugal em regime de

estabelecimento 82 empresas de seguros e resseguros. O número de empresas de
direito português sofreu
uma quebra de três
empresas (duas
especializadas em Não
Vida – Trabalho e
Império Adeslas
(incorporada na C.P.S.
de Saúde) – e uma mista
– Mundial Confiança)
face a 2001, enquanto
que as sucursais de
empresas estrangeiras
diminuíram uma
empresa (saldo do
decréscimo de duas
sucursais da União
Europeia especializadas
em Não Vida e do
acréscimo de uma
sucursal especializada no ramo Vida).

Foi retomada a diminuição progressiva do peso da produção das sucursais face
às empresas sediadas em Portugal, a que tínhamos vindo a assistir nos últimos
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Gráfico 10. Repartição da produção

Quadro 4 . Número de empresas de seguros e resseguros

2000 2001 2002

Conjunto 86 86 82

Empresas de direito português 49 49 46

Anónimas 47 47 44

Vida 15 15 15

Não Vida 25 25 23

Mistas 7 7 6

Mútuas 2 2 2

Sucursais de empresas estrangeiras 37 37 36

Com sede na EU 35 35 34

Vida 11 9 10

Não Vida 23 25 23

Mistas 1 1 1

Com sede fora da UE 2 2 2

Vida 1 1 1

Não Vida 0 0 0

Mistas 1 1 1



anos, e cuja tendência havia sido interrompida em 2001. Esta diminuição teve
origem no conjunto dos ramos Não Vida (2,4% face a 4,2% em 2001), uma
vez que a produção no âmbito do ramo Vida se manteve ao mesmo nível
(1,8%).

2.2.2. Posicionamento no mercado
A ordenação do ranking por empresas de seguros em 2002, no que se

refere à produção de seguro directo, sofreu algumas alterações, as quais não se
esgotam nas consequências da fusão que deu origem à empresa Fidelidade
Mundial.

Assim, e em termos relativos, verificou-se uma quebra significativa na
produção de 2001 para 2002 em algumas das maiores empresas de seguros,
como a Ocidental Vida (-21,0% da produção, em termos nominais, o que
ocasionou uma redução da sua quota de 16,5% para 12,4%), a Tranquilidade
Vida (-12,2%, passando a sua quota de 9,8% para 8,2%) e a Império Bonança
(-14,4%, passando a quota respectiva de 9,4% para 7,5%). Note-se que a
Tranquilidade Vida detinha em 2000 13,7% de quota de mercado e que a Império
Bonança representava, no mesmo ano, 11,7%.

Por outro lado, verifica-se uma inversão dos dois primeiros lugares, com a
Fidelidade Mundial a representar 20,4% do mercado (ainda assim menos 0,2% do
que a soma das quotas das empresa Fidelidade e Mundial em 2001) e a Ocidental
Vida com menos 8% da produção de seguro directo do que a líder.

Merece também referência o crescimento da quota da Totta Vida (7,3%),
resultante do crescimento nominal de 127,4% da produção, face aos 3,4%
obtidos em 2001 pela Santander Vida, anterior denominação daquela
empresa.

Em consequência desta evolução, e tendo em conta as empresas com
dimensão mais significativa no mercado segurador, verificou-se uma redução do
nível de concentração para o conjunto da actividade, embora de forma bastante
menos pronunciada do que em 2000-01.
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Quadro 5 . Produção de seguro directo – Conjunto da actividade

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2001 2002 Denominação Natureza 2001 2002

2.º, 5.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. 1) Mista 0,6% 20,4%

1.º 2.º Ocidental Vida, S.A. Vida 16,5% 12,4%

3.º 3.º Tranquilidade Vida, S.A. Vida 9,8% 8,2%

4.º 4.º Império Bonança, S.A. Mista 9,4% 7,5%

9.º 5.º Totta Seguros Vida, S.A. Vida 3,4% 7,3%

Cinco primeiras empresas 56,3% 55,7%

8.º 6.º Allianz Portugal, S.A. Mista 3,7% 3,9%

7.º 7.º Axa-Portugal, S.A. Não Vida 4,0% 3,8%

6.º 8.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 4,1% 3,8%

13.º, 23.º 9.º Açoreana, S.A. 2) Mista 2,7% 3,0%

10.º 10.º Zurich, S.A. Não Vida 2,4% 2,9%

Dez primeiras empresas 73,9% 73,0%

Cinco maiores grupos financeiros 73,0% 71,2%

1) – A quota de mercado relativa a 2001 resulta da soma das carteiras da Fidelidade e da Mundial Confiança.
2) – A quota de mercado relativa a 2001 resulta da soma das carteiras da Açoreana e do Trabalho.



É observável um efeito de desconcentração do mercado segurador ao nível
dos lugares cimeiros do ranking das empresas de seguros e também ao nível dos
primeiros lugares do ranking dos grupos, se bem que esta redução seja resultado
de dois tipos de evolução perfeitamente distintos.

Assim, a redução de 73,0% para 71,2% no Top5 dos grupos resulta do
crescimento da quota para os Grupos CGD e Totta (ainda que mais pronunciado
no segundo caso, 3,9%) e da quebra dos Grupos BCP (4,4%, dos quais 4,1%
dizem respeito à Ocidental Vida), Espírito Santo (1,8%, dos quais 1,6% se referem
à Tranquilidade Vida) e AXA (0,5%).

Tal como tem vindo a suceder nos últimos anos, como já vimos, e em linha
com a tendência verificada na União Europeia, a concentração da produção no
mercado segurador português foi mais notória no que se refere aos seguros e
operações do ramo Vida. Em 2001, as cinco primeiras empresas de seguros
detinham 73,0% da quota de mercado da produção dos seguros de vida tendo
esta quota aumentado para 75,1% em 2002.
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Gráfico 11 .Produção de seguro directo – Conjunto da actividade

Quadro 6 . Produção de seguro directo – Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2001 2002 Denominação Natureza 2001 2002

1.º 1.º Ocidental Vida, S.A. Vida 29,5% 22,9%

3.º, 9.º 2.º Fidelidade Mundial, S.A. 1) Mista 18,6% 19,0%

2.º 3.º Tranquilidade Vida, S.A. Vida 17,6% 15,2%

4.º 4.º Totta Seguros Vida, S.A. Vida 6,1% 13,5%

8.º 5.º BPI Vida S.A. Vida 2,7% 4,6%

Cinco primeiras empresas 73,0% 75,1%

6.º 6.º Império Bonança, S.A. Mista 3,4% 3,5%

7.º 7.º Axa-Portugal Vida, S.A. Vida 3,1% 2,8%

10.º 8.º Açoreana, S.A. Mista 2,0% 2,6%

11.º 9.º Allianz Portugal, S.A. Mista 1,6% 1,6%

14.º 10.º BPN Vida, S.A. Vida 0,9% 1,6%

Dez primeiras empresas 86,8% 87,3%

Cinco maiores grupos financeiros 79,0% 77,9%

1) – A quota de mercado relativa a 2001 resulta da soma das carteiras da Fidelidade e da Mundial Confiança.



A nível individual salienta-se o nível de crescimento da quota detida pela Totta
Vida (7,4% da produção de seguro directo em Vida), pela Fidelidade Mundial
(0,4%), e pela BPI Vida (1,9%), esta última empresa com um crescimento nominal
da produção de 71,0%.

A Ocidental Vida continua a ocupar o primeiro posto da tabela, ainda que
tenha visto a sua quota reduzir-se em 6,6%, diminuindo a sua vantagem sobre a
2ª empresa (10,9% em 2001 para 3,9% em 2002).

É ainda de referir as entradas da Allianz e da BPN Vida (11º e 14º em 2001,
respectivamente), embora com ritmos de crescimento diferenciados (7,0% e
82,9%, respectivamente).

Por outro lado, merece especial destaque a queda da Barclays Vida y
Pensiones para a 20ª posição, depois de em 2000 e 2001 ter ocupado a 13ª e a 5ª
posições, respectivamente, situação que ficou-se a dever à quebra nominal da sua
produção em 81,7% ocorrida neste último período.

No que se refere à quota de mercado dos grupos financeiros em 2002, os três
principais grupos mantiveram as suas posições relativas, embora com visíveis
oscilações: decréscimo nos Grupos BCP (6,3%) e Espírito Santo (2,4%) e
crescimento, ainda que reduzido, no Grupo CGD (1,0%). Esta evolução foi de
sentido simétrico ao verificado em 2001.

No conjunto dos cinco principais grupos verificou-se um decréscimo pouco
pronunciado da quota de mercado, passando de 79,0% em 2001 para 77,9% em
2002. Em 2000 este mesmo indicador era de 84,1%.

Como tem vindo a suceder nos últimos anos, a produção dos ramos Não Vida
apresenta uma maior dispersão do que o ramo Vida. Apesar disso, a diferença que
se verificava no ano passado entre as duas primeiras empresas do ranking (3,2%
se tomadas isoladamente) foi de novo aumentada (é agora de 9,8%), situação que
não se explica unicamente pela fusão entre a Fidelidade e a Mundial, mas pela
variação da produção em sentidos diferentes.

De facto, enquanto a Fidelidade Mundial viu crescer a sua produção, em
termos nominais, em cerca de 15,6%, a Império Bonança registou uma
diminuição de 21,0%.
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Gráfico 12 . Produção de seguro directo – Actividade Vida



As restantes empresas apresentaram em termos gerais variações menos
significativas do que as que se verificaram no âmbito do ramo Vida. No entanto,
merece referência especial a entrada da ICI, beneficiando do crescimento nominal
da sua produção de 3.200,5%. Este crescimento invulgar deve-se ao facto de esta
empresa ter recebido carteira de outras empresas Não Vida do grupo BCP,
nomeadamente da Império Bonança.

Considerada a produção ao nível dos grupos financeiros, verifica-se alguma
estabilidade ao nível da quota obtida, continuando a verificar-se o sentido de
evolução que determinou, em 2001, a inversão das posições obtidas, passando
agora o Grupo CGD a deter uma quota de 24,7% e o Grupo BCP uma quota de
20,3% da produção.

Tendo presentes tanto a política comercial seguida por cada empresa como as
características específicas de cada um dos ramos que compõem o segmento Não
Vida, procede-se de seguida à análise da dispersão/concentração dos principais
ramos.
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Quadro 7 . Produção de seguro directo – Actividade Não Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2001 2002 Denominação Natureza 2001 2002

2.º, 3.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. 1) Mista 23,2% 22,0%

1.º 2.º Império Bonança, S.A. Mista 17,0% 12,2%

5.º 3.º Axa-Portugal, S.A. Mista 9,1% 8,2%

4.º 4.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 9,2% 8,2%

6.º 5.º Allianz Portugal, S.A. Mista 6,5% 6,6%

Cinco primeiras empresas 58,5% 57,2%

7.º 6.º Zurich, S.A. Não Vida 5,4% 6,3%

8.º 7.º Ocidental, S.A. Não Vida 4,4% 3,8%

27.º 8.º ICI Comp. Seguros, Comércio Indústria, S.A. Não Vida 0,1% 3,7%

12.º, 15.º 9.º Açoreana, S.A. 2) Mista 3,3% 3,4%

9.º 10.º Europeia, S.A. Mista 3,1% 3,0%

Dez primeiras empresas 80,6% 77,5%

Cinco maiores grupos financeiros 72,2% 70,1%

1) – A quota de mercado relativa a 2001 resulta da soma das carteiras da Fidelidade e da Mundial Confiança.
2) – A quota de mercado relativa a 2001 resulta da soma das carteiras da Açoreana e da Trabalho.

Gráfico 13 . Produção de seguro directo – Actividade Não Vida



Salvaguardada a existência de uma ou outra variação mais significativa, e tal
como se tem verificado nos últimos anos, os ramos Doença, Automóvel, Incêndio
e Outros Danos e Responsabilidade Civil Geral, bem como a modalidade Acidentes
de Trabalho, têm evidenciado alguma estabilidade ao nível da quota de mercado
obtida pelas principais empresas.

Utilizando o mesmo critério do ano anterior (quota de mercado das sete
maiores empresas de seguros), e tal como então apontado, continua a verificar-se
que a produção se encontra menos concentrada no grupo de ramos Incêndio e
Outros Danos (64,1%) e mais concentrada no seguro de Doença (83,2%), tendo
a amplitude entre estes dois segmentos mantido-se constante relativamente a
2001 (67% e 86%, respectivamente).

A modalidade de Acidentes de Trabalho situa-se num nível intermédio de
concentração (as sete maiores empresas representam 72,6%, face a 76% em
2001), detendo a Fidelidade Mundial uma quota de mercado de 21,6% – por
troca com a Império Bonança, que liderava este segmento em 2001 com uma
quota de 18% – valor muito afastado das restantes empresas, nas quais se verifica
um maior equilíbrio.

O Grupo CGD mantém uma quota idêntica à verificada no ano passado,
21,6% face a 22,2% em 2001, passando o Grupo BCP para uma quota mais
reduzida, 17,1% face a 20,0% no ano anterior. O Grupo AXA ocupa a terceira
posição com 10,3% da quota de mercado.

Estes três grupos detêm, agora, cerca de metade da produção desta
modalidade (49%), posição de dominância que em 2001 quase era conseguida
apenas pelo conjunto dos Grupos CGD e BCP (42,2%).

O ramo Doença é, como já foi referido, o ramo Não Vida que continua a
apresentar uma maior concentração, encontrando-se 57,5% da produção em
apenas três empresas de seguros (58,8% em 2001).

O grupo BCP detém uma quota de mercado que lhe permite absoluta
dominância, 41,9%, ainda assim com um registo inferior ao verificado em 2001,
cerca de 44,8% deste ramo. A forte influência do grupo na comercialização deste
segmento, ainda que ligeiramente mais atenuada, continua a ser evidente se
considerarmos que o segundo e terceiro grupos apresentam apenas 17,0% (CGD)
e 9,3% (Espírito Santo), respectivamente.
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Gráfico 14 . Produção de seguro directo – Acidentes de Trabalho
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Saliente-se ainda que as primeiras dez empresas de seguros do ranking deste
ramo detêm 92,3% da produção total do mercado, um pouco menos do que em
2001, cerca de 94,7%.

Também o seguro Automóvel se encontra num nível intermédio de
concentração, registando-se que as cinco primeiras empresas detêm 63,4%, valor
mais significativo do que o atingido em 2001, cerca de 53,7%, sendo também de
assinalar o relativo afastamento que se verificou entre elas. A Fidelidade Mundial
detém agora 27,5%, seguida da Império Bonança com 14,2% e AXA,
Tranquilidade e Zurich, todas com quotas individuais entre 8 e 9%.

A quota acumulada das empresas de seguros especializadas na venda por
telefone é agora de 1,8%, valor que compara com 1,6% em 2001 e 1,3% em
2000, e que é, ainda, pouco significativo.

No que se refere à concentração por grupos, o Grupo CGD detém 28,1% da
quota de mercado (24,4% em 2001) e o Grupo BCP 18,1% (21,8% no ano
anterior), o que, em montante agregado, continua a representar cerca de metade
da produção do seguro automóvel.

Como já foi referido anteriormente, o grupo de ramos Incêndio e Outros
Danos é aquele que apresenta uma menor concentração, não sendo certamente
estranha a esta situação o facto de se incluírem neste tipo de negócios
modalidades de seguros muito díspares, como Riscos Múltiplos Habitação e
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Gráfico 15 . Produção de seguro directo – Doença
2002

Gráfico 16 . Produção de seguro directo – Automóvel
2002



Agrícola – Colheitas, nas quais algumas empresas de seguros se têm vindo a
especializar.

Tendo em atenção esta circunstância, verifica-se que no agregado deste
grupo de ramos a Fidelidade Mundial e a Império Bonança, com 21,5% e 11,4%,
por esta ordem, lideram as empresas que actuam neste segmento (24% e 18%
em 2001, respectivamente, considerando no primeiro caso a soma da produção
relativa à Fidelidade e à Mundial Confiança).

Numa perspectiva de grupos financeiros alterou-se o relativo equilíbrio que se
vinha a verificar, passando o Grupo CGD a liderar com 24,4%, face a 19,4% do
Grupo BCP (22,6% e 22,5% em 2001, respectivamente, e 23,4% e 23,3% em
2000). O terceiro grupo, Espírito Santo, dispõe de uma quota de 11,1% (13,3%
em 2001).

Ao contrário do que tinha vindo a suceder, 2002 marca algumas alterações
estruturais no ordenamento e dimensão relativa das empresas de seguros
presentes neste segmento, passando agora a Fidelidade Mundial a liderar
claramente com 25,1%, bastante distante das 5 empresas seguintes, AXA,
Tranquilidade, ICI, Império Bonança e Allianz, todas com quotas individuais entre
8 e 9%.

Como consequência desta evolução, a quota de mercado das cinco primeiras
empresas reduziu-se agora claramente, para 58,9% (69% em 2001). Saliente-se
que a 10ª empresa do ranking detém apenas 3,2% e no seu conjunto as dez
primeiras empresas detêm um pouco mais de 82% do mercado (90% no ano
anterior).
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Gráfico 18 . Produção de seguro directo – Responsabilidade Civil Geral
2002



No que se refere à concentração a nível dos grupos, o grupo CGD detém
agora 27,7% (28% em 2001), liderando sobre os grupos BCP e Espírito Santo,
com 17% (21% no ano anterior) e 9,3% (12%), respectivamente.

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

de direito português no ano 2002 foi de 11.444 (93,8% do total), dispondo as
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia de 642
trabalhadores (5,3%) e as sucursais de empresas não comunitárias de 109
trabalhadores (0,9%).

No entanto, a evolução verificada em relação a 2001 para cada um destes
agregados não foi uniforme: enquanto os trabalhadores ao serviço das empresas
de direito português e de sucursais de empresas sedeadas na União Europeia
decresceram, respectivamente, 6,1% e 7,9%, verificou-se um acréscimo de 6,9%
no número de trabalhadores ao serviço de sucursais de empresas não comunitárias.

2.2.4. Mediadores
A tendência de redução do número de mediadores que se tem vindo a

verificar desde 1998 manteve-se em 2002, observando-se um decréscimo de
40.592 para 40.283 (41.962 em 1998). Os agentes singulares não exclusivos e os
angariadores mantiveram a sua tendência de ligeira descida enquanto que os
restantes mantiveram a tendência de subida. Mesmo considerando esta evolução,
os dois primeiros representam 84,3% do universo da mediação (menos 0,9% do
que em 2001).

2.2.5. Internacionalização
Desde 1999 que o número de sucursais de empresas de seguros portuguesas

no estrangeiro, bem como a respectiva dispersão geográfica se haviam mantido
inalterados. Em 2002, todavia, verificaram-se alterações, provocadas pela retirada
das sucursais da Império Bonança dos territórios de Alemanha, Espanha, Grécia,
Holanda e Reino Unido.
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Existem agora nove sucursais de empresas de seguros no estrangeiro, das
quais oito se encontravam estabelecidas em países da União Europeia e uma no
território de Macau.

Os prémios relativos a seguros dos ramos Não Vida das sucursais
estabelecidas em Espanha representaram, em 2002, 88,2% do total, no âmbito
dos quais assumem especial importância os processados em contratos de seguro
automóvel (83,6%). Já no âmbito dos seguros de Vida é a França a constituir o
território privilegiado das sucursais de empresas portuguesas, representando
63,0% dos prémios brutos emitidos.

Assistiu-se a alguma estabilidade ao nível da estrutura do mercado, com o
universo das empresas de seguros de direito português com notificação para
operar em Livre Prestação de Serviços (LPS) em países da União Europeia a registar
apenas a entrada da BPN Vida e da Ocidental Vida.

No que se refere à produção dos ramos Não Vida por empresas portuguesas
em LPS, 92,1% referem-se a prémios emitidos em Espanha por uma empresa de
seguros especializada (Cosec). Já a produção em Vida corresponde apenas e só ao
Luxemburgo.

Assim, das 40 notificações para operar em LPS (mais 13 do que em 2002, no
total, assumindo particular destaque as 6 relativas à BPN Vida e 5 à Ocidental
Vida), a grande maioria não teve qualquer correspondência ao nível da produção.
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Quadro 9 . Empresas com notificação para operar em LPS
2002

País de destino

Total

Vida BPN Vida - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 6
Generali Vida 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 11
Ocidental Vida - - 1 - 1 1 - - - - 1 1 5
Tranquilidade Vida - - - - 1 1 - - - - - - 2

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

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

Total 3 1 4 2 7 7 1 3 2 1 5 4 40
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Quadro 8 . Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro
2002

União Europeia Fora da UE

Total

Vida Tranquilidade Vida - 1 1 - - 2

Não Vida Tranquilidade - 1 - - - 1

Mistas Fidelidade Mundial - 1 1 - 1 3
Império Bonança 1 - 1 1 - 3

Total 1 3 3 1 1 9
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2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração
O ano 2002 voltou a ser um ano desfavorável para as empresas de seguros e

resseguros sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (empresas de
direito português e sucursais de empresas de seguros não comunitárias), tendo-se
registado resultados negativos, quer relativamente à exploração do ramo Vida
quer dos ramos Não Vida.

Os resultados da actividade seguradora em 2002 ficaram, no entanto,
marcados pelo desempenho adverso de algumas empresas de seguros, não
reflectindo de uma forma global a evolução verificada no mercado.

O volume de prémios de seguro directo, atingindo os 8.284 milhões de euros,
apresentou um crescimento de 7,3% em 2002, aumento que, na sequência da
evolução que se tem  vindo a verificar, é o mais baixo da última década.

Esta evolução foi condicionada pela evolução do ramo Vida que, tendo em
2001 apresentado um crescimento de 16,0%, registou em 2002 uma taxa de
crescimento de apenas 5,0%. Refira-se que esta percentagem, ainda que superior
aos 1,3% verificados em 2000, continua bastante aquém das taxas superiores a
30% verificadas no passado.

Aumentando ligeiramente o seu ritmo de crescimento, os ramos Não Vida
apresentaram um incremento de 10,2% que, atendendo a que a taxa de
crescimento registada em 2000 (15,6%) se encontrava influenciada pela
transferência de carteira de duas sucursais com sede na União Europeia para
empresas de seguros com sede em Portugal, é a mais alta desde 1996.

Neste sentido, assistiu-se a um ligeiro aumento do peso dos ramos Não Vida
na estrutura de carteira, passando a representar cerca de 45,8% do total de
prémios (44,6% em 2001). 
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Produção

Quadro 10 . Produção
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios dos seguros Não Vida 3.173 3.440 3.790
Prémios do seguro de Vida 3.687 4.278 4.494 

Total Prémios 6.860 7.718 8.284

Gráfico 20 . Peso na carteira – Ramo Vida e ramos Não Vida
2002



A comercialização de produtos de seguros, que, com o surgimento de novos
canais de distribuição, vinha a apresentar uma tendência de mudança face à
tradicional venda aos balcões das empresas de seguros e através de mediadores,
apresentou em 2002 uma inversão.

Esta evolução registou-se, no entanto, apenas no âmbito da comercialização
de produtos do ramo Vida, continuando a tendência de maior peso dos novos
canais a verificar-se na distribuição dos seguros Não Vida.

De facto, com base na informação compilada pela Associação Portuguesa de
Seguradores (APS) é possível verificar que os novos canais de distribuição,
nomeadamente a venda através dos balcões bancários e do telefone, continuaram
em 2002 a manifestar uma importância crescente, atingindo uma quota de
distribuição de cerca de 13,2% do total dos prémios de ramos Não Vida. 

Neste contexto, salienta-se a venda aos balcões bancários, quer do seguro de
multi-riscos (associado a empréstimos para compra de habitação), quer do seguro
automóvel, e a venda por telefone impulsionada por empresas de seguros que se
especializaram na comercialização do seguro automóvel através deste novo canal
de distribuição. 

Os canais tradicionais, nomeadamente a comercialização através de
mediadores, continua, no entanto, a apresentar-se como a mais relevante no
contexto da exploração de produtos Não Vida.

No que se refere ao ramo Vida, onde os novos canais de distribuição, com
uma quota de distribuição de cerca de 77% do total de prémios, já assumem uma
importância evidente, registou-se, como se referiu acima, um ligeiro retrocesso na
tendência que se vinha a observar. 

De facto, ainda que continuando a ser responsável pela maior parte da
produção, o canal bancário registou uma diminuição do seu peso,
designadamente no que se refere à comercialização dos seguros individuais e
especialmente relativamente à venda de produtos financeiros. O fraco dinamismo
deste tipo de seguros justificará certamente esta evolução.

Analogamente ao verificado desde 1999, a conta técnica dos ramos Não Vida
voltou a registar resultados negativos. Constata-se, no entanto, que para além de
menos gravoso que nos anos anteriores (81 milhões de euros em 2002 face a
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de Não Vida

Gráfico 21 . Resultados Técnicos de Não Vida
2002



197,4 e 209,0 milhões de euros em 2001 e 2000, respectivamente), este resultado
negativo é fortemente influenciado por algumas empresas de seguros, não
reflectindo, de uma maneira geral, o comportamento da maioria das empresas.

De facto, ao observar os resultados individuais das empresas sob a supervisão
do ISP constata-se que a maioria apresentou, em 2002, resultados técnicos
positivos.

Refira-se ainda que os resultados da conta técnica dos ramos Não Vida se
encontram fortemente condicionados pelos valores bastante negativos registados
no ramo Automóvel, ramo com um peso determinante neste conjunto de ramos,
onde se registaram mais uma vez índices de sinistralidade bastante gravosos. 

Por outro lado, voltou a observar-se um desempenho financeiro menos
favorável do que o alcançado em anos anteriores, com natural impacto ao nível
dos resultados das empresas (o diferencial negativo entre as mais e as
menos-valias não realizadas atingiu os 95 milhões de euros).

O ramo Vida, que nos últimos anos apresentou, sistematicamente, resultados
técnicos positivos, registou em 2002 resultados negativos de 95 milhões de euros.

Também no contexto da exploração do ramo Vida se constatou que, ainda
que a maioria das empresas de seguros tenha apresentado resultados positivos, o
comportamento global do mercado foi negativo.

O diferencial entre mais e menos-valias não realizadas, que tendo vindo a
apresentar-se negativo, atingiu em 2002 o expressivo montante negativo de
212 milhões de euros (158 milhões de euros em 2001 e 83 milhões de euros em
2000), terá sido determinante nos resultados técnicos registados no ramo Vida.

Tendo presente a evolução verificada no ramo Vida e a manutenção de
resultados negativos nos ramos Não Vida, registou-se uma deterioração do
desempenho técnico das empresas de seguros, com resultados técnicos negativos
de cerca de 176 milhões de euros (resultados técnicos negativos de 124 milhões
de euros em 2001), o que contribuiu para o prejuízo de 124 milhões de euros
registado em 2002.
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Gráfico 22 . Resultados Técnicos de Vida
2002



Refira-se que este resultado líquido vem afectado pelo tratamento
contabilístico excepcional que permitiu o diferimento das menos-valias não
realizadas de investimentos que não puderam ser compensadas pelo fundo para
dotações futuras ou pela reserva de reavaliação regulamentar em 2001.

De facto, dos 170 milhões de euros que foram diferidos em 2001, 94,4
milhões foram incorporados nas contas de 2002, não sendo, no entanto, possível
de avaliar qual o impacto directo no resultado, uma vez que parte desse valor
pode ter sido compensado pela Reserva de Reavaliação Regulamentar ou pelo
Fundo para Dotações Futuras.

É ainda a referir que o resultado líquido do exercício vem afectado
positivamente pelo registo de impostos diferidos por algumas empresas de seguros.

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida 
O ramo Vida tem vindo a apresentar ao longo dos últimos anos taxas de

crescimento bastante diferenciadas, tendo-se assistido em 2002 a uma evolução
modesta da produção, taxa de crescimento de seguro directo de  5,0%, face aos
16% verificados em 2001.

Esta evolução terá sido determinada, por um lado, pelo decréscimo de
prémios dos seguros de rendas, vida inteira, mistos e seguros do tipo “Universal
Life”, mas principalmente pela evolução mais moderada verificada nos seguros de
forte componente financeira.

De facto, e ainda que os produtos tradicionais de forte componente
financeira continuem a representar mais de 50% da carteira do ramo Vida,
continuou-se a verificar um abrandamento do seu ritmo de crescimento. Refira-se,
neste âmbito, que os seguros de capitais diferidos, que até 1999 vinham a
apresentar taxas de crescimento superiores a 30%, apresentaram um aumento de
prémios de apenas 9,3%. Por outro lado, as operações de capitalização,
registando novamente um decréscimo de prémios de mais de 30 pontos
percentuais, viram decrescer o seu peso na carteira do ramo Vida de 12,3% em
1999 para apenas 3,6% em 2002. 

Os seguros e operações unit linked, que desde 1999 haviam registado taxas
de crescimento bastante expressivas (85,8% e 48% em 1999 e 2000,
respectivamente), apresentaram em 2002 um aumento mais modesto, de 23,2%,
atingindo os 1.468 milhões de euros. 
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Quadro 11 . Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 2000 2001 2002

Resultado da conta técnica do seguro Não Vida (209) (197) (81)
Resultado da conta técnica do seguro de Vida 65 73 (95)
Resultado da conta técnica (144) (124) (176)

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 309 22 98 
Saldo de mais e menos-valias não realizadas (17) (104) (97)
Outros proveitos 21 29 32 
Outros custos, incluindo provisões 133 56 52 
Resultado extraordinário 12 54 (24)
Dotação ou utilização da Reserva de Reavaliação Regulamentar 107 190 122 
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos 1.351 73 (82)
Imposto sobre o rendimento do exercício 58 29 (53)

Resultado líquido do exercício 1.450 55 (124)

Produção do ramo

Vida

Produtos de forte

componente

financeira



Os seguros PPR/E, continuando a representar cerca de 25% da carteira de
vida, registaram também um aumento bastante reduzido dos seus prémios, taxa
de crescimento de 3,8% (face a 34,1% em 2001), traduzindo a menor
disponibilidade financeira das famílias para investimentos de médio e longo prazo.

O ritmo de crescimento da carteira de seguros temporários manteve-se (taxa
de crescimento de cerca de 18,3%), continuando a aumentar gradualmente o seu
peso no ramo Vida (7,6% do total de prémios). 

A produção dos seguros individuais, registando um crescimento de cerca de
7,5%, continuou a representar cerca de 80% dos prémios do ramo vida,
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Seguros temporários

Universo de pessoas

seguras

PPR/E

Quadro 12 . Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002 Var. 2001/2000 Var. 2002/2001

Seguros de Rendas 35 66 58 89,1% -11,6%

Seguros de Capitais 3.204 3.911 4.223 22,1% 8,0%
Vida Inteira 3 24 3 813,2% -87,3%
Capitais Diferidos 1.991 2.330 2.548 17,0% 9,3%
Mistos 51 68 68 33,8% -0,5%
Temporários 239 289 342 20,9% 18,3%
Seguros do tipo "Universal Life" 103 105 97 1,3% -6,8%
PPR/E 808 1.084 1.126 34,1% 3,8%
Outros 9 12 40 36,2% 234,3%

Outros Seguros 46 51 51 9,6% 1,0%

Operações de Capitalização 402 251 161 -37,7% -35,7%

Total 3.687 4.278 4.494 16,0% 5,0%

Quadro 13 Seguros de Vida
Estatísticas por tipo de produto (excluindo seguros complementares)
2002

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

milhares de euros Contrato Cabeça

Seguros de Individuais

Seguros de Rendas 19.699 133.157 11.261 11.574 16.286 1,7493 1,7020 1,4462 1,4071 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 2.962 8.819 8.429 8.808 97.173 0,3514 0,3362 11,5284 11,0324 

Capitais Diferidos 2.038.832 8.518.221 610.619 592.474 10.058.345 3,3390 3,4412 16,4724 16,9769 

Mistos 57.265 301.654 187.527 225.672 947.848 0,3054 0,2538 5,0545 4,2001 

Temporários 43.346 26.290 300.035 344.308 11.834.105 0,1445 0,1259 39,4424 34,3707 

Seguros do tipo "Universal Life" 91.984 593.730 159.776 158.540 2.557.946 0,5757 0,5802 16,0096 16,1344 

PPR/E 1.124.890 5.199.273 1.011.280 1.005.266 12.174.973 1,1123 1,1190 12,0392 12,1112 

Outros 35.344 63.365 7.540 7.566 121.736 4,6875 4,6714 16,1453 16,0898 

3.414.321 14.844.509 2.296.467 2.354.208 37.808.412 1,4868 1,4503 1,4462 1,4071 Renda

16,5377 16,1323 Capital

Seguros de Grupo

Seguros de Rendas 38.341 287.256 557 19.415 72.209 68,8356 1,9748 129,6387 3,7192 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 42 372 23 674 1.739 1,8288 0,0624 75,6106 2,5802 

Capitais Diferidos 508.748 3.665.979 5.021 283.856 4.396.843 101,3239 1,7923 875,6908 15,4897 

Mistos 10.453 70.797 205 18.283 158.278 50,9897 0,5717 772,0863 8,6571 

Temporários 298.953 67.401 33.922 3.291.919 64.478.401 8,8130 0,0908 1.900,7842 19,5869 

Seguros do tipo "Universal Life" 5.438 55.708 115 13.010 115.273 47,2832 0,4180 1.002,3776 8,8604 

Outros 4.269 3.131 191 8.899 17.027 22,3498 0,4797 89,1464 1,9134 

867.088 4.151.628 40.274 3.636.293 69.241.217 21,5297 0,2385 129,6387 3,7192 Renda

1.741,5467 19,1240 Capital



abrangendo um universo de quase 2,4 milhões de pessoas seguras (superior em
7,5% ao verificado em 2001).

No âmbito dos seguros individuais, os seguros PPR/E continuam a ter uma
importância predominante, salientando-se o facto de em 2002 se ter ultrapassado
um milhão de pessoas seguras (aumento de cerca de 16% face a 2001). Refira-se,
no entanto, a redução verificada no capital médio por cabeça que passou de
12,88 milhares de euros em 2001 para 12,11 milhares de euros em 2002.

No que concerne aos seguros de grupo, tendo-se registado um aumento de
cerca de 10,2% dos prémios, pode ainda referir-se que continuam a abranger um
universo cada vez mais alargado de pessoas seguras, 3,6 milhões em 2002,
continuando neste contexto os seguros temporários a representar cerca de 90%
deste universo.

Como já se referiu, 2002 foi um ano desfavorável para a exploração do ramo
Vida, tendo-se registado um resultado técnico negativo, situação ímpar neste
segmento de mercado que, pelo menos desde 1981, apresentou sucessivamente
resultados positivos. Refira-se, no entanto, que já em 2001 esta tendência de
descida tinha sido notória, tendo naquele ano sido determinante o diferimento
excepcional das menos-valias não realizadas, sem o qual o resultado de exploração
do ramo teria sido apenas marginalmente positivo.

A evolução de crescimento verificada nos últimos anos nos custos com
sinistros apresentou uma inversão, tendo-se registado uma redução de quase
14% face ao valor de 2001.

Na realidade, observando-se a rubrica de montantes pagos constata-se um
decréscimo significativo, nomeadamente no que se refere aos seguros de grupo e
seguros e operações ligadas onde se registou uma redução de 33,8% e 8,7%,
respectivamente. De igual forma, também os montantes pagos relativos a
operações de capitalização, no seguimento do verificado em 2001 e em
consequência da evolução verificada na produção destes produtos, registaram
uma quebra de mais de 60 pontos percentuais.
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Quadro 14 . Estrutura da conta técnica do ramo Vida

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios líquidos de resseguro 3.610 4.201 4.401 
Prémios brutos emitidos (Seguro directo) 3.687 4.278 4.494 
Prémios de resseguro cedido 78 78 92 

Variação provisão matemática 1.705 1.346 1.379
Variação outras provisões técnicas 534 857 1.495
Montantes pagos 1.720 2.435 2.134
Variação provisão para sinistros 47 48 6
Participação nos resultados 155 109 95
Saldo de resseguro cedido -16 -29 -25

Custos de exploração / Prémios emitidos 5,0% 4,7% 5,0%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 20,0% 19,7% 18,8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,3% -3,7% -4,7%
Dotação ou utilização do Fundo para Dotações Futuras / Prémios emitidos -2,2% -3,1% -2,8%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos 1,7% 1,7% -2,1%
Taxa de cedência 2,1% 1,8% 2,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) 0,5% 0,1% 0,3%



A estrutura dos custos com sinistros não
registou grandes alterações, tendo-se, no
entanto, assistido a um ligeiro decréscimo dos
vencimentos, que em 2001, na sequência da
maturidade de um conjunto significativo de
contratos do ramo Vida, haviam registado um

aumento mais acentuado, por contrapartida de resgates que voltaram, em 2002,
a representar mais de 50% dos custos com sinistros do ramo Vida.

A variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para sinistros), que
desde 2000 vinha apresentando diminuições, retomou em 2002 o seu ritmo de
crescimento, aumento de cerca de 30%.

Este aumento ficou a dever-se à crescente evolução registada nas provisões
técnicas relativas a seguros unit linked, onde se observou um aumento de cerca de
48% das provisões constituídas.

Por outro lado, a rubrica variação da provisão matemática, que nos anos
anteriores havia registado uma redução significativa, manteve-se praticamente
inalterada face aos valores registados em 2001.

Dando seguimento à tendência já verificada em anos anteriores (com
excepção de 2000), a participação nos resultados atribuída voltou a decrescer em
cerca de 12%, atingindo o valor mais baixo dos últimos 12 anos (95 milhões de
euros).

De igual forma, a provisão matemática dos seguros de vida com participação
nos resultados, alcançando quase os 11 milhões de euros, manteve a tendência
verificada em anos anteriores, apresentando um modesto crescimento de 7%.

Neste contexto, continuou a verificar-se uma redução do indicador
participação nos resultados atribuída sobre provisão matemática de seguros com
participação nos resultados que atingiu em 2002 um valor de 0,9% face a valores
acima dos 3% registados em anos anteriores a 1998.
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Quadro 15 . Vencimentos e Resgates (1)

milhões de euros 2000 2001 2002

Vencimentos 516 922 680

Resgates 1.033 1.148 1.127

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

Variação das

provisões técnicas

Participação 

nos resultados

Gráfico 23 . Participação nos resultados



Esta evolução decorre do desempenho menos favorável que, desde há uns
anos, se tem verificado nos mercados financeiros. 

O aumento registado na relação entre a participação nos resultados atribuída
e os resultados distribuídos no exercício, mais 15 pontos percentuais, ficou a
dever-se fundamentalmente à redução expressiva verificada nos montantes
distribuídos, menos 27% do que em 2001. 

A forma de distribuição dos resultados não se tem mantido constante ao
longo do tempo. De facto, tendo-se, em 2001, assistido a um aumento mais
acentuado do peso da distribuição de resultados por aumento da provisão
matemática, no ano de 2002 essa tendência voltou a inverter-se, passando aquela
forma de distribuição a representar apenas 43,6% do montante distribuído (71%
em 2001). Em contrapartida, verificou-se um crescimento muito expressivo da
distribuição de resultados por pagamento em numerário, passando esta forma de
distribuição a representar cerca de  53,1% (26,5% em 2001).

A análise da sinistralidade no ramo Vida assume especial significado nas
modalidades que comportam o risco de morte, nomeadamente nos seguros
temporários que, embora continuem a representar uma percentagem não muito
significativa dos prémios do ramo Vida, cerca de 7,6% da carteira de vida,
representam quase 93% do total do capital em risco daquele ramo, no montante
superior a 76 milhões de euros.

Na sequência da evolução verificada em 2001, a sinistralidade dos seguros
temporários continuou a registar um agravamento, passando a situar-se em cerca
de 30,4%, cinco pontos percentuais acima do registado em 2000.
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Sinistralidade

Gráfico 24 . Resultados distribuídos
2002

Quadro 16 . Seguros temporários

milhares de euros 2000 2001 2002

Seguro Individual

Custos com sinistros 6.658 8.336 9.552
Prémios brutos emitidos 33.527 39.761 43.346
Taxa de sinistralidade 19,9% 21,0% 22,0%

Seguro Grupo

Custos com sinistros 54.508 74.744 94.637
Prémios brutos emitidos 206.855 249.530 298.953
Taxa de sinistralidade 26,4% 30,0% 31,7%



Este agravamento, tendo sido ligeiramente mais acentuado nos seguros de
grupo, que continuam a representar quase 90% destes seguros, registou-se, no
entanto, também nos seguros individuais que passaram a registar uma taxa de
sinistralidade de cerca de 22%.

Uma vez que a mortalidade tem apresentado um comportamento
decrescente, o agravamento da sinistralidade deve ser explicado por uma redução
no nível dos prémios em função do aumento da concorrência neste segmento de
mercado.

2.3.2.2. Ramos Não Vida
A produção de seguro directo dos ramos Não Vida das empresas de seguros

sob a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (sociedades anónimas de
direito português e sucursais de empresas de seguros com sede fora da União
Europeia), apresentando um crescimento de cerca de 10%, atingiu em 2002 um
total de 3.790 milhões de euros.

O ramo Automóvel, com um peso de quase 50% nos prémios dos ramos Não
Vida, apresentou o crescimento mais moderado, de apenas 7,3%, índice, no
entanto, em consonância com o verificado em anos anteriores.

Por outro lado, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos apresentou,
juntamente com o ramo Transportes, o maior crescimento registado nos ramos
Não Vida, com uma taxa acima dos 17%. Neste contexto é de salientar o aumento
de quase 23% registado nos prémios de riscos múltiplos e de 34,5% registado na
modalidade avaria de máquinas.

O grupo de ramos Acidentes e Doença apresentou uma taxa de crescimento
de prémios de 10,5%, sendo, no entanto, de referir que este aumento se ficou a
dever fundamentalmente à evolução verificada no ramo Doença, onde se
constatou a retoma do índice de crescimento na ordem dos 20%. A  modalidade
Acidentes de Trabalho apresentou um índice de crescimento de 9,1% (7,5% em
2001).

À semelhança do observado em anos anteriores, a estrutura dos prémios dos
ramos Não Vida não apresenta alterações significativas.

O ramo Automóvel, juntamente com a modalidade Acidentes de Trabalho,
representava em 2002 cerca de 67,7% do total de prémios dos ramos Não Vida
(menos 1,5 pontos percentuais que em 2001). Tanto o grupo de ramos Incêndio e
Outros Danos como o ramo Doença viram crescer o seu peso, passando a
representar 15,5% e 7,0%, respectivamente.

Estes quatro conjuntos de ramos continuam a representar cerca de 90% da
carteira Não Vida.

Os ramos Não Vida registaram, pelo terceiro ano consecutivo, um resultado
da exploração técnica negativo, cerca de 81 milhões de euros (-197,4 milhões de
euros em 2001). 

Saliente-se novamente que este resultado se ficou a dever ao desempenho
negativo de algumas empresas de seguros, não reflectindo o comportamento da
generalidade das empresas.
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De facto, em 2002 assistiu-se a uma melhoria significativa da sinistralidade
dos ramos Não Vida, ainda que em termos de custo global do risco essa melhoria
tenha sido muito ligeira. Neste contexto, assistiu-se ainda a  uma redução
expressiva dos custos de exploração. 

Por outro lado, o desempenho da função financeira voltou a ser menos
favorável que o verificado em exercícios anteriores.

A evolução crescente que se vinha a verificar desde 1999 na sinistralidade dos
ramos Não Vida inverteu-se, tendo-se registado em 2002 uma taxa de
sinistralidade de 70,3%, mais de quatro pontos percentuais abaixo do observado
em 2001 (74,6%).

Esta redução é justificada, por um lado pela redução nos montantes pagos e
por outro lado pelo aumento dos prémios decorrente da revisão da tarifação,
tendo-se, no entanto, igualmente verificado uma diminuição na variação da
provisão para sinistros.

A análise deste indicador deverá, no entanto, ter em conta que quer em 2001
quer em 2002 se observaram reforços extraordinários da provisão para sinistros
em algumas empresas de seguros, com consequente impacto da evolução deste
rácio.

O saldo de resseguro, por outro lado, apresentou resultados mais negativos
para as empresas de seguros que os registados em 2001, representando quase
8% dos prémios de seguro directo.

Contrariando a tendência que se vinha a verificar nos últimos anos, assistiu-se
assim a uma melhoria ligeira do custo do risco, que passou de 79,2% em 2001
para 78,3% em 2002.

O
s 

Se
gu

ro
s

61.

Sinistralidade

Quadro 17 . Estrutura da conta técnica Não Vida
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios Emitidos (Seguro Directo) 3.173 3.440 3.790 
Acidentes e Doença 956 1.028 1.136 
Incêndio e Outros Danos 464 499 586 
Automóvel 1.578 1.711 1.835 
Transportes 59 69 82 
Responsabilidade Civil Geral 51 57 64 
Diversos 65 75 87 

Prémios adquiridos 3.077 3.365 3.715 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 64,2% 68,9% 66,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 74,1% 74,6% 70,3%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -4,3% -4,6% -8,0%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,4% 29,6% 26,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,6% 6,1% 4,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -3,8% -2,9% -2,5%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -6,6% -5,7% -2,1%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 17,4% 20,1% 19,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 54,2% 57,9% 41,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 5,0% 7,6% 6,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 119,1% 81,5% 75,1%



No contexto das despesas de funcionamento (custos de exploração/prémios
emitidos), o rácio retomou a tendência decrescente que havia registado até 1999,
passando de 29,6% em 2001 para 26,3% em 2002. Esta evolução ficou a dever-se
à diminuição da rubrica de custos administrativos, e decorrerá da diminuição de
pessoal resultante das reestruturações que têm sido levadas a cabo nas empresas
de seguros.

Por outro lado, a função financeira continuou a apresentar um desempenho
menos favorável, tendo decrescido mais de um ponto percentual (1,9% em 2002
face a 3,2% em 2001). Com efeito, ainda que o saldo negativo das mais e
menos-valias não realizadas associadas à carteira de investimentos não tivesse sido
tão expressivo, registou-se novamente uma redução do saldo entre os proveitos e
custos de investimentos. 

As taxas de cedência e aceitação registadas nos ramos Não Vida
apresentaram um ligeiro decréscimo, passando para 19,0% e 6,2%,
respectivamente. Continuaram, no entanto, a reflectir a política de transferência
de risco adoptada por um grupo financeiro que tem a gestão  de determinados
segmentos de negócio (Acidentes de Trabalho, Doença e Automóvel) assegurada
por empresas de seguros especificamente constituídas para o efeito no âmbito do
grupo.

Apresenta-se seguidamente a análise dos ramos e modalidades que, pela sua
relevância no contexto dos ramos Não Vida e da actividade seguradora, carecem
de uma apreciação mais detalhada.

a) Acidentes de Trabalho
A modalidade Acidentes de Trabalho apresentou em 2002 uma taxa de

crescimento de prémios de 9,1%, superior às verificadas em anos anteriores
(excepção ao ano 2000 em que se verificaram alterações legais com
consequências ao nível da tarifação destes seguros). 

Continuando num nível bastante elevado, a sinistralidade desta modalidade
registou, no entanto, um ligeiro decréscimo, passando para 80,8% (81,2% em 2001).

Saliente-se que esta evolução, que estará certamente associada às campanhas
de higiene e segurança no trabalho, que têm, cada vez mais, vindo a ser
realizadas, seria ainda mais expressiva se se expurgasse o efeito do reforço
extraordinário da provisão para sinistros efectuado por um número reduzido de
empresas de seguros no ano 2002. 

Tendo-se registado um aumento significativo dos montantes pagos,
genericamente na rubrica das pensões remidas (consequência das alterações
legislativas introduzidas pela Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro), a evolução
registada na sinistralidade será fundada numa redução significativa da variação da
provisão para sinistros.

Refira-se que, ainda que a evolução verificada na variação da provisão para
sinistros tenha ficado aquém da registada em anos anteriores, observa-se um
crescimento da provisão média por sinistros pendentes na parte relativa às outras
prestações e custos, que tendo em 2002 registado um aumento expressivo,
passou a ascender a quase 3.600 euros (cerca de 2.200 euros se considerarmos
apenas os sinistros ocorridos no exercício de 2002).
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Esta evolução é ainda reiterada no aumento da velocidade de encerramento
dos processos. De facto, em 2002, tendo-se assistido a um crescimento mais
moderado do número de sinistros ocorridos, registou-se um aumento no volume
de processos encerrados.

No que se refere aos montantes pagos da modalidade Acidentes de Trabalho,
observa-se um peso preponderante da parte relativa às outras prestações e custos
(abrangendo as prestações em dinheiro relativas às indemnizações por
incapacidade temporária absoluta ou parcial para o trabalho, as  prestações em
espécie relativas a cuidados de natureza médica, farmacêutica, hospitalar e outras,
assim como os encargos com assistência vitalícia), salientando-se, na parcela
relativa às pensões, as remidas, que ascenderam em 2002 a um total de mais de
130 milhões de euros (cerca de 26% dos montantes pagos).

A provisão para sinistros da modalidade Acidentes de Trabalho apresentou
um crescimento de cerca de 7% face ao valor constituído em 2001 (saliente-se
novamente o facto de este indicador estar influenciado pelo reforço extraordinário
efectuado por um número reduzido de empresas de seguros nesta rubrica).

Apesar de ter visto decrescer o seu peso relativo, a provisão matemática
relativa às pensões desta modalidade continua, no entanto, a representar a
parcela maioritária da provisão para sinistros constituída (cerca de 76%). No
âmbito da provisão matemática continua, naturalmente, a salientar-se a parte
relativa às pensões homologadas/conciliadas, com uma apreciável percentagem
de cerca de 72%, tendo-se, no entanto, vindo a registar um decréscimo desta
componente em detrimento da provisão matemática relativa a pensões definidas
e pensões presumíveis.
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Gráfico 25 . Montantes Pagos – Modalidade Acidentes de Trabalho
2002

Gráfico 26 . Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho
2002



Neste enquadramento, e tendo-se igualmente verificado uma melhoria do
saldo de resseguro, ainda que mantendo-se desfavorável para as empresas de
seguros, assistiu-se a uma redução apreciável no custo do risco que, tendo
registado um aumento no ano 2001, decresceu em 2002 quase dois pontos
percentuais.

A função financeira, que nos últimos dois anos vinha a registar uma evolução
desfavorável, apresentou igualmente uma melhoria, passando a situar-se em
5,2% (face a 4,3% em 2001). Este indicador continua, no entanto, muito aquém
das percentagens, superiores a 14%, registadas em anos anteriores a 2000.

Neste âmbito, refira-se que o saldo das mais e menos-valias potenciais
associadas à carteira de investimentos de Acidentes de Trabalho continuou a
apresentar um valor negativo, ainda que menos desfavorável, tendo o saldo entre
proveitos e custos de investimentos registado uma melhoria. 

No contexto de uma melhoria de desempenho, técnico e financeiro, na
modalidade Acidentes de Trabalho, e considerando ainda a redução expressiva
dos custos de exploração, registaram-se assim resultados positivos de quase 5
milhões de euros (ainda assim condicionados pelo reforço extraordinário da
provisão para sinistros atrás referido), invertendo deste modo a evolução a que se
vinha a assistir desde 2000. 
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Quadro 18 . Estrutura da conta técnica de Acidentes de Trabalho
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios emitidos (Seguro directo) 624 671 731 

Prémios adquiridos 612 668 728 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 59,4% 66,0% 69,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 80,9% 81,2% 80,8%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -1,1% -2,2% -0,9%

Custos de exploração / Prémios emitidos 27,0% 27,3% 23,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 11,0% 7,6% 7,7%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,8% -3,3% -2,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -2,4% -5,1% 0,7%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 3,3% 5,7% 4,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 65,5% 58,1% 78,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 2,0% 4,3% 3,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 235,5% 79,3% 63,0%

Gráfico 27 . Resultados Técnicos – Modalidade Acidentes de Trabalho
2002



Refira-se que também na modalidade Acidentes de Trabalho se registou uma
disparidade importante nos resultados técnicos das várias empresas de seguros.
De facto, os resultados negativos registados por seis empresas são determinantes
no desempenho global desta modalidade.

b) Doença
Os seguros de Doença têm vindo a assumir uma importância significativa  nos

sistemas de protecção social, contribuindo reconhecidamente para o incremento
dos níveis de protecção global das populações.

Neste âmbito, o ramo Doença, retomando o ritmo de crescimento que vinha
apresentando, registou um aumento de prémios da ordem dos 20%, alcançando
uma produção de 266 milhões de euros.

Este crescimento expressivo denotará a continuada preocupação da
população em obter meios alternativos e complementares ao Serviço Nacional de
Saúde, reflectindo igualmente a política, cada vez mais adoptada por algumas
empresas, de proporcionar aos seus trabalhadores este  benefício social.

A população segura atingiu em 2002 um universo de quase 1,4 milhões
pessoas, representando os seguros de grupo cerca de 54% desse universo. 

Atendendo ao desempenho técnico negativo que se tem verificado neste
ramo, o crescimento registado na produção poderá igualmente reflectir eventuais
ajustamentos tarifários efectuados pelas empresas de seguros, tendo-se
efectivamente registado um aumento do prémio médio por pessoa segura. Este
aumento reflectirá igualmente o alargamento das coberturas que têm vindo a ser
contratadas pelos segurados.

Analisado este indicador separadamente para os seguros individuais e de
grupo, observa-se um prémio médio por pessoa segura mais elevado nos seguros
de grupo (cerca de 190 euros face a 180 euros para os seguros individuais),
justificado certamente pela maior amplitude de coberturas proporcionadas aos
segurados mas igualmente pela sinistralidade mais gravosa associada a estes
seguros.
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Quadro 19 . Estrutura da conta técnica de Doença
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios emitidos (Seguro directo) 197 223 266 

Prémios adquiridos 192 216 263 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 75,5% 78,2% 77,9%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 79,0% 80,8% 80,4%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -10,4% -6,6% -9,2%

Custos de exploração / Prémios emitidos 19,6% 18,9% 17,7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 1,8% 1,3% 0,5%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -0,7% -0,9% -0,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -7,1% -9,4% -10,9%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 45,8% 46,3% 42,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 61,6% 66,7% 65,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 25,8% 26,5% 27,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 77,3% 79,2% 90,9%



Em alternativa aos seguros de saúde tradicionais, baseados num sistema de
reembolso, têm vindo a assumir uma importância cada vez mais  preponderante
no mercado nacional os seguros praticados em regime de rede convencionada
(usualmente denominados Managed Care).

Estes sistemas, em que a empresa de seguros dispõe de uma rede
convencionada de profissionais ou entidades que se dedicam à prestação de
cuidados de saúde a quem as pessoas seguras preferencialmente recorrerão em
caso de necessidade de assistência médica, abrangem já quase 50% das pessoas
seguras.

Esta configuração de seguro de saúde que, aquando da sua introdução, se
poderia antever como mais sustentável, na medida em que, permitindo um maior
controlo dos custos das empresas de seguros, levaria ao estabelecimento de
prémios mais baixos, tem, no entanto, até à data, apresentado evoluções menos
favoráveis do que o inicialmente previsto.

De facto, e ainda que para a globalidade do ramo Doença se tenha vindo a
registar um decréscimo dos custos de funcionamento (17,7% em 2002 face a
19,6% em 2000), constata-se que o prémio médio por pessoa segura dos seguros
em managed care foi, em 2002, superior ao calculado relativamente aos seguros
em regime de reembolso, apresentado-se este diferencial como bastante
expressivo no que diz respeito aos seguros individuais.

De qualquer modo, este comportamento pode ser explicado pela maior gama
de coberturas que serão abrangidas no regime de managed care.

No que se refere à sinistralidade do ramo Doença continuou a registar-se em
2002 um valor bastante elevado, na ordem dos 80%.

Neste contexto observou-se que, ainda que um número considerável de
empresas tenha apresentado uma evolução favorável neste indicador, o mercado
apenas registou um ligeiro decréscimo de meio ponto percentual.

Este indicador apresenta, no entanto, comportamentos diferenciados para os
diversos tipos de seguros.

Os seguros individuais apresentam uma sinistralidade manifestamente inferior
à registada para os seguros de grupo, estando a sinistralidade do ramo Doença
fortemente condicionada pela taxa registada nestes últimos.
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Gráfico 28 . Prémio médio por pessoa segura – Seguro Doença
2002



Por outro lado, no que se refere aos seguros de grupo, e contrariamente à
tendência que se esperaria, observa-se uma sinistralidade mais gravosa nos
seguros em managed care. Este facto estará seguramente relacionado com a
maior facilidade de acesso aos cuidados de saúde proporcionada aos segurados
nesse sistema, que naturalmente se reflecte ao nível da sinistralidade.

No âmbito do resseguro, invertendo a tendência verificada em 2001, o saldo
voltou a ser mais penalizante para as empresas de seguros, observando-se assim
um agravamento do custo do risco do ramo Doença que passou novamente a
registar um valor de cerca de 89,6% (superior em dois pontos percentuais ao
registado em 2001).

A taxa de cedência no ramo Doença continuou a registar um valor expressivo,
de quase 43%, ainda assim inferior ao registado em anos anteriores (46,3% em
2001). Sendo esta percentagem influenciada pela política de transferência de risco
de um grupo financeiro a operar neste segmento do mercado, constata-se que a
evolução registada se ficou a dever à alteração de política de resseguro de uma
empresa de seguros.

No ramo Doença, o desempenho da generalidade das empresas de seguros
foi desfavorável, voltando assim os resultados técnicos a apresentarem-se
negativos, cerca de 29 milhões de euros. Comparativamente com 2001, registou-se
um ligeiro agravamento em consequência dos resultados menos positivos obtidos
pela função financeira.

c) Automóvel
O ramo Automóvel manteve o seu ritmo de crescimento moderado, tendo a

produção deste ramo ultrapassado os 1.800 milhões de euros, 7,3% acima do
alcançado em 2001.

A produção do ramo Automóvel divide-se basicamente entre
Responsabilidade Civil (incluindo o seguro obrigatório) e Veículos Terrestres
(usualmente designada danos próprios), estando, no entanto, o peso das restantes
coberturas subestimado pela forma diferenciada como as mesmas são tratadas
pelas empresas de seguros (em alguns casos os valores relativos às coberturas de
mercadorias transportadas e pessoas transportadas são registadas no ramo
Automóvel, noutros casos, são registadas nos ramos respectivos).
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Gráfico 29 . Resultados Técnicos – Ramo Doença
2002



É de salientar que à cobertura de Responsabilidade Civil corresponde um
universo bastante mais alargado de apólices (cerca de 6 milhões de contratos),
sendo que destes, 20% respeitam a apólices com capital ilimitado. Apenas cerca
de 31% das apólices de seguro automóvel prevêem a cobertura de danos
próprios.

Refira-se que a evolução registada na produção do ramo Automóvel, tendo
acompanhado o crescimento registado no parque automóvel seguro, foi de
alguma forma suportada por um ligeiro aumento do prémio médio por veículo
seguro, que passou em 2002 para cerca de 320 euros.

A sinistralidade do ramo Automóvel registou em 2002 um agravamento
significativo, apresentando uma taxa de 80,2% (3,5 pontos percentuais acima do
verificado em 2001).

Esta evolução, que se registou essencialmente na cobertura de
Responsabilidade Civil, resultou quer do aumento dos montantes pagos quer da
rubrica de variação da provisão para sinistros, sendo, no entanto, de salientar a
influência nesta última rubrica do reforço extraordinário efectuado por um
reduzido número de empresas de seguros. 
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Gráfico 30 . Número de apólices do ramo Automóvel – Responsabilidade 
Civil e Veículos Terrestres

Quadro 20 . Estrutura da conta técnica de Automóvel
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios emitidos (Seguro directo) 1.578 1.711 1.835 

Prémios adquiridos 1.521 1.670 1.792 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 72,0% 74,2% 76,3%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 80,9% 76,7% 80,2%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -2,8% -3,9% -3,6%

Custos de exploração / Prémios emitidos 27,9% 29,0% 24,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 8,2% 7,0% 4,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -5,0% -3,4% -3,1%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -8,9% -7,1% -6,4%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 6,1% 9,8% 6,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 49,0% 54,9% 44,8%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 2,2% 6,1% 3,4%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 105,4% 98,2% 81,9%



O número de sinistros ocorridos no ano apresentou um crescimento de 2,3%
face ao observado em 2001, tendo-se registado um aumento significativo de
sinistros que accionaram a cobertura de veículos terrestres. Por outro lado, o
número de sinistros com danos corporais apresentou igualmente um crescimento
expressivo.

A frequência de sinistros (medida pelo quociente entre o número de sinistros
e o número de apólices) manteve-se na ordem dos 13%.

O custo médio de sinistros ocorridos no ano de 2002, aumentando cerca de
7 pontos percentuais face ao observado em 2001, passou para cerca de 1.830
euros (cerca de 1.400 euros relativamente aos sinistros com danos materiais e
7.600 euros no que se refere aos sinistros com danos corporais).

Registando-se um aumento do custo do risco (83,8% face a 80,6% em 2001)
e um desempenho menos favorável da função financeira (1,5% face a 3,6% em
2001), e apesar dos custos de funcionamento terem apresentado uma diminuição
de cerca de 4 pontos percentuais (passando a situar-se em 24,9%), verificaram-se
novamente resultados técnicos negativos no ramo Automóvel, cerca de 117
milhões de euros (valor negativo de 122 milhões de euros em 2001).

Refira-se neste âmbito que, ainda que mais de dois terços das empresas de
seguros que exploram o ramo Automóvel tenham apresentado resultados
negativos, o reforço extraordinário efectuado por algumas empresas de seguros
foi determinante para o desempenho negativo deste ramo.
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Gráfico 31 . Taxa de sinistralidade – Ramo Automóvel

Gráfico 32 . Resultados Técnicos – Ramo Automóvel
2002



d) Incêndio e Outros Danos
O grupo de ramos Incêndio e Outros Danos registou em 2002 um

crescimento significativo de cerca de 17,5% (face a 7,5% em 2001).

Observou-se novamente um aumento expressivo da modalidade Riscos
Múltiplos (cerca de 23%), tendo o ramo Incêndio e Elementos da Natureza, que
vinha decrescendo a produção, registado um crescimento de 12,5%. Os seguros
cobrindo os riscos de avaria de máquinas e de deterioração de bens refrigerados,
ainda que com um peso menor neste grupo de ramos, apresentaram igualmente
evoluções positivas evidentes (taxas de crescimento de 34,5% e 74,7%,
respectivamente).

Refira-se que esta evolução expressiva foi fortemente determinada por
ajustamentos tarifários efectuados pelas empresas de seguros. De facto, para a
generalidade das modalidades deste grupo registou-se um aumento significativo
do prémio médio. Saliente-se nomeadamente o ramo Incêndio e Elementos da
Natureza que, com um decréscimo de contratos (menos 9% que em 2001),
apresentou, no entanto, e como já se referiu, um crescimento significativo do
volume de prémios.

Por outro lado, refira-se a redução, ainda que diminuta, dos prémios do
seguro de colheitas, que passaram para cerca de 52 milhões de euros.

Invertendo completamente a evolução registada em 2001, a sinistralidade do
grupo de ramos Incêndio e Outros Danos decresceu de forma significativa,
passando para menos de 40%.

Esta diminuição registou-se nos principais ramos e modalidades deste grupo,
salientando-se a redução de mais de 30 pontos percentuais na sinistralidade dos
Riscos Múltiplos e os decréscimos superiores 20 pontos percentuais no ramo
Incêndio e Elementos da Natureza e no seguro Agrícola Colheitas.

Face à evolução extremamente favorável registada na sinistralidade, verificou-se
um saldo de resseguro naturalmente mais penalizante para as empresas de
seguros. No cômputo geral, observou-se uma redução de mais de 10 pontos
percentuais do custo do risco associado a este grupo de ramos, que passou para
cerca de 62%.
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Quadro 21 . Estrutura da conta técnica de Incêndio e Outros Danos
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios emitidos (Seguro directo) 464 499 586 

Prémios adquiridos 451 487 565 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 53,7% 63,7% 42,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 59,2% 71,1% 39,3%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -5,8% -2,2% -22,7%

Custos de exploração / Prémios emitidos 37,2% 37,2% 32,6%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,7% 4,0% 2,2%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,6% -2,1% -1,7%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -6,5% -10,6% 6,9%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 44,9% 45,8% 47,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 60,0% 70,5% 29,6%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 4,1% 3,3% 3,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 151,4% 85,2% 32,9%



No contexto de uma redução do custo do risco e do rácio de custos de
exploração (menos 4,6% que em 2001), e ainda que a função financeira não
tenha sido menos favorável do que em anos anteriores, registaram-se resultados
técnicos positivos de cerca de 41 milhões de euros.

Refira-se que, ainda que a tendência de melhoria se tenha verificado em
todos os ramos e modalidades deste grupo, os resultados técnicos obtidos
resultam basicamente do ramo Incêndio e Elementos da Natureza e da
modalidade Riscos Múltiplos, tendo a generalidade das outras modalidades ainda
apresentado resultados negativos.

Por outro lado, salienta-se o facto da maioria das empresas de seguros terem
apresentado um desempenho positivo na exploração deste grupo de ramos.

e) Responsabilidade Civil Geral
O ramo Responsabilidade Civil Geral continuou a registar em 2002 um

crescimento apreciável de quase 12%, atingindo um total de 64 milhões de euros
de prémios.

A modalidade Responsabilidade Civil Exploração, ainda que tendo decrescido
ligeiramente a sua produção, continua a representar uma quota significativa dos
prémios deste ramo (peso de 38% do total de prémios). A modalidade
Responsabilidade Civil Caçadores é a que abrange um maior número de contratos,
com quase 240 mil apólices seguras.
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Quadro 22 . Modalidades de Incêndio e Outros Danos
Seguro directo

2001 2002
Incêndio e Agrícola Riscos Incêndio e Agrícola Riscos
Elementos Colheitas Múltiplos Elementos Colheitas Múltiplos

milhões de euros da Natureza da Natureza

Prémios emitidos (Seguro directo) 48 54 339 54 52 417 

Prémios adquiridos 50 54 329 53 52 401 

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 44,8% 78,8% 68,1% 17,9% 58,2% 36,6%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos -37,9% -2,2% -3,1% -43,1% -11,1% -22,5%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -40,5% -22,3% -6,2% 8,1% -5,0% 9,8%

Gráfico 33 . Resultados Técnicos – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos
2002



A taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral apresentou um
decréscimo de quase 6 pontos percentuais, passando para 65,7%. 

Saliente-se, no entanto, que esta descida da sinistralidade se ficou a dever à
evolução registada na modalidade Responsabilidade Civil Exploração, observando-se
nas restantes modalidades agravamentos deste indicador. Destaca-se a
modalidade Responsabilidade Civil Profissional onde se verificou uma taxa de
sinistralidade de quase 95%, mais 40 pontos percentuais do que em 2001.

O resseguro, que no ramo Responsabilidade Civil Geral se apresenta como
relevante (taxa de cedência de 31,2%), voltou a apresentar um saldo desfavorável
para as empresas de seguros, efeito da evolução na taxa de sinistralidade.

O custo do risco, apesar do desenvolvimento no resseguro, registou uma
melhoria, passando de 82,1% em 2001 para 80,9%.

Não obstante a melhoria registada na sinistralidade deste ramo, os resultados
técnicos voltaram a ser negativos, cerca de 11 milhões de euros, tendo neste
âmbito sido certamente determinante o crescimento verificado no rácio de custos
de funcionamento (superiores em 1,6 pontos percentuais face a registado em
2001) e o desempenho novamente menos favorável da função financeira (3,2%
face a 4,6% em 2001).
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Quadro 23 . Estrutura da conta técnica de Responsabilidade Civil Geral
Seguro directo

milhões de euros 2000 2001 2002

Prémios emitidos (Seguro directo) 51 57 64 

Prémios adquiridos 51 56 61 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 47,9% 51,9% 43,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros/Prémios adquiridos) 82,0% 71,3% 65,7%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos 1,1% -10,7% -15,2%

Custos de exploração / Prémios emitidos 38,3% 36,2% 37,8%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 12,8% 10,4% 7,9%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -6,3% -5,8% -4,7%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos -39,6% -23,0% -17,5%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido/Prémios emitidos) 27,9% 29,6% 31,2%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido 93,8% 53,8% 43,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite/Prémios emitidos) 3,3% 3,4% 0,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 819,6% 395,0% 129,1%

Resultado da conta

técnica

Gráfico 34 . Resultados Técnicos – Ramo Responsabilidade Civil Geral
2002



Constatando-se que cerca de dois terços das empresas de seguros
apresentaram lucros na exploração do ramo Responsabilidade Civil Geral, salienta-se
novamente o facto de o resultado global deste ramo estar fortemente
condicionado pelo desempenho desfavorável de algumas empresas.

2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço
O total dos activos que constituem o património das empresas de seguro e

resseguro sob a supervisão do ISP inverteu ligeiramente em 2002 a desaceleração
de crescimento verificada nos últimos anos (9,1% em 2002, 8,4% em 2001,
14,5% em 2000, 21,6% em 1999). Este comportamento tem sido condicionado
essencialmente pelo clima geral da economia, pelos aumentos moderados da
produção e pela evolução negativa do mercado de capitais.

Face ao desenvolvimento dos mercados financeiros, os investimentos
continuaram, em 2002, a denotar uma taxa de crescimento inferior às taxas
registadas até 2000, embora denunciando eventualmente uma retoma do
mercado (9,6% em 2002, 6,8% em 2001, 11,9% em 2000, 22,6% em 1999).
Comparando as referidas taxas de crescimento com as das provisões técnicas em
períodos idênticos (14,0%, 14,2%, 17,1%, 23,3%) é notório o crescente
desajustamento, que culminou em 2002 com um montante de provisões técnicas
superior ao valor dos investimentos. No entanto, é de notar que o rácio de
cobertura das provisões técnicas mantém-se superior a 100% em virtude da
afectação de outros activos.

Quanto à evolução das restantes rubricas do activo, registe-se que a rubrica
de acréscimos e diferimentos encontra-se ainda, em 2002, empolada em cerca de
76 milhões de euros, por via da autorização regulamentar dada em 2001, que
permitiu o diferimento das menos-valias não realizadas apuradas nesse exercício
(não compensadas pelo fundo para dotações futuras ou pela reserva de
reavaliação regulamentar).

O crescimento das provisões técnicas foi, em termos gerais, similar ao
verificado no ano transacto (14,0% em 2002 face a 14,2% em 2001), no entanto,
se atendermos aos padrões evolutivos por segmento Vida e Não Vida, verifica-se
que este crescimento foi mais expressivo no ramo Vida (Vida: 16,4% em 2002 e
15,9% em 2001, Não Vida: 5,0% em 2002 e 8,3% em 2001). 
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Gráfico 35 . Evolução dos Investimentos e das Provisões Técnicas



Deste modo, as responsabilidades decorrentes dos contratos do ramo Vida
incrementaram o seu peso em 1,70 pontos percentuais na estrutura patrimonial
face ao ramo Não Vida.

O acréscimo de provisionamento conduziu a um crescimento superior do
Passivo (10,8%), relativamente ao do Activo líquido (9,1%).

Por efeito essencialmente da necessidade de reforço da margem de solvência,
os passivos subordinados (198 milhões de euros) apresentaram um acréscimo de
510%, dos quais cerca de metade correspondem a financiamentos por empresas
do grupo, o que dá indicação de uma crescente dependência de algumas
empresas de seguros face ao grupo em que estão inseridas. A análise das
operações intragrupo, cuja evolução se especificará aquando da análise da rubrica
de devedores e credores, vem reiterar esta evidência.

O Capital Próprio registou uma descida de cerca de 10%, tendência
decrescente verificada também nos últimos anos, o que é indicativo de uma
crescente fragilização dos níveis de autonomia financeira, a qual poderá ser
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Gráfico 36 . Evolução das Provisões Técnicas

Quadro 24 . Estrutura patrimonial
Peso na estrutura

milhões de euros 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Imobilizações incorpóreas 54 59 57 0,2% 0,2% 0,2%
Investimentos 21.574 23.038 25.239 84,4% 83,2% 83,5%
Provisões técnicas de resseguro cedido 538 632 629 2,1% 2,3% 2,1%
Devedores 1.514 1.959 1.688 5,9% 7,1% 5,6%
Imobilizações corpóreas e existências 193 197 181 0,8% 0,7% 0,6%
Depósitos bancários e caixa 1.298 1.225 1.686 5,1% 4,4% 5,6%
Acréscimos e diferimentos e outros 377 574 737 1,5% 2,1% 2,4%

Total do Activo Líquido 25.548 27.684 30.217 100,0% 100,0% 100,0%

Passivos Subordinados 28 32 198 0,1% 0,1% 0,7%
Fundo para dotações futuras 286 159 33 1,1% 0,6% 0,1%
Provisões técnicas 19.982 22.816 26.010 78,2% 82,4% 86,1%

Vida 15.505 17.966 20.919 60,7% 64,9% 69,2%
Não Vida 4.477 4.850 5.091 17,5% 17,5% 16,8%

Provisões para outros riscos e encargos 124 116 100 0,5% 0,4% 0,3%
Depósitos recebidos de resseguradores 146 211 204 0,6% 0,8% 0,7%
Credores 1.108 1.954 1.397 4,3% 7,1% 4,6%
Acréscimos e diferimentos 163 168 274 0,6% 0,6% 0,9%

Total do Passivo 21.836 25.457 28.215 85,5% 92,0% 93,4%

Capital Próprio 3.711 2.228 2.002 14,5% 8,0% 6,6%



preocupante na eventual necessidade de capitalização das empresas do sector
face, entre outros factores, a novos períodos de recessão ou de instabilidade nos
mercados de capitais.

Tendo em consideração a relevância que algumas rubricas têm na estrutura
patrimonial das empresas de seguros apresenta-se, seguidamente, a apreciação
da evolução específica de alguns elementos em 2002.

Os investimentos do sector segurador – excluindo os valores relativos a
seguros de vida em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de
seguro (unit linked) – ascenderam a um total de 20.617 milhões de euros, apenas
3,7% acima do valor registado em 2001 (em 2001 o crescimento verificado havia-se
restringido a 2,1% em contrapartida de 9,9% em 2000 e 21,7% em 1999). 

Na estrutura de investimentos verifica-se, à semelhança dos anos anteriores,
um reforço da componente de títulos de rendimento fixo (peso na carteira de
72,4% face a 67,3% de 2001), em detrimento, nomeadamente, da componente
de acções e outros títulos de rendimento variável (peso na carteira de 13,7% face
a 15,2% de 2001). 

A evolução acima descrita foi significativamente determinada pela já
referenciada evolução desfavorável verificada ao nível dos mercados accionistas,
assim como pelas políticas de imunização das responsabilidades adoptadas por
algumas empresas. 

Os investimentos em empresas do grupo e associadas reduziram o seu peso
em 0,5 pontos percentuais, dos quais cerca de 0,2 pontos percentuais resultaram
de uma reestruturação conducente à eliminação de uma empresa de seguros.

Os depósitos em instituições de crédito decresceram 44,4%, contrariamente
aos terrenos e edifícios que demonstraram uma certa sustentabilidade. 

O Fundo para Dotações Futuras, continuando a cumprir a função de
estabilização do nível de participação nos resultados ao longo do tempo, registou
em 2002 um decréscimo de 79,3%, grande parte do mesmo por influência de
uma empresa de seguros.

O
s 

Se
gu

ro
s

75.

Investimentos

financeiros

Fundo para

Dotações Futuras

Quadro 25 . Estrutura dos investimentos (excepto unit linked)

Peso na carteira

milhões de euros 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Terrenos e edifícios 1.150 1.192 1.199 5,9% 6,0% 5,8%
Investimentos em empresas do grupo e associadas 763 922 853 3,9% 4,6% 4,1%
Outros investimentos financeiros 17.559 17.763 18.564 90,2% 89,4% 90,0%

Acções e outros títulos de rendimento variável 3.767 3.023 2.826 19,3% 15,2% 13,7%
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 12.322 13.381 14.921 63,3% 67,3% 72,4%
Empréstimos hipotecários e outros 56 52 51 0,3% 0,3% 0,2%
Depósitos em instituições de crédito 1.348 1.196 665 6,9% 6,0% 3,2%
Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 65 111 101 0,3% 0,6% 0,5%

Total 19.472 19.877 20.617 100,0% 100,0% 100,0%



Em consequência, o Fundo para Dotações Futuras voltou a assumir valores
próximos dos atingidos em 1995, aquando da sua criação.

Comparando a evolução deste último ano com a verificada em 2001
(decréscimo de 44,6%), poder-se-ia considerar que a desvalorização bolsista em
2002 teve consequências ainda mais significativas que no ano transacto. No
entanto, tal aferição é desvirtuada pelo diferimento das menos-valias não
realizadas de 2001, das quais apenas 55%, haviam, à data de 31 de Dezembro de
2002, sido incorporadas no resultado do exercício. 

Registe-se que mais uma vez o fundo para dotações futuras foi utilizado em
grande medida para fazer face às taxas garantidas em contratos com participação
nos resultados.

Em resultado do decréscimo do fundo para dotações futuras, a respectiva
capacidade de contributo para efeitos do cálculo da participação nos resultados e
garantia de taxa é cada vez mais reduzida. Nesse sentido, denote-se que o rácio
entre o Fundo para dotações futuras e a Provisão matemática dos seguros com
participação nos resultados tem-se vindo sucessivamente a degradar (0,3% em
2002, 1,6% em 2001, 3,1% em 2000, 4,2% em 1999).

Tal como já referenciado, verificou-se um aumento do peso das provisões
técnicas do ramo Vida – incluindo os seguros de vida em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro (unit linked) – nas provisões
técnicas globais do mercado segurador.

Mantendo a tendência que se tem observado nos últimos anos, cerca de
51,3% do acréscimo registado destas responsabilidades teve, com efeito, origem
nos seguros unit linked, que passaram assim a representar 22,4% do total das
provisões técnicas do ramo Vida (face a 17,6% em 2001 e 13,5% em 2000).
Registe-se que a exigência de menores requisitos de capital assume-se como um
elemento impulsionador desta tipologia de seguros.

O aumento da comercialização dos unit linked parece assim realizar-se em
detrimento dos seguros de vida tradicionais, que têm vindo a perder peso. Com
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Gráfico 37 . Fundo para Dotações Futuras



efeito, as provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked) continuaram a
apresentar uma evolução significativamente moderada, ilustrada por uma taxa de
crescimento de apenas 9,7% (10,4% em 2001, 15,9% em 2000, 28,9% em 1999). 

O crescimento das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked),
decorre essencialmente do impacto do acréscimo da provisão matemática do
ramo Vida, que, com um peso de 97,7%, aumentou em cerca de 10%. Registe-se
que parte significativa deste acréscimo foi influenciada pelo aumento da provisão
matemática dos seguros de vida PPR/E e dos capitais diferidos registada na
actividade de uma empresa com crescente peso no mercado português.

A provisão para participação nos resultados, à semelhança de 2001, registou
uma diminuição de valor, ainda que mais moderada que a do ano transacto
(redução de 4,0% em 2002 face a diminuição de 16,9% em 2001), como
consequência da reduzida performance dos investimentos.

À semelhança do ano transacto, o crescimento das provisões técnicas dos
ramos Não Vida continuou a demonstrar uma desaceleração (aumento de 5,0%
face a um crescimento de 8,3% em 2001 e 13,6% em 2000), tendo atingido os
5.091 milhões de euros.

A provisão para prémios não adquiridos, ascendendo a 1.048 milhões de
euros, registou um crescimento de 6,7%, a par da evolução dos prémios não vida. 

A provisão para riscos em curso, que em 2001 havia apresentado um
crescimento de 18,4%, apresentou em 2002 um decréscimo de cerca de 23,4%,
indiciando eventualmente a introdução de algumas medidas de ajustamento de
tarifas no ano transacto. Registe-se que o incremento do custo de resseguro veio
igualmente reflectir-se na necessidade de ajustamento do tarifário existente no
exercício de 2001.

O
s 

Se
gu

ro
s

77.

Provisões técnicas

de Não Vida

Quadro 26 . Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 2000 2001 2002

Provisão matemática do ramo Vida 13.055 14.426 15.865

Provisão para participação nos resultados 174 145 139

Provisão para sinistros 182 232 238

Sub-total 13.411 14.803 16.242

Provisões técnicas (unit linked) 2.094 3.163 4.677

Total 15.505 17.966 20.919

Quadro 27 . Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhõe de euros 2000 2001 2002

Provisão para prémios não adquiridos 898 983 1.048

Provisão para participação nos resultados 5 2 4

Provisão para sinistros 3.445 3.720 3.917
Acidentes de Trabalho 1.243 1.365 1.466
Doença 42 50 61
Incêndio e Outros Danos 253 283 259
Automóvel 1.612 1.716 1.811
Responsabilidade Civil Geral 125 134 145
Outros ramos 171 172 175

Provisão para riscos em curso 82 97 74

Provisão para desvios de sinistralidade 47 49 49

Total 4.477 4.850 5.091



A provisão para sinistros, continuando a representar cerca de 77% das
provisões técnicas dos ramos Não Vida, registou um crescimento de cerca de
5,3%, evolução mais moderada do que a verificada em nos dois últimos anos
(8,0% em 2001 e 14,9% em 2000).

Analisados os vários ramos Não Vida, verifica-se um maior crescimento em
termos relativos da provisão para sinistros do ramo Doença (23,0%), por
influência da expansão dos seguros de saúde (aumento do volume de prémios de
seguro directo em 19,6%). A provisão para sinistros de Acidentes de Trabalho,
ainda que crescendo 7,4% face a 2001, manifestou uma desaceleração face aos
anos transactos próximos (crescimento de 9,9% em 2001 e 16,3% em 2000).
Registe-se, no entanto, que os anos de 2000 e 2001 foram influenciados por uma
alteração regulamentar das bases técnicas de cálculo das pensões de Acidentes de
Trabalho. Igualmente, o ramo Automóvel apresentou uma taxa de crescimento
mais moderada da provisão para sinistros, para o que releva analisar os índices de
provisionamento que se seguem.

O índice provisão para sinistros sobre prémios emitidos continuou, no ano
2002, a decrescer, situando-se em cerca de 97,3%. Este comportamento foi, à
excepção dos ramos Automóvel e Doença, generalizado para os restantes
segmentos, o que poderá ser explicado, de alguma forma, por uma certa
erosão no provisionamento das empresas de seguros e/ ou por uma maior
capacidade de gestão com um melhoramento do índice de regularização de
sinistros.

Com efeito, constata-se que, com excepção dos ramos Doença e
Responsabilidade Civil Geral, o mercado aumentou, em cerca de 2,3%, o
correspondente índice de regularização de sinistros (montantes pagos / custos
com sinistros).

Deste modo, poder-se-á concluir que, na generalidade, e por via das
melhorias na capacidade de gestão e ferramentas de controlo, as empresas de
seguros estão a aumentar a cadência de regularização de sinistros, indo de
encontro às necessidades dos seus clientes.
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Quadro 28 . Índices de provisionamento
Não Vida

milhões de euros 2000 2001 2002

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 28,3% 28,6% 27,7%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 103,4% 100,5% 97,3%

Acidentes de Trabalho 195,3% 195,1% 194,2%

Doença 16,9% 17,6% 18,0%

Incêndio e Outros Danos 52,3% 54,9% 42,7%

Automóvel 99,9% 94,5% 95,4%

Responsabilidade Civil Geral 236,5% 225,2% 224,3%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 85,0% 92,5% 94,8%

Acidentes de Trabalho 71,1% 81,0% 85,3%

Doença 94,5% 96,9% 96,8%

Incêndio e Outros Danos 87,5% 92,6% 108,9%

Automóvel 88,8% 95,3% 96,4%

Responsabilidade Civil Geral 59,7% 71,9% 67,7%

Índice 

de regularização 

de sinistros



As provisões técnicas de resseguro cedido diminuíram em 2002 o
correspondente peso na estrutura patrimonial (2,1% em 2002 face a 2,3% em
2001). Neste sentido, registou-se um ligeiro decréscimo do correspondente peso
face às provisões técnicas de seguro directo e resseguro aceite (2,4% face a 2,8%
em 2001).

A rubrica de depósitos recebidos de resseguradores apresentou uma ligeira
descida (3,7%), ou seja, sem alteração significativa do correspondente peso na
estrutura patrimonial que correspondia em 2002 a 0,7% (0,8% em 2001).

A rubrica de devedores decresceu de valor em cerca de 13,9%, reduzindo
consequentemente em cerca de 1,5 pontos percentuais o peso na estrutura
patrimonial (peso de 5,6% do total do activo líquido).

Os devedores por operações de resseguro foram o único segmento que
sofreu um acréscimo (16,2%), eventualmente potencializado pelo aumento do
custo de resseguro. 

Contrariamente, as reduções mais expressivas verificaram-se nos devedores
por operações de seguro directo com empresas do grupo, outros devedores por
outras operações e subscritores de capital. A diminuição da rubrica de subscritores
de capital resultou da realização dos aumentos de capital que haviam sido
diferidos nos anos anteriores.

A rubrica de credores, por sua vez, apresentou um decréscimo de cerca de
28,5%, ou seja, mais significativo que o de devedores. Para esse efeito contribuiu
a redução do segmento credores diversos (diminuição de 43,9%). O
comportamento desta rubrica de terceiros foi significativamente influenciado pela
liquidação, por parte de uma empresa de seguros, de dividendos em 2002 que
haviam sido atribuídos em 2001, assim como por uma alteração de política
contabilística efectuada por outra seguradora (com impacto semelhante no
segmento de devedores). 

Em termos globais, pode-se ainda observar um saldo credor das operações
intragrupo de cerca de 137 milhões de euros (peso de 47,3% no saldo total de
devedores e credores), o que evidencia o aproveitamento de sinergias por via da
integração das empresas de seguro e resseguro em grupos económicos. 

O
s 

Se
gu

ro
s

79.

Provisões técnicas

de resseguro cedido

Depósitos recebidos

de resseguradores

Devedores 

e credores

Gráfico 38 . Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos
ramos Não Vida



Relativamente ao resseguro, com empresas do grupo e outras, uma análise do
saldo corrente indica que, à semelhança dos anos anteriores, este apresentou-se
favorável aos resseguradores.

Os Capitais Próprios das empresas de seguros sob a supervisão do ISP
registaram em 2002, à semelhança do ano transacto, uma diminuição de cerca
10%, com uma consequente redução do seu peso na estrutura patrimonial (6,6%
face a 8% de 2001 e 14,5% de 2000), ainda que os reajustamentos operados
tenham incrementado o capital social em cerca de 38 milhões de euros, assim
como os prémios de emissão em cerca de 155 milhões de euros.

O prejuízo global verificado pelo conjunto das empresas de seguro e
resseguro sob a supervisão do ISP contribuiu significativamente para este efeito.
Igualmente, uma redução na reserva legal e livre operada numa empresa de
seguros com relevo no mercado português teve um impacto significativo na
descida (expurgada essa empresa de seguros, estas reservas teriam crescido cerca
de 42%, ao invés do decréscimo de 48,5%).

A Reserva de Reavaliação Regulamentar, na sequência da evolução negativa
que se observou nos mercados de capitais, voltou a decrescer (menos cerca de
49,2% que o registado em 2001). Refira-se que a Reserva de Reavaliação
Regulamentar, que até 1999 representava mais de 40% dos Capitais Próprios,
tem em 2002 um peso de apenas 2,5% naquela estrutura.
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Gráfico 39 . Peso do Capital Próprio no total do Passivo

Capitais Próprios

Quadro 29 . Capital Próprio

Peso na strutura

milhões de euros 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Capital 1.293 1.485 1.523 34,8% 66,7% 76,1%

Prémios de emissão 144 155 310 3,9% 7,0% 15,5%

Reservas de reavaliação 341 147 90 9,2% 6,6% 4,5%
Regulamentar 291 98 50 7,8% 4,4% 2,5%
Legal 49 49 41 1,3% 2,2% 2,0%

Reservas 239 406 209 6,4% 18,2% 10,4%

Resultados transitados 178 -21 -7 4,8% -0,9% -0,4%

Resultado do exercício 1.516 55 -124 40,9% 2,5% -6,2%

Total do Capital Próprio 3.711 2.228 2.002 100,0% 100,0% 100,0%



Em termos de estrutura dos capitais próprios, e atentos às evoluções
referenciadas, o capital social e os prémios de emissão passaram a representar,
respectivamente, 76,1% e 15,5% dos capitais próprios, tendo todas as restantes
rubricas diminuído o seu peso.

2.4.2. Margem de solvência
Ao longo deste relatório, a referência ao mau comportamento dos mercados

financeiros, nacional e internacional, e especialmente do mercado accionista, tem
sido uma constante. Efectivamente, a gestão financeira, em conjunto com a
gestão técnica, é fundamental para os resultados de uma empresa de seguros. Os
maus resultados financeiros têm várias consequências, das quais destacamos a
redução da Reserva de Reavaliação (maioritariamente constituída pela Reserva de
Reavaliação Regulamentar), a redução do Fundo para Dotações Futuras e a
necessidade de reconhecimento de perdas potenciais como custo do exercício
quando a Reserva de Reavaliação Regulamentar e/ou Fundo para Dotações
Futuras já não apresentem saldo.

Este cenário aconteceu em 2001, ano em que excepcionalmente foi permitido
um diferimento das menos-valias que afectariam directamente o resultado líquido
daquele ano, e manteve-se em 2002, ano em que, para além das menos-valias
obtidas no ano houve também, por parte de algumas empresas, a imputação ao
resultado de cerca de 94 milhões de euros, 55% do inicialmente diferido.

Apesar disso, o total dos elementos constitutivos da margem de solvência
apresentou um incremento, facto que se ficou a dever aos aumentos de capital e
a um acréscimo significativo dos empréstimos subordinados contraídos pelas
empresas de seguros. Saliente-se que houve duas empresas que realizaram os
aumentos de capital já em Janeiro de 2003, mas que em termos de supervisão
foram incluídos no cálculo da margem de solvência de 2002, uma vez que a sua
realização apenas em Janeiro deveu-se a procedimentos jurídicos e não técnicos.
Nesse sentido, o Capital Social considerado na análise da margem de solvência foi
necessariamente diferente do utilizado na análise patrimonial baseada nas contas
do exercício.

Assim, com uma variação positiva de 16% da rubrica de Capital Social
Realizado e de 499% da rubrica de Empréstimos Subordinados e uma variação
negativa de 39% da rubrica Reserva de Reavaliação, que em 2001 apresentava um
valor já muito reduzido, o total dos elementos constitutivos da margem de
solvência registou uma subida de 11%. Apesar dos aumentos de capital
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Gráfico 40 . Estrutura do Capital Próprio



realizados, a taxa de cobertura do total do mercado decresceu de 156% em 2001
para 152% em 2002, o que ainda assim representa um abrandamento
significativo no decréscimo que se tem vindo a assistir da taxa de cobertura. 

Note-se que em 1999 a taxa de cobertura da margem de solvência do
mercado era de 352%, mais 200 pontos percentuais do que a taxa apresentada
em 2002. Encontra-se, no entanto, este valor bastante influenciado pela mais-valia
potencial decorrente da participação detida por uma empresa de seguros numa
instituição bancária. As reduzidas taxas de cobertura apresentadas em 2001 e no
ano em análise transmitem claramente as dificuldades sentidas pelas empresas de
seguros nestes últimos dois anos.

Como se referiu, o valor dos elementos constitutivos da margem de solvência
sofreu dois movimentos contrários. O movimento positivo consistiu no aumento
do Capital Social Realizado e da rubrica de Empréstimos Subordinados. Para o
aumento do Capital Social Realizado do mercado contribuíram os aumentos de
capital de 10 empresas de seguros, se incluirmos os acréscimos do Fundo de
Estabelecimento de duas sucursais de empresas com sede fora do território da
União Europeia, e a realização de cerca de 105 milhões de euros subscritos no ano
anterior. Para o significativo aumento da rubrica de Empréstimos Subordinados,
que tradicionalmente não apresentava um valor expressivo no total dos elementos
constitutivos da margem de solvência, contribuíram essencialmente os
Empréstimos Subordinados realizados por empresas de seguros especializadas no
ramo Vida, para as quais esta rubrica representou em 2002 cerca de 17,5% do
total dos elementos constitutivos da margem de solvência. O movimento negativo
referido deveu-se à redução da Reserva de Reavaliação derivada da continuação
do mau comportamento dos mercados accionistas, tendo o registo de menos
valias não realizadas contribuído para a redução da reserva e para a diminuição do
resultado líquido (pela parte não compensada pela Reserva de Reavaliação
Regulamentar). Note-se que o resultado líquido é englobado, nas análises
seguintes, na rubrica de outros elementos constitutivos.

No gráfico seguinte pode constatar-se a evolução positiva que o Capital Social
Realizado e os Empréstimos Subordinados registaram desde 1999 até ao ano em
análise.
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Gráfico 41 . Margem de solvência
Total do mercado



O impacto nas várias rubricas variou consoante são empresas especializadas
unicamente no ramo Vida, nos ramos Não Vida ou mistas, pelo que a maioria das
análises serão efectuadas em separado.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida, ao contrário das
especializadas nos ramos Não Vida e das empresas mistas, têm vindo a apresentar
crescimentos na taxa de cobertura desde 2000. No entanto, este segmento
continua a apresentar a taxa de cobertura mais baixa de entre os três tipos de
empresas de seguros, cerca de 138%, quando a média do mercado é de 152%.

O conjunto destas empresas apresentou o maior crescimento do Capital
Social Realizado, cerca de 100 milhões de euros, relativo, na sua quase totalidade,
à realização de capital social de uma empresa subscrito em 2001, e como já foi
referido registou, igualmente, o maior aumento da rubrica de Empréstimos
Subordinados, cerca de 90 milhões de euros. O conjunto destas empresas foi o
único que registou um aumento nos valores incluídos em outros elementos
constitutivos. O elevado valor registado nesta rubrica ficou a dever-se ao valor de
prémios de emissão e resultados transitados de uma empresa de seguros que
tradicionalmente apresenta valores elevados nestas rubricas.
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Gráfico 42 . Variações do Capital Social Realizado e dos Empréstimos Subordinados
1999 - 2002
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Gráfico 43 . Margem de solvência
Empresas especializadas no ramo Vida



As empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida apresentam
tradicionalmente taxas de cobertura inferiores às da média do mercado. No
entanto, nos anos de 2001 e 2002 as taxas de cobertura apresentadas foram
superiores às da média do mercado, o que mostra que estas empresas resistiram
melhor às condições adversas com que foram confrontadas.

O rácio de cobertura em 2002 fixou-se nos 168%, menos 2% que no ano
anterior. Para este ligeiro decréscimo contribuiu o aumento de 19% do montante
da margem a constituir face ao aumento de 17% dos elementos constitutivos da
margem. As várias rubricas dos elementos constitutivos da margem tiveram
comportamentos idênticos aos verificados nas empresas especializadas no ramo
Vida, registando um aumento do Capital Social Realizado de 7%, percentagem
pequena mas significativa se pensarmos que as empresas de seguros
especializadas nos ramos Não Vida apresentam, tradicionalmente, capitais sociais
elevados.

Apesar da taxa de cobertura ter vindo a decrescer desde 1999, em 2002 o
Capital Social Realizado continua a ser suficiente para cobrir a margem de
solvência a constituir, sendo a taxa de cobertura, considerando apenas esta
rubrica, de 162%. 

As empresas de seguros mistas apresentavam em 1999 uma taxa de
cobertura da margem de solvência de 579%, tendo desde aí registado
diminuições progressivas. A diminuição registada em 2002, tal como nas
empresas especializadas nos ramos Não Vida, foi inferior à diminuição global do
mercado, sendo, contudo, a taxa de 155% ligeiramente superior à taxa média
registada pelo mercado.

Mais uma vez os aumentos do Capital Social Realizado foram fundamentais
para a manutenção da solvência destas empresas, tendo esta rubrica registado um
aumento de cerca de 92 milhões de euros. Por outro lado, a Reserva de
Reavaliação registou a sua maior descida neste tipo de empresas, um decréscimo
de cerca de 45% (30 milhões de euros). Em resumo, os elementos constitutivos da
margem de solvência registaram um aumento de 5,2% e a margem a constituir
um aumento de 14,7%.
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Gráfico 44 . Margem de solvência
Empresas especializadas nos ramos Não Vida



Nas empresas de seguros mistas, tal como nas empresas de seguros
especializadas nos ramos Não Vida, a rubrica Capital Social Realizado seria
suficiente para cobrir a margem de solvência a constituir, sendo a taxa de
cobertura, considerando apenas esta rubrica, de 116%.

Em resumo, os aumentos de capital verificados ao longo de 2002, o elevado
valor registado em Empréstimos Subordinados e a continuação da diminuição do
valor da rubrica Reserva de Reavaliação contribuiram para a evolução verificada
nos elementos constitutivos da margem de solvência a nível da actividade global,
embora cada factor tenha registado maior ou menor peso quando consideradas as
empresas especializadas no ramo Vida, nos ramos Não Vida e mistas.

Os gráficos seguintes permitem-nos verificar a tendência que se tem registado
nos últimos anos de aumento do peso do Capital Social Realizado e diminuição do
peso da Reserva de Reavaliação no total dos elementos constitutivos da margem
de solvência.

Efectivamente, se compararmos a estrutura dos elementos constitutivos da
margem de solvência no ano de 1999 com a do ano de 2002 verificamos que a
Reserva de Reavaliação passou de um peso de 53% (cerca de 1.782 milhões de
euros) para um peso de 4% (cerca de 89 milhões de euros) enquanto o Capital
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Actividade Global

Gráfico 45 . Margem de solvência
Empresas mistas

Gráfico 46 . Elementos constitutivos da margem de solvência – Actividade global
1999 e 2002



Social Realizado passou de um peso de 40% (cerca de 1.341 milhões de euros)
para um peso de 75% (cerca de 1.590 milhões de euros). 

O gráfico seguinte pretende resumir e facilitar a comparação entre os valores
registados nas principais rubricas dos elementos constitutivos da margem de
solvência e no rácio de cobertura.

Como já foi referido, os resultados do mercado segurador em 2002 foram
negativos. Registaram-se resultados negativos na conta técnica Não Vida (81
milhões de euros) e na conta técnica de Vida (95 milhões de euros), tendo o
Resultado Líquido registado um valor negativo de 124 milhões de euros. 

Como foi referido no relatório do ano anterior e ao longo deste relatório, as
empresas de seguros diferiram excepcionalmente cerca de 170 milhões de euros
relativos a menos-valias não realizadas que deveriam ter impactado o resultado
líquido do exercício de 2001. No decorrer do ano de 2002 parte dessas menos-valias,
cerca de 94 milhões de euros (aproximadamente 55%) foram reconhecidas, não
sendo, no entanto, possível de aferir o real impacto destas no resultado líquido
uma vez que algumas poderão ter sido compensadas com valores existentes no
Fundo para Dotação Futuras e na Reserva de Reavaliação Regulamentar ao longo
do exercício. Se, num exercício de cálculo, retirarmos ao Resultado Líquido
registado em 2002 os 94 milhões de euros correspondentes a menos-valias de
2001, verificamos que o índice de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao novo
resultado (30 milhões de euros negativos) seria de -1,4%, e a rendibilidade do
Activo seria de -0,1%.

Se analisarmos o mercado individualmente verificamos que das 48 empresas
sob supervisão do ISP, 32 apresentaram resultados líquidos positivos e apenas 16
(cerca de 33% do n.º total de empresas de seguros) apresentaram resultados
negativos. Ainda assim, dessas 16 empresas, 4 apresentaram resultados negativos
inferiores a 1 milhão de euros e apenas 1 apresentou um resultado negativo
superior a 100 milhões de euros. De referir que se retirássemos o resultado
negativo das duas empresas de seguros que apresentaram os piores resultados, o
resultado líquido do mercado seria positivo, na ordem dos 43 milhões de euros.
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Gráfico 47 . Elementos constitutivos da margem de solvência
2002

Índices 

de rendibilidade



Assim, como seria de esperar, a análise da rendibilidade do mercado foi
fortemente influenciada pelos resultados daquelas duas empresas de seguros. Os
índices de rendibilidade do exercício, medidos através do quociente entre o
Resultado Líquido e os Capitais Próprios1 e o Activo, foram de -5,9% e -0,4%
respectivamente, ou seja, muito inferiores aos registados em 2001 (3,2% e
0,26%), embora semelhantes aos apresentados no ano de 2000 (-4% e -0,59%). 

Dada a natureza e as diferenças de comportamento das empresas de seguros
especializadas nos ramos Não Vida, no ramo Vida e mistas, e dada a importância
no comportamento global das referidas duas empresas de seguros, os índices de
rendibilidade variam, como podemos verificar no quadro seguinte, naqueles três
subconjuntos.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida apresentaram taxas de
rendibilidade negativas, quer face ao resultado líquido quer face ao resultado
técnico. No entanto, das 16 empresas deste conjunto, 10 apresentaram resultados
líquidos positivos. A grande maioria das 16 empresas, quer tenha apresentado
resultados positivos ou negativos, registou um decréscimo na taxa de
rendibilidade. 

Uma vez que o nível de concentração deste ramo é muito elevado,
apresentando as primeiras empresas do ranking um peso significativo, não é de
estranhar que estes resultados a nível da rendibilidade se devam às principais
empresas do ranking.

De notar que, apesar da média, ponderada para este grupo de empresas de
seguros, do índice de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado
Técnico ser inferior ao mesmo índice face ao Resultado Líquido, apenas 5
empresas apresentaram resultados técnicos negativos. Os resultados técnicos
registaram uma menor amplitude de resultados no conjunto destas empresas,
tendo as empresas de seguros que apresentaram resultados líquidos positivos
apresentado em média resultados técnicos inferiores aos resultados líquidos,
enquanto que as empresas de seguros com resultados líquidos negativos
apresentaram em média resultados técnicos menos negativos que os resultados
líquidos.
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1 Para efeitos de cálculo da rendibilidade do Resultado Líquido do exercício sobre os Capitais Próprios e sobre o Activo
considera-se o rácio entre o Resultado Líquido do exercício e a semi-soma dos Capitais Próprios e do Activo no início e no
fim do exercício em análise.

Quadro 30 . Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos Resultados Técnicos
2000 - 2002

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
face ao Resultado Líquido face ao Resultado Técnico

2000 2001* 2002 2000 2001* 2002

Seguradoras Vida 15,0% 9,5% -3,8% 11,7% 8,1% -4,1%

Seguradoras Não Vida 5,5% 2,4% -0,3% -1,7% -5,7% 3,5%

Seguradoras Mistas 61,1% -0,2% -7,3% -2,5% -6,9% -10,9%

* – Os valores relativos a 2001 não consideram o diferimento excepcional das menos-valias

Empresas 

de seguros de Vida



As empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida foram, sem
dúvida, as que obtiveram resultados menos negativos, apresentando um índice de
rentabilidade do Capital Próprio de -0,3% face ao Resultado Líquido e de 3,5%
face ao Resultado Técnico. Efectivamente, das 18 empresas de seguros incluídas
neste grupo, apenas 7 apresentaram um Resultado Líquido negativo.

Apesar do Resultado Técnico ser, nestas empresas, superior ao Resultado
Líquido, 9 empresas apresentaram resultados técnicos negativos, ou seja, mais
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Quadro 31 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas especializadas no ramo Vida

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

2000 2001 2002 2000 2001 2002

AXA Portugal Vida 17,9% 26,2% 14,4% 21,4% 20,9% -15,7%
BPI Vida 9,9% 4,4% 7,0% 14,1% 1,4% 6,7%
BPN Vida -4,6% 1,3% 3,9% -29,6% -15,4% 1,2%
Crédito Agrícola Vida -6,9% 17,6% 23,7% -8,8% 16,7% 30,3%
DB Vida -7,8% 0,1% 0,1% -11,3% -1,9% 8,9%
Eagle Star Vida 0,5% -12,8% -73,2% 4,1% -13,7% -68,0%
Eurovida BNC CGU -28,5% -14,6% -1,8% -43,9% -34,4% -15,0%
Gan Portugal Vida 5,6% 5,1% -12,8% -5,2% 0,3% -11,5%
Generali Vida 1,9% 6,1% 8,3% 1,7% 1,7% 7,4%
Global Vida 5,4% 10,8% 10,0% 5,7% 9,3% 7,4%
Lusitânia Vida 5,0% 6,4% 4,9% -17,8% 1,7% 3,8%
Ocidental Vida 27,0% 23,9% 12,8% 35,6% 29,8% 14,3%
Santander Vida - 12,7% -6,7% - 34,4% 8,0%
Tranquilidade Vida 15,0% 0,0% -25,9% 0,0% -6,7% -35,1%
Victória Vida 1,3% -4,6% -5,6% 6,8% 6,3% 1,0%
Zurich Life 15,0% 17,3% 9,3% 41,5% 13,9% 21,5%

Média ponderada 15,0% 9,5% -3,8% 11,7% 8,1% -4,1%

Empresas de seguro

Não Vida

Quadro 32 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas especializadas nos ramos Não Vida

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

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Auto Gere -115,5% 37,1% 9,6% -141,2% 2,0% 17,8%
AXA Portugal 10,1% -4,0% 1,3% 0,6% 1,2% 8,1%
Cares 8,5% 4,5% 4,4% 14,7% 7,4% 5,0%
Comp. Port. de Saúde 28,2% 20,7% 7,9% -3,5% 19,7% 7,8%
Cosec 10,4% 8,4% 6,0% 9,8% 11,3% -3,9%
Esia-Inter Atlântico -47,7% -262,7% -111,1% -56,4% -284,3% -123,6%
Espírito Santo 5,7% 12,4% 8,6% 5,2% 7,1% 7,8%
Europ Assistance 9,9% 12,2% 14,9% 11,9% 18,2% 22,6%
Gan Portugal 7,1% 4,7% 6,7% -5,1% -7,8% -1,5%
Global 11,5% 13,1% 15,0% 17,6% 19,8% 17,4%
ICI - Seguros 17,2% -8,7% 40,2% 26,5% -7,7% 106,8%
Império Arag 0,3% 4,9% 14,2% 1,3% 4,0% 20,5%
Lusitânia 3,3% 3,1% 7,5% 2,4% -0,3% 5,8%
Mapfre Seguros Gerais 3,5% 3,1% 5,3% 16,6% 14,6% 16,0%
Ocidental 9,0% 33,7% 17,0% 26,7% 53,4% 20,6%
Real 28,6% 30,8% 25,1% 26,4% 21,1% 22,5%
Rural Seguros -27,4% -157,6% -104,3% -19,5% -107,5% -84,9%
Sagres -93,7% -49,0% -44,4% -89,2% -6,0% -9,9%
Seguro Directo Gere -34,2% -382,3% -15,4% -37,5% -387,1% -0,3%
Tranquilidade 7,6% -12,0% -17,8% -12,6% -52,8% -16,6%
Via Directa -349,2% -182,1% -168,1% -341,3% -169,1% -159,7%
Victoria Seguros -3,5% -5,7% -5,3% -2,3% 0,7% -3,1%
Zurich 15,8% 15,7% 28,5% -2,8% -6,8% 26,5%
Mútua do Arrasto 0,2% 0,1% 0,1% 2,0% -3,0% 54,5%
Mútua dos Pescadores 2,1% 1,8% 10,2% 14,6% 9,2% 6,6%

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



duas do que as que apresentaram Resultados Líquidos negativos. Os baixos índices
registados foram fortemente influenciados pelos resultados de três empresas de
seguros.

As empresas de seguros mistas foram, sem dúvida, as que piores índices de
rendibilidade apresentaram. O índice de rendibilidade dos Capitais Próprios face
ao Resultado Líquido foi de -7,3% enquanto que face ao Resultado Técnico foi de
-10,9%. Das 7 empresas mistas a operar no mercado, 3 apresentaram resultados
líquidos negativos e apenas 2 apresentaram resultados técnicos negativos. Como
podemos ver pelo quadro abaixo, uma empresa teve uma importância
fundamental não só nos índices de rendibilidade deste tipo de empresas como,
dada a sua importância, nos índices de rendibilidade do mercado.
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Quadro 33 . Rendibilidade dos Capitais Próprios
Empresas mistas

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

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Açoreana 10,9% 10,1% 14,8% 5,0% 7,6% 13,9%

Allianz Portugal 8,1% 6,6% -3,5% 2,8% 4,1% 3,4%

Europeia -17,0% -58,7% -26,1% -15,1% -24,3% 4,5%

Fidelidade Mundial 5,6% 5,8% 1,7% 8,5% 0,4% -3,9%

Império Bonança -97,1% -21,9% -111,8% -55,5% -55,5% -144,8%

Comp. Portuguesa de Resseguros 0,1% 0,1% 2,7% 6,8% -3,0% 4,7%

American Life 13,4% 9,5% 20,7% 15,9% 7,6% 24,2%

Média ponderada 61,1% -0,2% -7,3% -2,5% -6,9% -10,9%
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Capítulo 3
3.1. Resseguro
A importância da actividade resseguradora no desenvolvimento do sector

segurador comprovou-se no decorrer dos anos de 2001 e 2002. De facto, como
consequência dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001, verificou-se
uma redução da capacidade global do sector do resseguro e um aumento das
tarifas praticadas pelos resseguradores, o que levou à modificação das políticas de
resseguro de algumas empresas. 

Por outro lado, a exposição dos grandes resseguradores mundiais aos
mercados accionistas tornou inevitável a diminuição dos respectivos ratings como
consequência da menor capacidade financeira apresentada em virtude do elevado
valor de menos-valias potenciais assumidas.

No que respeita ao mercado português e como podemos verificar no quadro
seguinte, a taxa de cedência registou comportamentos diferentes no ramo Vida e
nos ramos Não Vida – e dentro dos ramos Não Vida registou igualmente
comportamentos diferentes entre os vários ramos. Em resumo, depois de em 2001
o ramo Vida ter registado uma muito ligeira descida da taxa de cedência e os
ramos Não Vida terem registado uma subida de 2% dessa mesma taxa, em 2002
os papéis inverteram-se, tendo o ramo Vida registado um aumento muito ligeiro
da taxa de cedência e o total dos ramos Não Vida registado um decréscimo da taxa
de cedência de 0,7%. Os prémios de resseguro cedido registaram um aumento de
apenas 6%, quando em 2001 haviam registado um aumento de 22%. 

O ramo de Incêndio e Outros Danos em Coisas continuou a ser o ramo com
maior taxa de cedência, tendo registado novamente um aumento dessa mesma
taxa. Em seguida apresentam-se os ramos Doença e Responsabilidade Civil Geral
com taxas de cedência, respectivamente de 33,7% e 30,9%. No entanto, estes
dois ramos registaram comportamentos diferentes no ano de 2002, tendo a taxa
de cedência do ramo Doença diminuído e a de Responsabilidade Civil Geral
aumentado. 

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

O saldo de resseguro, tal como no ano anterior, foi negativo em todos os
ramos, dos quais salientamos, pela negativa, o ramo Aéreo, em que o saldo de
resseguro cedido foi de -102,3% relativamente aos prémios brutos emitidos e,
pela positiva, os ramos Acidentes e Doença e Automóvel, em que o saldo de
resseguro cedido foi de -3,4% relativamente aos prémios brutos emitidos. 

O resultado obtido no ramo Aéreo é devido, sem dúvida, ao acréscimo
significativo dos prémios de resseguro desta cobertura, nomeadamente quando se
inclui o risco de terrorismo.
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Volume de negócios



Apresentamos de seguida uma análise, para os ramos Não Vida e para o ramo
Vida, da dispersão geográfica das nacionalidades dos resseguradores utilizados
pelas empresas de seguros supervisionadas pelo ISP e da dispersão dos
resseguradores a nível individual, analisando nomeadamente a respectiva solidez
financeira (medida pelo rating).

3.1.1. Ramos Não Vida
As análises que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito deste relatório, ao

longo dos anos, sobre a dispersão geográfica das nacionalidades dos
resseguradores e dos respectivos ratings, são expurgadas do valor do resseguro
efectuado em outras empresas de direito português ou em sucursais em Portugal
de empresas com sede fora da União Europeia, por se considerar que essas
empresas efectuam, regra geral e por sua vez, resseguro desses riscos. Ao
retirarmos aquele valor à análise pretendemos diminuir a probabilidade de
considerar o mesmo risco duas vezes.

Em 2002, os prémios de resseguro cedido dos ramos Não Vida cedidos a
empresas de direito português ou a sucursais em Portugal de empresas com sede
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Quadro 34 . Taxa de cedência
Seguro directo e resseguro aceite

2000 2001 2002
Montante Taxa de Montante Taxa de Montante Taxa de

milhares de euros cedência cedência cedência

Ramo Vida 77.835 2,1% 77.737 1,8% 92.354 2,0%

Ramos Não Vida
Acidentes de Trabalho 20.796 3,3% 38.091 5,4% 30.875 4,1%
Doença 90.293 36,4% 103.209 36,6% 114.254 33,7%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 208.262 43,1% 228.368 44,3% 280.023 46,1%
Automóvel 96.480 6,0% 168.274 9,3% 121.739 6,4%
Responsabilidade Civil Geral 14.273 27,0% 17.000 28,6% 19.952 30,9%
Outros ramos 122.424 - 134.570 - 153.632 -

Total Ramos Não Vida 552.529 16,6% 689.511 18,6% 720.475 17,9%

Total 630.364 - 767.248 - 812.829 -

Quadro 35 . Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido 
Ramos Não Vida

9,2%

15,1%

9,1%

8,9%

7,7%

12,3%



fora da União Europeia representaram cerca de 22%, menos 3% que em 2001,
do total dos prémios de resseguro cedido. Os restantes cerca de 562,7 milhões de
euros de prémios de resseguro cedido dos ramos Não Vida dispersaram-se
geograficamente como podemos ver no mapa.

A concentração geográfica da nacionalidade dos resseguradores diminuiu no
ano 2002. Os seis primeiros países, cujos pesos podemos analisar no mapa,
registaram um peso mais equilibrado entre eles, registando os primeiros três
países (Irlanda, Alemanha, e Espanha) um peso de apenas 36,6% quando em
2001 esse peso era de 42,2% (Irlanda, Suíça e França).

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

Na análise do ranking das resseguradores verificamos que três resseguradores
se têm mantido no ranking, embora variando de posição, enquanto que os outros
dois lugares têm vindo a mudar. Assim, a S&P Reinsurance Ltd., a Swiss
Reinsurance Co. e a Munich Reinsurance Co. têm, ao longo dos anos, sido as
principais resseguradoras dos ramos Não Vida das empresas de seguros
portuguesas.

Dada a dispersão que se verifica a nível dos resseguradores, apresentando o
segundo lugar um peso de apenas 5,1%, é importante analisarmos os ratings da
totalidade dos resseguradores, tendo-se considerado para o efeito considerado-se
a notação da empresa Standard & Poors, em Outubro de 2003, de forma a avaliar
de uma forma genérica o nível de segurança que os resseguradores utilizados
podem oferecer.

Ao longo da análise dos ratings, relativa aos ramos Não Vida e ao ramo Vida,
deve ter-se em consideração que, por um lado, paralelamente à empresa
Standard & Poors, existem outras agências de rating igualmente conceituadas que
não foram incluídas nas observações aqui apresentadas (exemplos da Moody’s e
da A.M.Best), e, por outro lado, existem vários resseguradores utilizados pelas
empresas de seguros nacionais que são filiais de grandes resseguradores e para os
quais só se dispõe do rating da empresa-mãe.

O gráfico seguinte permite-nos, por um lado, verificar qual a percentagem do
resseguro de ramos Não Vida que foi efectuado em empresas de seguros ou
resseguradores com notação de rating atribuída pela Standard & Poors, tendo em
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Quadro 36 . Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido 
Ramos Não Vida

Resseguradora 2000 2001 2002

S&P Reinsurance Ltd. 10,9% 17,1% 15,1%

Munich Reinsurance Co. 7,0% 3,5% 5,1%

Swiss Reinsurance Co. 6,0% 5,7% 5,1%

Financial Insurance 2,0% 1,5% 2,6%

Allianz 1,8% 1,5% 2,6%

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



atenção as limitações anteriormente referidas. Por outro lado, o gráfico permite-nos
analisar qual a distribuição do rating das empresas que tiveram notação
atribuída. 

Assim, verifica-se que a percentagem de resseguro em empresas de seguros e
resseguros com notação de rating atribuída foi de um terço, sensivelmente igual à
percentagem registada no ano anterior. Por outro lado o rating dos
resseguradores utilizados diminuiu, reflexo da diminuição do rating da maioria das
empresas e não da escolha, por parte das empresas de seguros portuguesas, de
empresas com ratings inferiores. Refira-se que ao analisarmos a publicação
“ReRatings – The Directory of the World’s Leading Reinsurers”, verificamos que a
mesma publicação em 2002 apresentava 8 empresas de resseguros com notação
AAA da Standard & Poors e em 2003 apenas apresentava 3 empresas
resseguradoras com aquela notação. A elevada percentagem registada na
notação AA- reflecte a descida de notação de muitas empresas que em 2001
foram registas em AAA ou em AA.

3.1.2. Ramo Vida 
Como já foi referido, a taxa de cedência do ramo Vida subiu em 2002 de

1,8% para 2%, tendo os prémios de resseguro cedido registado um crescimento
de 19%. 

Para os seguros do ramo Vida procedeu-se de forma semelhante ao referido
para os ramos Não Vida. No ramo Vida, a percentagem de prémios de resseguro
cedido a empresas de direito português e sucursais em Portugal de empresas com
sede fora da União Europeia foi de 17%, quando em 2001 havia sido apenas de
9%. Esta subida fica a dever-se ao facto de duas empresas de seguros do mesmo
grupo efectuarem resseguro recíproco com valores significativos. 

A concentração geográfica dos resseguradores no ramo Vida continua a ser
muito superior à verificada nos ramos Não Vida, tendo em comum com os ramos
Não Vida o facto de os principais resseguradores serem todos Europeus. No ramo
Vida os resseguradores de origem irlandesa, suíça e alemã registam cerca de 59%
do total do resseguro cedido. 

96.

Re
ss

eg
ur

o

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Gráfico 48 . Distribuição por ratings dos resseguradores
Ramos Não Vida



Saliente-se que o elevado valor apresentado pela Irlanda, que tem registado
crescimentos desde 2000, ano em que o peso deste país era de 19,6%, justifica-se
pela mesma circunstância referida nos ramos Não Vida.

A análise do ranking dos resseguradores vem reforçar o que foi referido na
análise da dispersão geográfica, com a S&P Reinsurance Ltd. a apresentar um
elevado peso no total dos resseguradores. Tal como nos ramos Não Vida, a Swiss
Reinsurance Co. e a Munich Reinsurance Co. apresentam igualmente papéis de
destaque no ranking das resseguradoras.

O gráfico seguinte permite-nos ver a distribuição da amostra pelos vários
ratings.
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Quadro 38 . Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido 
Ramo Vida

Quota de mercado
Resseguradora 2000 2001 2002

S&P Reinsurance Ltd. 17,6% 22,6% 27,1%

Swiss Reinsurance Co. 11,8% 10,7% 14,3%

Munich Reinsurance Co. 8,8% 8,4% 6,7%

ESG Re, Ltd. - - 5,5%

SCOR 4,5% 5,1% 4,6%

American International Assurance Co (Bermuda) Ltd. 2,6% 3,3% 3,6%

Nota: Só foram considerados os resseguradores com as maiores quotas.

Quadro 37 . Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido 
Ramo Vida

9,3%

27,2%

17,0%

9,0%

14,8%



A análise dos ratings dos resseguradores Vida reflecte exactamente o mesmo
que foi referido para os ramos Não Vida, ou seja, uma descida da notação dos
ratings das empresas de resseguros, no geral.
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Gráfico 49 . Distribuição por ratings dos resseguradores
Ramo Vida
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Os Fundos de Pensões

Capítulo 4
4.1. Mercado de fundos de pensões

4.1.1. Breve descrição

4.1.1.1. Mercado português
O ano de 2002 foi, mais uma vez, marcado pela inexistência de reformas

estruturais dos sistemas públicos de repartição e pela persistência da descida
generalizada das cotações dos mercados accionistas.

O mercado de fundos de pensões encontra-se numa fase de amadurecimento.
Apesar de a taxa de crescimento das contribuições ter sido 3 vezes acima do
correspondente crescimento do montante total dos fundos de pensões, isso não foi
o suficiente para permitir uma alteração significativa no ciclo dos fundos de pensões.

O crescimento anual nominal do valor total dos fundos de pensões foi de 7,2%,
com as contribuições anuais a crescerem 22% e o valor dos benefícios pagos
durante 2002 (em pensões, prémios únicos de rendas vitalícias e capitais de remição)
a crescerem 4%.

Cumpre salientar que o crescimento anormal das contribuições relativamente a
2001 se deveu essencialmente às necessidades de financiamento decorrentes da
baixa rendibilidade do mercado de fundos de pensões em geral. De facto, a taxa
média anual de rendibilidade líquida efectiva cifrou-se em -3,5%.

Deve-se ainda sublinhar o esforço contributivo a que os associados têm estado
sujeitos nos últimos anos, o qual deve ser ainda mais realçado tendo presente a crise
dos mercados financeiros que tem estado instalada desde 2000. Com efeito, há a
registar que, desde 2000, as contribuições têm crescido bastante acima do mercado
de fundos de pensões.

No final de 2002, graças ao enorme volume das contribuições efectuadas, o
mercado de fundos de pensões representava 12,2% do Produto Interno Bruto a
preços de mercado (PIBpm), continuando o mercado a situar-se numa fase
estacionária: de acordo com a informação dos últimos onze anos, conclui-se que a
elasticidade do mercado de fundos de pensões face ao PIBpm permanece
sensivelmente ao nível de 2001, quase 55%.

Como temos vindo a referir ao longo dos últimos anos, as reformas estruturais
dos sistemas públicos de repartição, aguardadas há muito tempo, poderão ser o
factor decisivo para a renovação do mercado português de fundos de pensões,
criando condições para o início de um novo ciclo.

4.1.1.2. Mercado da União Europeia
Atendendo a que não existem dados de 2002 para todos os países da União

Europeia (UE), optou-se por restringir a análise ao ano de 2001.

Tendo por base informação da European Federation for Retirement Provision
(EFRP), em 2001 o mercado europeu de fundos de pensões registou uma redução
de 7,9% face ao valor do ano anterior. O mercado atingiu cerca de 2,3 triliões de
euros, correspondentes a 25,9% do PIBpm da UE (29,2% em 2000).
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Na UE, os fundos de pensões envolvem realidades muito diferentes aos mais
variados níveis (nomeadamente institucional, contratual e fiscal), até porque a
experiência é bastante díspar entre os países. Por exemplo, relativamente aos
regimes fiscais, as diferenças são marcantes, visto que a tributação / isenção
poderá incidir em momentos diferentes – nas contribuições, aquando da
realização dos rendimentos provenientes dos investimentos ou no momento de
pagamento dos benefícios estabelecidos no plano de pensões. Aliás, se ao nível do
modelo fiscal em si as diferenças são elevadas, em relação às regras concretas de
aplicação desses modelos as diferenças são ainda mais nítidas, mesmo quando o
modelo de base é o mesmo 2.

Segundo a EFRP, enquanto no Luxemburgo o peso do mercado de fundos de
pensões em relação ao produto interno bruto registava um valor irrelevante, na
Holanda ultrapassava o próprio PIB. No entanto, com vista a que as comparações
sejam mais correctas, há a salientar que o maior fundo de pensões europeu tem
como população abrangida os funcionários públicos holandeses – trata-se,
portanto, de um fundo que substitui o regime público de protecção social dos
funcionários do Estado desse país –, pelo que, nas análises comparativas, é
conveniente excluir-se esse fundo 3.

Como consequência desta exclusão artificial, o Reino Unido passa a ser o país
da UE mais representativo nos fundos de pensões (onde os fundos representavam,
em 2001, 69% do seu PIBpm). Nesse ano, e com a mesma ressalva, o valor dos
fundos de pensões no espaço da UE correspondia a 24,2% do PIBpm europeu (em
vez dos já referidos 25,9% se o mencionado fundo não fosse excluído).

O gráfico seguinte ilustra, para além do peso do mercado de fundos de
pensões no PIBpm de cada país, o peso relativo de cada país no mercado de fundos
de pensões (MFP) e no PIBpm de toda a UE.
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Gráfico 50 . Mercado de fundos de pensões e PIBpm nos países da UE
2001

2 De acordo com a EFRP, os modelos fiscais dos países da UE são os seguintes: a Alemanha e o Luxemburgo tributam as
contribuições efectuadas e isentam os rendimentos gerados e os benefícios pagos - modelo TII -; a Dinamarca, a Itália e
a Suécia, contrariamente, isentam as contribuições e tributam os rendimentos e os benefícios - modelo ITT -; e os
restantes países isentam as contribuições e os rendimentos e tributam os benefícios - modelo IIT.

3 O mencionado fundo cifrava-se, no final de 2001, em cerca de 150 biliões de euros, representando 52% do valor dos
restantes fundos de pensões holandeses.

Fonte: EFRP



Sob o prisma dos desvios entre os pesos relativos de cada país no
mercado de fundos de pensões e no PIBpm europeus, são de salientar o Reino
Unido e a Holanda, por um lado, e a França, Itália e Alemanha e mesmo a
Espanha, por outro. Nos primeiros dois países, o peso relativo nos fundos de
pensões da UE é incomparavelmente superior ao seu peso no PIBpm da UE:
51,4% contra 18%, no Reino Unido, e 13,3% (mesmo sem considerar o
maior fundo de pensões europeu) contra 4,9%, na Holanda. Nos outros
quatro países citados, a situação é oposta: as respectivas percentagens eram
2,5%, 1,6%, 16% e 2,1%, nos fundos de pensões, e 16,6%, 13,8%, 23,4%
e 7,4%, no PIBpm.

Em 2001, de acordo com os dados de base desse gráfico, 11 países (do
Luxemburgo à Dinamarca) detinham 73% do PIBpm e apenas 27% dos fundos
de pensões europeus, enquanto que só para o Reino Unido e a Holanda essas
percentagens eram de 23% para o PIBpm e 65% para os fundos de pensões.

Refira-se ainda que, em 2002, os 10 maiores fundos de pensões da UE
representavam 24,4% do mercado total de fundos de pensões, correspondendo a
6,3% do PIBpm comunitário (ou, respectivamente, 18% e 4,7% excluindo o fundo
holandês já referido). O décimo maior fundo de pensões europeu representava,
por si só, 120% do total do mercado de fundos de pensões português. Desses 10
maiores fundos, 2 eram holandeses (35% do valor total), 7 de países nórdicos
(Suécia, com 3 fundos, e Noruega e Dinamarca, cada um com 2 fundos,
representando 35%, 18% e 9% do valor, respectivamente) e o outro da Suíça
(com 3% do valor).

Como complemento do gráfico anterior e das consequentes análises
referidas, e por forma a entender melhor a situação bastante díspar existente no
seio da UE ao nível dos mercados nacionais de fundos de pensões, calculou-se o
rácio entre o peso relativo de cada país no mercado de fundos de pensões da UE
face ao seu peso relativo no PIBpm da UE, rácio que será designado por índice
relativo de penetração dos fundos de pensões.

Para além disso, obteve-se igualmente o correspondente indicador para os
prémios do ramo Vida, ou seja, calculou-se o peso de cada país na produção de
Vida do mercado segurador europeu, ponderado pelo peso que o mesmo país
possui relativamente ao PIBpm da UE, o qual será denominado de índice relativo de
penetração do ramo Vida.

Como se pode verificar no Grafico 51 da página seguinte, os quatro países
constantes do lado direito do eixo das abcissas eram aqueles cuja quota no
mercado europeu dos fundos de pensões excedia o respectivo peso relativo no
Produto europeu 4 e, simultaneamente, os países cujo rácio MFP / PIBpm visto no
último gráfico era mais elevado (acima dos 40%).

A linha a negrito colocada no eixo das ordenadas sobre o valor 100 indica a
situação em que são exactamente iguais o peso de cada país no PIBpm da UE e o
peso desse mesmo país no mercado europeu de fundos de pensões e no mercado
segurador europeu do ramo Vida.
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4 Entre 1,83 vezes na Irlanda e 2,85 no Reino Unido. 



Pela leitura do gráfico anterior, devem fazer-se as seguintes observações:

– Atendendo ao peso relativo no Produto da UE, o Luxemburgo é o país
europeu mais importante no sector segurador do ramo Vida e, contrariamente, o
país menos expressivo no mercado de fundos de pensões;

– Apesar dessa excepção, em termos gerais o índice relativo de penetração
do ramo Vida não se afasta tanto da linha indicativa a negrito como acontece com
o índice relativo de penetração dos fundos de pensões. De facto, enquanto que
apenas para a Dinamarca o último índice se aproxima dessa linha (com o valor de
97), pode-se dizer que, para o índice do ramo Vida, existiam 7 países que se
encontravam relativamente nessa situação: Itália (70), França (105), Bélgica (96),
Finlândia (128), Dinamarca (83), Suécia 105) e Holanda (104);

– Portugal é o país em que os dois tipos de índices relativos mais se
aproximam entre si (50 para os fundos de pensões e 51 para o ramo Vida, i.e., a
importância relativa do nosso País no mercado europeu de fundos de pensões e
no mercado segurador europeu do ramo Vida representa metade do nosso peso
relativo no Produto da UE).

Posto isso, a concentração dos índices relativos de penetração dos fundos de
pensões, medida pelo índice de Gini, cifrou-se em 0,593, enquanto o
correspondente índice para o ramo Vida era de apenas 0,408, como seria
esperado pelo que se disse anteriormente. Ou seja, verifica-se que a diferença
entre as quotas de mercado de cada país afectas ao mercado de fundos de
pensões e ao Produto europeu são bastante maiores do que a diferença entre as
quotas de mercado de cada país afectas ao ramo Vida e ao Produto da UE.
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Gráfico 51 . Índices relativos de penetração dos fundos de pensões e do ramo Vida nos
países da UE
2001

Fonte: EFRP



4.1.2. Crescimento

4.1.2.1. Mercado português
A taxa de crescimento real do mercado de fundos de pensões português tem

decrescido sistematicamente ao longo dos últimos anos, tendo-se cifrado em
2,7% em 2002. Apesar disso, e como se constata pelo gráfico seguinte, o
crescimento real do mercado de fundos de pensões tem superado bastante o
crescimento real do PIBpm.

Não obstante a evolução desfavorável dos mercados financeiros nos últimos
anos, o esforço contributivo dos associados tem permitido assegurar um ritmo de
crescimento do mercado.

Para o último quinquénio, a taxa média anual de crescimento real do mercado
de fundos de pensões foi 6,2%, enquanto que a do PIBpm foi apenas 2,5%. No
entanto, para os últimos três anos – período em que os mercados financeiros têm
estado muito instáveis –, essas duas taxas reduziram-se para  3,2% e 1,8%,
respectivamente.

O próximo gráfico ilustra a evolução dos montantes dos fundos de pensões
em relação ao PIBpm.

Como se ilustra no quadro e gráfico seguintes, em 2002 o peso relativo do
valor dos fundos de pensões face ao PIBpm permaneceu sensivelmente ao nível de
2001, tendo-se verificado apenas um aumento de 0,3% face ao correspondente
peso ocorrido em 1998 (11,9%). Contrariamente, continuou a registar-se um
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Quadro 39 . Taxa de crescimento anual real do mercado de fundos de pensões e do PIBpm

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

(A) (B)

1998 12,1% 3,9% 8,2%

1999 9,7% 3,0% 6,7%

2000 3,7% 3,2% 0,5%

2001 3,1% 1,8% 1,3%

2002 2,7% 0,4% 2,3%

Gráfico 52 . Evolução do mercado de fundos de pensões



aumento do peso relativo dos investimentos afectos às provisões técnicas da
actividade seguradora face ao PIBpm (em 2002, 5,5% acima da percentagem de
1998). Tal traduziu-se, por outro lado, na redução do peso do valor dos fundos de
pensões face ao valor dos investimentos afectos às referidas provisões técnicas da
actividade seguradora (63% em 2002, contra 68% em 2001).

O conjunto do montante dos fundos de pensões e dos investimentos afectos
às provisões técnicas da actividade seguradora representava, em 31 de Dezembro
de 2002, quase 32% do PIBpm, 8% superior à percentagem verificada no final de
1997.

A aproximação que se vinha a verificar entre os montantes das provisões
matemáticas dos seguros de vida não ligados a fundos de investimento e o
mercado de fundos de pensões foi consumada no final de 2002. Refira-se que, em
1997, o mercado de fundos de pensões representava 148% dos montantes
afectos às referidas provisões matemáticas. Sublinhe-se que, desde 1997, a taxa
média anual de crescimento nominal dessas provisões matemáticas foi de 18,5%,
correspondendo a pouco menos do dobro da correspondente taxa de crescimento
do mercado de fundos de pensões.

Em 2002, o crescimento das provisões matemáticas dos seguros do ramo vida
atrás mencionadas foi de 10%, ou seja, 2,7% acima do crescimento verificado no
mesmo ano para o montante dos fundos de pensões. O próximo gráfico ilustra a
evolução dos fundos de pensões e dessas provisões matemáticas nos últimos anos.
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Quadro 40 . Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade
seguradora e do PIBpm

milhões de euros

Ano Mercado de Investimentos da actividade seguradora PIB
fundos de pensões Afectos Totais

(MFP) (IAAS) (ITAS)

1998 11.577,8      13.504,7      15.724,1      97.276,1      

1999 12.911,1      16.947,7      19.284,1      106.877,4      

2000 13.766,5      19.634,0      21.574,5      115.263,2      

2001 14.807,9      21.911,8      23.037,9      122.500,8      

2002 15.879,6      25.225,4      25.239,5      129.892,0

Gráfico 53 . Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIBpm e nos investimentos
da actividade seguradora 



4.1.2.2. Mercado da União Europeia
Pelo mesmo motivo de falta de informação relativamente a 2002, a análise do

crescimento dos fundos de pensões na União Europeia reporta-se apenas ao ano
de 2001.

Devido à conjugação de evoluções desfavoráveis dos mercados financeiros
com algumas particularidades verificadas em alguns países ocorridas em 2001,
nesse ano o mercado europeu de fundos de pensões desceu 7,9%, como se disse,
apesar do Produto dos Quinze ter crescido 3,9%.

O gráfico seguinte retrata, em escala logarítmica, a evolução do mercado de
fundos de pensões e do PIBpm. Para esse efeito, e por forma a eliminar efeitos de
dependência entre as séries de dados, separou-se a informação relativa a Portugal
da informação referente aos demais países da UE.

Em 2001, o peso do mercado português de fundos de pensões no nosso
Produto era menos de metade do mesmo indicador calculado para o conjunto dos
restantes países da UE (que se cifrava em 26,1%).
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Gráfico 54 . Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões
matemáticas dos seguros de vida não ligados 

Gráfico 55 . Mercado de fundos de pensões e PIBpm em Portugal e na UE

Fonte: EFRP



No próximo gráfico apresenta-se a variação de cada um dos mercados de
fundos de pensões para 13 países da UE. Dessa análise foram excluídos a Grécia e
o Luxemburgo por falta de informação actualizada dos fundos de pensões para os
anos de 2000 e 2001.

O crescimento do mercado italiano explicou-se pela existência de reformas ao
nível do sistema de Segurança Social, com a consequente criação de um regime de
previdência privada através de fundos de pensões.

4.1.3. Rendibilidade e volatilidade

4.1.3.1. Âmbito
Apresenta-se seguidamente a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de

pensões portugueses durante o ano 2002, bem como à respectiva volatilidade no
que se refere somente aos fundos abertos. Essas análises basearam-se nos
elementos fornecidos pelas entidades gestoras e, quanto aos fundos abertos, na
informação referente ao valor das unidades de participação que se encontra
publicada no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa.

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

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, agravou-se a rendibilidade dos
fundos de pensões. No ano 2002, a taxa média de rendibilidade líquida efectiva
dos fundos de pensões, ponderada pelo valor de cada fundo, foi -3,4%, ou seja,
menos 1,2% do que em 2001 e menos 6,5% do que em 2000. Para os fundos
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Gráfico 56 . Taxas de variação do mercado de fundos de pensões nos países da UE
2001

Rendibilidade líquida

efectiva

Fonte: EFRP



fechados, a rendibilidade foi -3,5% e para os fundos abertos -1,1%. Sublinhe-se
que mais de dois terços dos fundos fechados analisados e mais de metade dos
fundos abertos tiveram rendibilidade anual negativa.

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

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

considerados 81,4% do montante total desses fundos no final de 2002, tendo-se
utilizado a taxa interna de rendibilidade.

a) Gestão agregada de empresas de seguros e sociedades gestoras
Dos 151 fundos de pensões fechados (FP) utilizados para efeito da análise da

rendibilidade, agruparam-se as respectivas taxas de rendibilidade em cinco
escalões, em que cada um deles contém a seguinte informação: taxas de
rendibilidade máxima, média e mínima e peso do respectivo escalão no montante
total dos fundos fechados. Os resultados dessa análise constam do gráfico
seguinte.
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Quadro 41 . Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2000 2001 2002

Total dos fundos de pensões 3,1% -2,2% -3,4%

Fundos de pensões fechados (A) 3,3% -2,2% -3,5%

Fundos de pensões abertos (B) 0,7% -1,0% -1,1%

Gráfico 57. Taxas de rendibilidade por escalões
2002



Saliente-se que cerca de 32% dos fundos, representando apenas 18% do
montante total, tiveram taxas de rendibilidade positivas, enquanto que em 2001
essas percentagens foram 37% e 27%, respectivamente. A amplitude máxima de
taxas de rendibilidade foi 18,6%, muito superior à amplitude ocorrida em 2001
(5,4% de taxa máxima e -8,5% de taxa mínima). A taxa mínima de -13,7% é
explicada pelo facto da carteira de investimentos do fundo em causa ter tido uma
exposição substancialmente elevada nos mercados accionistas (tanto nacionais
como internacionais).

Separando os associados por tipo de actividade económica, verifica-se que em
2002 o sector dos transportes – que representava só 2,8% do montante dos
fundos analisados – foi o único que obteve uma taxa de rendibilidade positiva.
Como também se pode observar pela análise do quadro seguinte, no outro
extremo encontrava-se o sector da indústria, que obteve uma taxa de
rendibilidade de -5,6%.

A taxa média global dos fundos fechados deveu-se às rendibilidades dos
fundos de pensões dos dois sectores de actividade mais representativos do
mercado: actividade bancária e comunicações. Atendendo ao peso destes
sectores, a média ponderada do mercado, excluindo esses sectores, foi de -2,6%
(ao invés de -3,5%, como se viu anteriormente).

b) Concorrência e gestão diferenciada
No ano em análise, o mercado de fundos de pensões que operava em regime

de gestão concorrencial representava 20%, ou seja, 80% do mercado total
correspondia a fundos cujos associados ou eram accionistas das entidades
gestoras ou eram as próprias empresas de seguros (i.e., mercado sujeito à gestão
não concorrencial).

No quadro seguinte consta a relação entre as taxas de rendibilidade por tipo
de gestão.
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Quadro 42 . Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de
actividade económica dos associados
2002

Quota Taxa de 
de mercado rendibilidade

Actividade bancária 56,1% -3,4%

Comunicações 23,7% -4,6%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6,7% -3,3%

Indústria 3,5% -5,6%

Transportes 2,8% 1,6%

Produção e distribuição de combustíveis 2,6% -3,4%

Actividade seguradora 1,4% -0,3%

Outras actividades financeiras 0,8% -0,8%

Comércio 0,3% -2,6%

Defesa 0,6% -4,8%

Produtos químicos e farmacêuticos 0,4% -2,9%

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,4% -1,4%

Outros 0,7% -1,0%

100,0% -3,5%

Gestão

concorrencial 

e não concorrencial



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

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

Dos 40 fundos considerados – 16 PPR/E, 5 PPA e 19 outros fundos abertos
que não PPR/E nem PPA –, só um não esteve em funcionamento durante todo o
ano de 2002. Neste fundo, foram considerados os 11 meses completos de
funcionamento, considerando para efeito da análise a extrapolação da
rendibilidade obtida para os referidos meses.

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi -1,1%, o que
manifesta o fraco desempenho da gestão no ano em análise. Ainda que negativa,
esta taxa foi bastante melhor do que a obtida nos fundos fechados. Devido a essa
rendibilidade negativa, e ao facto da volatilidade ter sido 3,3%, em 2002 o
coeficiente de variação no mercado dos fundos abertos foi -3 (contra -4,4 em
2001).

Entre os três segmentos considerados para os fundos abertos, apenas o
segmento relativo aos fundos PPR/E obteve uma rendibilidade positiva, ainda que
muito ténue, como se pode verificar no quadro seguinte.

À semelhança do que tem acontecido anteriormente, em 2002 a volatilidade
dos fundos PPA foi nitidamente a mais elevada entre os segmentos de fundos
abertos, o que seria de esperar face ao tipo de activos predominantemente
subjacentes, ou seja, activos de risco baseados em valores accionistas. Nos últimos
anos, as maiores volatilidades foram todas obtidas nos fundos PPA.

O desempenho da gestão tem de ser visto em duas perspectivas distintas:
rendibilidade e risco. Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em
2002 verificou-se uma forte correlação negativa entre estes dois factores para
todos os segmentos de mercado, o que contraria o preconizado pela teoria
financeira 5.
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Quadro 43 . Taxa de rendibilidade do mercado total de fundos de pensões por tipo
de gestão

Tipo de gestão dos Quota de mercado Taxa de rendibilidade
fundos de pensões 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Gestão concorrencial 20% 18% 20% 0,8% -1,7% -2,7%

Gestão não concorrencial 80% 82% 80% 3,9% -2,4% -3,7%

Quadro 44 . Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

2000 2001 2002
Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Todos os fundos de pensões abertos 0,74% 3,90% -0,96% 4,21% -1,11% 3,34%

Fundos de pensões PPR/E 1,20% 2,66% -0,20% 3,08% 0,36% 2,48%

Fundos de pensões PPA -5,11% 18,55% -13,05% 17,41% -13,92% 16,40%

Outros fundos de pensões abertos 0,08% 5,74% -1,60% 5,51% -2,78% 3,99%

5 No âmbito da teoria financeira, espera-se que, num mercado eficiente, exista uma correlação positiva entre a
rendibilidade e o risco, o que, aliás, se tinha verificado até 2000 nos fundos PPR/E.



Em 2001, para o mercado total dos fundos abertos, a correlação foi negativa,
tendo mesmo o coeficiente de correlação entre rendibilidade e volatilidade
passado de -0,61 para -0,9.

Apesar da correlação negativa ocorrida nos últimos anos, tal não pode
constituir prova de que, nesse período, os mercados financeiros subjacentes aos
referidos fundos não tenham sido tão eficientes como aparentemente se poderia
pressupor. Deve-se, em contrapartida, salientar que a taxa de rendibilidade
negativa apresentada para os vários segmentos dos fundos abertos – e, tal como
já se referiu, também para os fundos fechados – se deveu essencialmente ao
desempenho desfavorável e prolongado dos mercados accionistas a que as
carteiras dos fundos estavam expostas.

Observando-se a rendibilidade e a volatilidade dos fundos de pensões
abertos, constata-se que, nos fundos PPA, 70% das taxas de rendibilidade
mensais foram negativas, enquanto que nos restantes segmentos este referencial
se cifrou em 47%. Nestes últimos segmentos, o pior mês foi Abril – onde 29 dos
35 fundos tiveram rendibilidades negativas –, seguido dos meses de Maio, Junho
e Julho – com 27, 26 e 25 fundos, respectivamente, a terem desempenho
negativo. O melhor mês, onde não se obteve qualquer rendibilidade negativa
entre o referido universo dos 35 fundos, foi o mês de Novembro.

Em suma, considerando todos os tipos de fundos abertos, a rendibilidade foi
negativa em metade dos meses de 2002. Note-se ainda que os fundos de pensões
PPA foram os que, indiscutivelmente, tiveram as maiores volatilidades, sem que,
com isso, tenham obtido rendibilidades superiores às dos demais fundos.

O gráfico seguinte ilustra a rendibilidade e a volatilidade de cada fundo de
pensões aberto analisado. A rendibilidade e volatilidade médias ponderadas nos
dois segmentos de mercado dos fundos de pensões abertos excluindo os PPA
foram, respectivamente, de -0,8% e de 3,1%.
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Quadro 45 . Coeficientes de correlação entre rendibilidade e volatilidade dos fundos
de pensões abertos

2000 2001 2002

Todos os fundos de pensões abertos -0,17 -0,61 -0,90

Fundos de pensões PPR/E 0,69 -0,65 -0,87

Fundos de pensões PPA 0,60 -0,08 -0,82

Outros fundos de pensões abertos -0,42 -0,77 -0,89

Gráfico 58. Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos
2002



4.2. Entidades gestoras de fundos de pensões

4.2.1. Estrutura empresarial
Em 2002 existiam 28 entidades gestoras, das quais 15 eram empresas de

seguros e 13 eram sociedades gestoras de fundos de pensões.

A diminuição de duas empresas de seguros enquanto gestoras de fundos de
pensões deveu-se à cessação da actividade de gestão de fundos de pensões por
parte da Açoreana (tendo o negócio dessa actividade sido transferido para a
sociedade gestora Banif Açor Pensões) e à fusão ocorrida entre a Fidelidade e a
Mundial Confiança da qual resultou a Fidelidade Mundial.

Quanto ao número e montante dos fundos de pensões geridos, verifica-se
que no final de 2002 as sociedades gestoras reforçaram ligeiramente a sua
predominância no mercado, sendo responsáveis por 65% do número de fundos
de pensões e 97% do respectivo montante total.

O valor dos 4 fundos fechados co-geridos representava 8% do montante total
dos fundos, sendo que 96% desse valor estava afecto às sociedades gestoras.

4.2.2. Ranking
Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do

ranking apresentou-se semelhante à de 2001. Essa afirmação é confirmada pelo
índice de instabilidade das quotas de mercado, de que resultou um valor
praticamente nulo 6.

As 4 primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de 36% do
número total de fundos de pensões, aos quais correspondiam 69,5% do valor
total dos fundos. As 8 primeiras entidades gestoras geriam metade do número
total de fundos de pensões, correspondentes a 94,2% do valor total dos fundos.

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras permaneceu
face ao nível de 2001. O índice de Gini reduziu ligeiramente, tendo passado de
0,805 para 0,792.

Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que o grupo Banco Comercial Português
(Pensõesgere) detinha cerca de 25% da quota de mercado, seguido do grupo
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Concentração dos

montantes geridos

Concentração por

grupos financeiros

Quadro 46 . Número de entidades gestoras

2000 2001 2002
Empresas de seguros 17 17 15
Sociedades gestoras 14 13 13

Entidades gestoras 31 30 28

Quadro 47 . Número e montante de fundos de pensões geridos

2000 2001 2002
milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante

Empresas de seguros 90 532 86 510 80 521
Sociedades gestoras 154 13.234 150 14.298 151 15.358

Entidades gestoras 244 13.767 236 14.808 231 15.880

6 Note-se que um valor nulo no índice de instabilidade significa ausência de volatilidade das quotas de mercado.



Caixa Geral de Depósitos (CGD Pensões e Fidelidade Mundial) com 15%, do
grupo BPI (BPI Pensões, Unipensão e BPI Vida) com 13%, e por último do grupo
Espírito Santo (ESAF SGFP e Tranquilidade Vida) com 9%.

4.2.3.Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades
gestoras

No ano de 2002 o resultado líquido das sociedades gestoras registou um
crescimento de 4%, enquanto que os capitais próprios registaram um crescimento
de 5%, de que resultou um ligeiro decréscimo de 6 décimas na média ponderada
da rendibilidade dos capitais próprios, que em 2002 foi de 18,2%.

Saliente-se que nenhuma sociedade gestora registou taxas de rendibilidade
negativas, tendo seis registado um crescimento da taxa de rendibilidade e sete
registado uma descida.

Das sociedades gestoras que apresentam as três maiores taxas de
rendibilidade de capitais próprios, apenas uma registou uma subida relativamente
ao ano anterior, enquanto as outras duas registaram diminuições. 

As altas rendibilidades obtidas por estas sociedades gestoras, pertencentes,
respectivamente, aos grupos BCP, Espírito Santo e BPI, resultaram, em grande
parte, de efeitos de economia de escala gerados pela integração das sociedades
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Rendibilidade e

economias de escala

Quadro 48 . Ranking de entidades gestoras

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2002 Quota de
2002 2001 Número Montante mercado

Inclusão dos Co-geridos (3) (milhões

co-geridos (entidade de euros)

na entidade gestoras líderes

gestora líder e não líderes)

1 1 Pensõesgere 43          4 3.958,2     24,93%     

2 2 Previsão 4          - 2.737,6     17,24%     

3 3 CGD Pensões 10          2 2.357,9     14,85%     

4 4 BPI Pensões 26          3 1.980,0     12,47%     

5 5 ESAF SGFP 11          2 1.212,5     7,64%     

6 6 Futuro 17          3 1.003,8     6,32%     

7 7 SGFP Banco de Portugal 1          - 898,7     5,66%     

8 8 Santander Pensões 4          1 815,5     5,14%     

9 9 Tranquilidade Vida 25          - 232,1     1,46%     

10 11 BBVA Fundos 7          - 197,6     1,24%     

11 12, 26 (1) Banif Açor Pensões 5          - 113,3     0,71%     

12 13, 16 (2) Fidelidade Mundial 4          - 86,2     0,54%     

13 10 SGF 13          - 49,9     0,31%     

14 14 Abeille Vie - 1 41,3     0,26%     

15 15 Axa Portugal Vida 4          - 31,2     0,20%     

16 18 Unipensão 8          - 27,8     0,18%     

17 19 Eurovida 1          - 24,8     0,16%     

18 21 BPN Vida 2          - 23,3     0,15%     

19 17 Alico 25          - 21,1     0,13%     

20 20 BPI Vida 1          - 15,7     0,10%     

21 24 Lusitânia Vida 5          - 12,0     0,08%     

22 23 Gan Portugal Vida 4          - 11,9     0,07%     

23 25 Victoria Vida 5          - 9,5     0,06%     

24 27 Europeia 1          - 7,9     0,05%     

25 22 Winterthur Pensões 2          - 5,3     0,03%     

26 28 Global Vida 1          - 3,7     0,02%     

27 29 Eagle Star Vida 1          - 0,5     0,00%     

28 30 DB Vida 1          - 0,3     0,00%     

231          - 15.879,6     100,00%     

(1) 26 - Açoreana
(2) 13 - Fidelidade; 16 - Mundial Confiança
(3) Trata-se de 4 fundos de pensões.



gestoras em grupos financeiros – permitindo a utilização de sinergias ao nível de
recursos humanos e técnicos de outras empresas do grupo. Saliente-se ainda que
são empresas que não apresentam um elevado valor em Capitais próprios,
ocupando o 3.º, 7.º e 9.º lugar no ranking dos capitais.

4.2.4. Margem de solvência
A margem de solvência das empresas de seguros relativamente aos fundos de

pensões geridos é calculada em conjunto com a margem relativa à actividade
seguradora, que já foi analisada num capítulo anterior deste relatório. Assim,
iremos analisar de seguida apenas a margem de solvência das sociedades gestoras
de fundos de pensões.

O montante da margem de solvência das sociedades gestoras é calculado
com base nos montantes dos fundos de pensões geridos, e a sua fórmula de
cálculo foi alterada em 2001, razão pela qual a taxa de cobertura registou uma
descida consideravel nesse ano. 

O efeito sentido em 2001 continuou a fazer-se sentir em 2002, com o
montante da margem de solvência a crescer 19%, o que está em consonância
com o crescimento do montante dos fundos geridos. Este crescimento, não
acompanhado com o crescimento dos Elementos constitutivos da margem de
solvência, que apenas cresceram 6%, levou novamente a uma quebra da taxa de
cobertura, que em 2002 se situou nos 132,3%

Ao contrário dos anos anteriores a 2000, em que a grande maioria das
sociedades gestoras (12 em 14) constítuia como margem de solvência o fundo de
garantia mínimo legal (800 mil euros), essa tendência deixou de se verificar no ano
passado, em que apenas 4 em 13 apresentaram como margem a constituir 800
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Quadro 49 . Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de
pensões

Sociedades gestoras Capitais Próprios
de em 31/12/2002

fundos de pensões 2000 2001 2002 (milhares de euros)

Banif Açor Pensões 0,4% 1,1% 1,0% 2.190        

BBVA Fundos 23,7% 19,0% 17,1% 4.460        

BPI Pensões 38,7% 50,1% 40,1% 4.758        

ESAF SGFP 30,4% 35,4% 40,7% 2.735        

Futuro 8,3% 9,8% 6,8% 6.551        

Pensõesgere 30,4% 176,0% 155,1% 1.896        

Previsão 6,5% 2,0% 4,1% 7.407        

Santander Pensões 27,3% 10,2% 13,4% 4.463        

SGF 7,3% 14,3% 9,0% 1.336        

SGFP Banco de Portugal 3,7% 1,8% 0,3% 3.778        

SGFP Caixa Geral de Depósitos 3,9% 2,6% 6,0% 1.885        

Unipensão 1,7% 0,9% 2,8% 1.080        

Winterthur Pensões -31,9% -11,9% 1,4% 1.398           

16,2% 18,8% 18,2% 43.936       

Margem 

de solvência 

das sociedades

gestoras

Quadro 50 . Taxa de cobertura da margem de solvência das sociedades gestoras de fundos
de pensões

milhões de euros 2000 2001 2002
Montante da margem a constituir 13,58 24,40 29,03
Elementos constitutivos da margem 31,86 36,08 38,41

Taxa de cobertura 234,6% 147,9% 132,3%



mil euros e reforçou-se em 2002, ano em que apenas 3 em 13 constituíram como
margem de solvência o fundo de garantia mínimo legal.

No que se refere à estrutura patrimonial das sociedades gestoras constatamos
que a rubrica que mais alterações sofreu foi a de Reservas, que registou um
incremento de 1,3 milhões de euros. As rubricas relativas a Resultados, Resultados
transitados e Resultado Líquido do exercício registaram igualmente aumentos,
tendo no seu conjunto registado um incremento de 0,7 milhões de euros.

Estes crescimentos provocaram uma ligeira alteração da estrutura
patrimonial, passando o Capital Social Realizado, que em termos absolutos se
manteve praticamente inalterado, a representar apenas 57,5% do total dos
Elementos constitutivos da margem de solvência, quando em 2001 essa
percentagem havia sido de 61,2%. Em contrapartida, e de acordo com o que já
foi referido, as Reservas e os Resultados reforçaram o seu peso, representando no
seu conjunto cerca de 42% do total dos elementos constitutivos da margem de
solvência.

Para o aumento da rubrica de Resultados contribuiu o aumento do Resultado
líquido do exercício de 6% e a diminuição do rácio de distribuição de resultados
que apresentou uma descida de 78% para 71%.

4.3. Fundos de pensões

4.3.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal
Em 2002, o Instituto de Seguros de Portugal autorizou os seguintes pedidos

relativos a:

– Constituição de 6 novos fundos de pensões, dos quais 3 eram fechados
e 3 abertos do tipo PPR/E (contra 5 pedidos de constituição de novos fundos
autorizados no ano anterior);

– Extinção de 10 fundos fechados (tendo sido 6 em 2001). Contudo, em
2002, consumaram-se 14 extinções, embora quatro dessas não tenham sido
extinções efectivas na medida em que três se traduziram em transferências dos
valores dos respectivos fundos para um fundo fechado e a outra para uma nova
adesão colectiva;

– Transferência de 8 fundos fechados (5 em 2001).

Dos 241 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2002, 10 não estavam em
funcionamento – 1 PPR/E e os restantes outros fundos abertos que não PPR/E nem
PPA.
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Quadro 51 . Elementos constitutivos da margem de solvência

2000 2001 2002

Capital Social Realizado 61,1% 61,2% 57,5%
Reservas 28,1% 30,2% 31,8%
Resultados * 11,1% 8,1% 10,1%
Outros elementos constitutivos ** -0,2% 0,5% 0,6%

100,0% 100,0% 100,0%
* Soma dos resultados transitados dos exercícios anteriores com o resultado líquido do exercício diminuída dos resultados distribuidos do exercício.
** O valor negativo apresentado em 2000 deve-se ao facto de os elementos a deduzir aos elementos constitutivos da margem serem superiores aos

restantes elementos constitutivos



4.3.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões
No final de 2002 havia 231 fundos de pensões em funcionamento, dos quais

187 eram fechados. Dos fundos de pensões abertos, 20 eram fundos PPR/E, 5
fundos PPA e 19 outros fundos abertos que não se enquadram nas categorias
anteriores. 

Apesar do aumento substancial das contribuições (21,9% face a 2001), o
crescimento do montante total dos fundos de pensões traduziu-se em 7,2%
comparativamente face ao valor registado em 2001, facto que se deveu, como já
foi referido, ao fraco desempenho financeiro.

Considerando a repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de
fundo, salienta-se a elevada percentagem do montante dos fundos fechados
(95,6%), seguido dos fundos PPR/E que, sendo o segundo tipo de fundos mais
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Quadro 52 . Evolução dos fundos de pensões

milhões de euros 1998 1999 2000 2001 2002 2002 / 2001

Fundos de pensões fechados

Número 204 203 205 195 187

Montante 10.949,1 12.273,5 13.141,9 14.176,8 15.225,2 7,4%

Contribuições 1.013,1 1.079,0 1.269,4 2.057,5 2.533,3 23,1%

Contribuições / Montante 9,3% 8,8% 9,7% 14,5% 17,4%

Fundos de pensões PPR/E

Número 14 15 17 17 20

Montante 516,8 473,5 436,5 411,4 401,2 -2,5%

Contribuições 94,3 73,4 62,7 71,4 46,3 -35,1%

Contribuições / Montante 18,2% 15,5% 14,4% 17,4% 11,6%

Fundos de pensões PPA

Número 3 4 5 5 5

Montante 10,5 13,2 14,4 14,7 13,8 -6,2%

Contribuições 3,7 2,1 2,4 2,8 1,5 -45,5%

Contribuições / Montante 35,3% 15,7% 16,4% 19,2% 11,2%

Outros fundos de pensões abertos

Número 12 16 17 19 19

Montante 101,3 151,0 173,8 204,9 239,4 16,8%

Contribuições 25,4 35,5 30,0 38,2 65,1 70,2%

Contribuições / Montante 25,1% 23,5% 17,2% 18,7% 27,2%

Total dos fundos de pensões

Número 233 238 244 236 231

Montante 11.577,6 12.911,1 13.766,5 14.807,9 15.879,6 7,2%

Contribuições 1.136,5 1.189,9 1.364,5 2.170,0 2.646,3 21,9%

Contribuições / Montante 9,8% 9,2% 9,9% 14,7% 16,7%

Tipos de fundos

existentes e

respectivas quotas

de mercado



representado, constituíam somente 2,5% do montante total, como se pode
verificar no gráfico seguinte.

Refira-se que 97,3% do montante total dos fundos de pensões estava
representado pelos fundos de pensões fechados e por adesões colectivas a fundos
abertos.

Quanto à repartição do peso dos fundos de pensões ao nível dos três pilares
de protecção social, cumpre referir que 70% do montante total dos fundos estava
afecto ao primeiro pilar 7. Diga-se ainda que o terceiro pilar, responsável por
apenas 3% do montante total, representava um quarto do número de
participantes abrangidos pelos fundos de pensões.

Como se pode observar pelo quadro seguinte, no final de 2002, os 16
maiores fundos representavam 85% do montante total. Em período análogo do
ano anterior, 84% do montante total era representado pelos 18 maiores fundos.
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7 A grande maioria dos trabalhadores dos sectores bancário e de comunicações portugueses não se encontra abrangida
pelo sistema de protecção da segurança social, pelo que, relativamente a eles, os fundos de pensões desempenham o
papel de primeiro pilar de protecção social.

Gráfico 59 . Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos
2002

Fundos de pensões

e pilares de

protecção social

Gráfico 60 . Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção 
social
2002



Considerando a relação, por escalões dos fundos de pensões, entre o valor
das contribuições e o valor dos respectivos fundos, verificou-se que o escalão entre
os 250 milhões e os 1.000 milhões de euros foi aquele que registou maior esforço
contributivo (18,9% do respectivo montante dos fundos  no final de 2002), à
semelhança do que tinha acontecido no ano antecedente. 

O quociente entre o valor das contribuições e o valor dos fundos de pensões,
por escalões dos fundos, não assumiu diferenças tão acentuadas como as
verificadas no ano transacto. De facto, em 2002, o desvio padrão desses
quocientes foi aproximadamente 60% da correspondente medida de dispersão
calculada para 2001. Ao contrário do ocorrido em 2001, onde se verificou uma
tendência relativa para valores superiores de contribuições nos escalões mais
elevados – devido ao facto dos resultados da gestão financeira dos fundos desses
escalões terem sido relativamente piores do que nos fundos dos escalões mais
baixos –, pode-se afirmar que em 2002 o fraco desempenho da gestão dos fundos
atingiu, mais ou menos indistintamente, todos os escalões.

Ainda que as contribuições anuais tenham sido bastante elevadas, há a
salientar que 74 fundos de pensões – um dos quais aberto – tiveram contribuições
nulas. Os 1.º e 2.º escalões de montantes mais elevados indicados no quadro
anterior foram os únicos onde todos os fundos neles incluídos receberam
contribuições durante o ano.

O mercado de fundos de pensões continuou altamente concentrado. Aliás, a
concentração dos fundos de pensões, mais uma vez medida pelo índice de Gini,
acentuou-se ligeiramente, passando de 0,899 para 0,913, sobretudo devido às
extinções concretizadas cujos patrimónios foram transferidos para outros fundos.

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

de 7%, tendo as contribuições crescido 23%.

No ano em análise, os fundos de pensões fechados com um único associado
representavam 73% do número total de fundos fechados. Com 2 ou 3 associados
contavam-se 13% dos fundos existentes no final de 2002. Por outro lado, 88%
dos fundos financiavam um só plano de pensões, enquanto os fundos que
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Número 

de associados 

e de planos de

pensões por fundo

fechado

Quadro 53 . Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões
2002

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

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 5 2,16% 9.151.704 57,63% 1.560.954 58,99% 17,06%
Entre 250.001 e 1.000.000 6 4,76% 3.551.167 80,00% 671.036 84,35% 18,90%
Entre 100.001 e 250.000 5 6,93% 756.302 84,76% 91.894 87,82% 12,15%
Entre 50.001 e 100.000 13 12,55% 938.085 90,67% 140.548 93,13% 14,98%
Entre 15.001 e 50.000 34 27,27% 976.914 96,82% 124.804 97,85% 12,78%
Entre 5.001 e 15.000 33 41,56% 282.536 98,60% 29.588 98,96% 10,47%
Entre 2.501 e 5.000 34 56,28% 128.418 99,41% 16.479 99,59% 12,83%
Entre 1.001 e 2.500 39 73,16% 67.849 99,83% 7.668 99,88% 11,30%
Entre 501 e 1.000 24 83,55% 17.702 99,94% 2.023 99,95% 11,43%
Entre 251 e 500 15 90,04% 5.822 99,98% 896 99,99% 15,39%
Entre 101 e 250 14 96,10% 2.601 100,00% 304 100,00% 11,67%
Até 100 9 100,00% 462 100,00% 60 100,00% 12,99%

231 15.879.563 2.646.255 16,66%



financiavam 2 planos e 3 ou 4 planos representavam, respectivamente, 10% e 2%
do número de fundos fechados.

Como consta do quadro seguinte, a distribuição do mercado dos fundos
fechados por montantes individuais era bastante assimétrica. Em 2002, somente
11 fundos representavam, em valor, 83% do mercado dos fundos de pensões
fechados, enquanto que em 2001 os 12 maiores fundos representavam 81% do
total do mercado dos fundos fechados. Dado o peso que os fundos fechados
representam nos fundos de pensões, o índice de concentração referente aos
primeiros é muito semelhante ao do total dos fundos de pensões.

Numa análise por tipo de benefícios garantidos, conclui-se que todos os
fundos fechados existentes em 2002 financiavam planos de pensões com
benefícios de reforma por velhice e que 90% dos mesmos fundos financiavam
igualmente benefícios de reforma por invalidez, enquanto que os benefícios por
reforma antecipada / pré-reforma eram abrangidos por apenas cerca de 45% do
número total de fundos fechados existentes.

Os benefícios de sobrevivência – viuvez e/ou orfandade – de participantes e de
beneficiários encontravam-se previstos, respectivamente, em 52% e 50% dos
planos de pensões correspondentes a fundos fechados.
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Distribuição dos

fundos fechados por

tipo de benefício

Quadro 55 . Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefícios
2002

Benefícios Número de fundos
garantidos de pensões fechados

Velhice 187

Invalidez 169

Reforma antecipada/pré-reforma 84

Sobrevivência de participantes 98

Viuvez 9

Orfandade 1

Viuvez e orfandade 88

Sobrevivência de beneficiários 93

Viuvez 17

Orfandade 1

Viuvez e orfandade 75

Distribuição 

dos fundos fechados

por volume gerido

Quadro 54 . Distribuição por montantes dos fundos de pensões fechados
2002

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

Mais de 1.000.000 5 2,67% 9.151.704 60,11%
Entre 250.001 e 1.000.000 6 5,88% 3.551.167 83,43%
Entre 100.001 e 250.000 4 8,02% 559.301 87,11%
Entre 50.001 e 100.000 12 14,44% 863.027 92,78%
Entre 15.001 e 50.000 24 27,27% 687.147 97,29%
Entre 5.001 e 15.000 28 42,25% 232.200 98,81%
Entre 2.501 e 5.000 29 57,75% 106.348 99,51%
Entre 1.001 e 2.500 32 74,87% 55.716 99,88%
Entre 501 e 1.000 16 83,42% 11.598 99,95%
Entre 251 e 500 11 89,30% 4.140 99,98%
Entre 101 e 250 13 96,26% 2.448 100,00%
Até 100 7 100,00% 379 100,00%

187 15.225.175



De seguida será apresentada uma análise dos 20 maiores fundos de pensões
fechados existentes no final de 2002, dos quais 2 eram geridos por mais do que
uma entidade gestora.

No quadro seguinte apresenta-se o valor individual desses 20 fundos, que
representavam 90% do valor total dos fundos de pensões fechados (e 86% do
valor de todos os fundos de pensões). Tais fundos eram geridos por sociedades
gestoras, à excepção de um deles em que uma das co-gestoras era uma empresa
de seguros.

Refira-se que o crescimento de 155% do fundo Grupo BCP/Atlântico se
deveu essencialmente à integração dos ex-fundos Banco Pinto & Sotto Mayor,
Grupo Banco Melo e Império, que ocupavam, no final de 2001, respectivamente
a 6.ª, 10.ª, e 34.ª posições no ranking dos fundos fechados.

Agrupando os 20 maiores fundos fechados por tipo de actividade económica
dos associados, pode-se concluir, por oposição ao verificado no ano transacto,
que houve um certo equilíbrio entre o peso do valor dos fundos afecto a cada
sector de actividade e o correspondente peso que cada um desses sectores
representa nos resultados da gestão desses fundos, como se pode constatar pela
análise do quadro seguinte. Ou seja, assistiu-se a uma relativa equidistribuição
entre os diversos sectores ao nível da comparação entre o peso que cada um deles
ocupa no valor total desses 20 fundos com a sua contribuição para a fraca gestão
financeira durante esse ano.
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Quadro 56 . Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões fechados
2002

Ranking Valor
2002 2001 Designação (milhões de euros)

1º 4º Grupo BCP/Atlântico 3.080,6

2º 1º Pessoal da CGD 2.231,7

3º 2º Telecom/CGA 1.343,0

4º 3º Banco BPI 1.333,3

5º 5º Pessoal dos CTT/CGA 1.163,2

6º 7º BESCL  934,9

7º 9º Banco de Portugal 898,7

8º 8º EDP 755,7

9º 11º Crédito Predial Português 388,8

10º 12º Banco Totta & Açores 305,6

11º 13º Petrogal 267,6

12º 14º Montepio Geral 191,7

13º 15º Regulamentares da Marconi 141,6

14º 16º NAV EP SINCTA 125,0

15º 17º ANA (Aposentações) 101,0

16º 18º Pessoal dos TLP 89,8

17º 24º Banco Santander Portugal 80,7

18º 25º Grupo BBVA Portugal 80,1

19º 23º Credit 75,0

20º 19º Militares Forças Armadas 74,7



Do quadro supra podemos retirar as seguintes conclusões:

– Globalmente, os resultados financeiros da gestão dos fundos de pensões
foram negativos em 2002. O sector dos transportes continuou a ser o único que
esteve imune aos prejuízos financeiros; a sua gestão foi positiva, ainda que ténue,
como se constata pelo valor negativo de 1,1% que aparece na linha
correspondente à “gestão deficitária”;

– No sector da actividade bancária há a destacar o elevado nível das
contribuições efectuadas. De facto, as contribuições efectuadas para os fundos
fechados pertencentes a esse sector representaram 87% das contribuições dos 20
maiores fundos, i.e., 17% acima do peso que o valor desses fundos representava
no final de 2002. Por oposição, o sector das comunicações, que representava 20%
do montante total dos 20 fundos, só recebeu 10% das contribuições totais;

– Ao invés, nos fundos fechados pertencentes ao sector da actividade
bancária, os valores pagos com pensões, reembolsos e prémios de seguros
representavam cerca de 12% menos do que o peso do valor desses fundos no
montante dos 20 maiores fundos fechados, enquanto no sector das comunicações
os correspondentes valores pagos representavam 10% acima.

Para o universo desses 20 maiores fundos fechados, as contribuições
representaram 186% das necessidades de financiamento resultantes da gestão
deficitária (de 449 milhões de euros) e do pagamento de pensões, reembolsos e
prémios de seguros (de 830 milhões de euros), o que comprova o esforço
contributivo dos associados não só para financiarem o acréscimo de
responsabilidades dos planos de pensões dos respectivos fundos como também
para reforçarem o valor dos respectivos fundos. Para os sectores da produção e
distribuição de electricidade, gás e água, e da defesa, essas percentagens foram,
respectivamente, 65% e 18%. Devido aos resultados da gestão e às insuficientes
contribuições efectuadas, o valor final destes dois sectores foram 3,6% e 16,9%
inferiores aos valores no início de 2002.
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Quadro 57 . 20 maiores fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica – Peso nos resultados da gestão
2002

AB Cmu PDEGA PDC T D

Valor dos fundos no início de 2002 63,5% 24,5% 7,0% 2,2% 1,9% 0,8%

Contribuições e receitas provenientes de seguros (1) 79,0% 16,1% 2,0% 1,9% 0,8% 0,1%

Rendimentos 65,1% 24,1% 6,4% 1,8% 1,8% 0,7%

Outras receitas (2) 99,3% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0%

Pensões, reembolsos e prémios de seguros 58,8% 29,6% 6,3% 2,3% 1,3% 1,7%

Comissões 79,4% 7,1% 9,2% 1,6% 1,8% 0,9%

Saldo resultante da avaliação, alienação 
e reembolso das aplicações 65,1% 26,5% 5,6% 1,7% 0,3% 0,8%

Outras despesas (3) 72,2% 0,8% 18,2% 8,7% 0,0% 0,0%

Valor dos fundos no final de 2002 70,3% 20,0% 5,5% 2,0% 1,7% 0,5%

Gestão deficitária (4) 66,2% 27,5% 5,0% 1,6% -1,1% 0,9%

AB - Actividade bancária PDC - Produção e distribuição de combustíveis
Cmu - Comunicações T - Transportes
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água D - Defesa

(1) As receitas provenientes de seguros (efectuados pelos fundos de pensões) representaram menos de 0,5% do montante relativo às contribuições.

(2) No sector da actividade bancária, inclui as transferências de outros fundos (as quais representaram, para esse sector, 98,8% do valor total da rubrica "outras receitas").

(3) Inclui os impostos.

(4) Rendimentos + Saldo resultante da avaliação, alienação e reembolso das aplicações - Comissões



Assim, pode-se concluir que o esforço contributivo para reforçar o valor dos
fundos representou quase o dobro da “necessidade” das contribuições cobrirem
a gestão deficitária e o pagamento de pensões, reembolsos e prémios de seguros,
para os 20 fundos em análise. O remanescente está decerto relacionado com o
acréscimo de responsabilidades dos planos de pensões desses fundos.

O quadro seguinte apresenta a decomposição das contribuições. Os sectores
da produção e distribuição de electricidade, gás e água, e da defesa, foram
excluídos desse quadro, visto que as contribuições foram insuficientes face às
necessidades de financiamento, como foi referido no parágrafo anterior.

c) Fundos de pensões abertos
Em 2002, o montante dos fundos de pensões abertos registou um acréscimo

nominal de 4%, cifrando-se o valor global desses fundos em 654 milhões de euros.

Tal acréscimo ficou a dever-se ao crescimento de 17% dos outros fundos
abertos que não PPR/E nem PPA, visto que o montante dos fundos PPR/E e PPA
reduziu-se, respectivamente, em 2% e 6%.

No ano de 2002, os produtos de adesão individual representavam 66% do
valor dos fundos de pensões abertos, repartidos por PPR/E (92,6%), PPA (3,2%) e
adesões individuais a outros fundos abertos (4,2%).

Na análise da distribuição dos fundos de pensões abertos por escalões de
montantes individuais geridos, é possível observar que os 2 maiores fundos são
responsáveis por 42% do mercado dos fundos abertos (40% em 2001), como se
retira do quadro seguinte.
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Quadro 59 . Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos
2002

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

Entre 100.001 e 250.000 1 2,27% 197.001 30,10%

Entre 50.001 e 100.000 1 4,55% 75.058 41,57%

Entre 15.001 e 50.000 10 27,27% 289.767 85,86%

Entre 5.001 e 15.000 5 38,64% 50.335 93,55%

Entre 2.501 e 5.000 5 50,00% 22.070 96,92%

Entre 1.001 e 2.500 7 65,91% 12.133 98,77%

Entre 501 e 1.000 8 84,09% 6.104 99,71%

Entre 251 e 500 4 93,18% 1.681 99,96%

Entre 101 e 250 1 95,45% 154 99,99%

Até 100 2 100,00% 83 100,00%
44 654.387

Quadro 58 . Decomposição das contribuições dos 20 maiores fundos de pensões fechados
2002

Total AB Cmu PDC T

Pensões, reembolsos e prémios de seguros 35,2% 26,2% 64,2% 41,2% 57,5%

Gestão deficitária (1) 19,0% 16,0% 32,2% 15,5% -

Acréscimo do valor dos fundos de pensões 45,8% 57,8% 3,6% 43,3% 42,5%

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

AB - Actividade bancária PDC - Produção e distribuição de combustíveis
Cmu - Comunicações T - Transportes

(1) Aplicável para as percentagens positivas da última linha do quadro anterior



O quadro seguinte ilustra o valor individual dos 10 maiores fundos de pensões
abertos, que representavam 81% do valor total desses fundos, todos eles geridos
por sociedades gestoras.

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

Quanto aos 19 fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA, 92% do
seu montante correspondia a fundos com adesões colectivas. O número de
adesões colectivas teve um aumento de 33 adesões face a 2001. Desses 19
fundos, apenas 4 eram exclusivamente de adesões colectivas.

Refira-se porém que, apesar de existirem 223 adesões colectivas no final de
2002, nem todas correspondiam a associados distintos: o mesmo associado
representava duas adesões distintas em 27 vezes, e noutro caso o mesmo
associado representava três adesões colectivas diferentes. Estas situações
devem-se a uma opção dos associados em canalizarem os montantes disponíveis
para diferentes fundos abertos, em função dos níveis de segurança/risco
associados a cada um desses fundos.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2002 o grau de
concentração dos montantes correspondentes a adesões colectivas a fundos
abertos era inferior ao existente em todos os fundos de pensões (abertos e
fechados). O índice de concentração dos montantes correspondentes às adesões
colectivas a fundos abertos era 0,836 (0,809 em 2001), inferior ao indicador de
0,913 relativo a todos os fundos.
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Quadro 60 . Valores individuais dos 10 maiores fundos de pensões abertos
2002

Ranking Valor
2002 2001 Designação (milhões de euros)

1º 1º PPR - 5 Estrelas 197,0

2º 3º Aberto GES 75,1

3º 4º Aberto BPI Valorização 49,7

4º 2º PPR/E Praemium - S 46,5

5º 5º PPR/E BBVA 36,2

6º 9º Açor Seguro Empresas 30,0

7º 8º Aberto Horizonte 28,6

8º 19º PPR Garantia de Futuro 25,3

9º 6º PPR/E - BNU/Vanguarda 20,9

10º 7º PPR/E Praemium - V 20,8

Quadro 61 . Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões abertos
2002

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

Entre 15.001 e 50.000 1          0,45% 49.553 22,43%

Entre 5.001 e 15.000 9          4,48% 79.524 58,42%

Entre 2.501 e 5.000 6          7,17% 22.147 68,44%

Entre 1.001 e 2.500 25          18,39% 38.503 85,87%

Entre 501 e 1.000 20          27,35% 13.994 92,20%

Entre 251 e 500 24          38,12% 9.358 96,43%

Entre 101 e 250 36          54,26% 5.194 98,78%

Até 100 102          100,00% 2.685 100,00%

223          220.959



No ano em análise, entre as adesões colectivas, 95% estavam afectas a um só
associado, enquanto que o peso das adesões com 2 associados era 3%. Por outro
lado, 95% das adesões colectivas financiavam um só plano de pensões; os
restantes 5% financiavam dois planos.

Das 223 adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 93% destinavam-se
à garantia do benefício de reforma por velhice, enquanto que 81% financiavam o
benefício de reforma por invalidez. A concentração nesses dois principais tipos de
benefícios não difere muito da observada nos fundos fechados, o mesmo não
acontecendo relativamente aos benefícios de reforma antecipada / pré-reforma e
sobrevivência de beneficiários, onde se observam pesos muito inferiores aos
registados nos fundos fechados.

4.3.3. Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

Em 2002, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de
pensões – participantes e beneficiários – registou, no seu todo, um acréscimo de
1,1%. O número de participantes decresceu 0,4%, enquanto que o número de
beneficiários cresceu 5,1%.

Face a 2001, houve uma redução de 4,6 mil participantes abrangidos por
fundos de pensões fechados. Essa redução deveu-se sobretudo a reestruturações
de pessoal levadas a cabo por instituições de diversos sectores de actividade, as
quais explicaram mais de 80% do número total de reduções. As restantes
reduções de participantes foram explicadas sobretudo por extinções efectivas de
fundos.
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Quadro 63 . Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

1998 1999 2000 2001 2002 2002/2001
(a) Participantes 291.147 299.154 293.530 283.244 282.026 -0,4%

Fundos de pensões fechados 190.156 188.043 184.075 178.940 174.355 -2,6%
Fundos de pensões PPR/E 72.665 70.556 69.482 61.565 64.593 4,9%
Fundos de pensões PPA 2.648 2.850 3.367 3.436 3.443 0,2%
Outros fundos de pensões abertos 25.678 37.705 36.606 39.303 39.635 0,8%

(b) Beneficiários (1) 92.110 98.944 106.323 112.813 118.581 5,1%
(a) + (b) 383.257 398.098 399.853 396.057 400.607 1,1%
(b) / (a) 31,6% 33,1% 36,2% 39,8% 42,0%

(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões, qualquer que tenha sido a forma de pagamento dos benefícios.

Quadro 62 . Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
benefícios
2002

Benefícios Número de
garantidos adesões colectivas

Velhice 207

Invalidez 180

Reforma antecipada/pré-reforma 64

Sobrevivência de participantes 118
Viuvez 12
Viuvez e orfandade 106

Sobrevivência de beneficiários 54
Viuvez 6
Viuvez e orfandade 48



O número de participantes registou um acréscimo em todos os segmentos
dos fundos abertos, apesar da redução do montante dos fundos PPR/E e PPA.

Atendendo à redução do número de participantes e ao aumento do número
de beneficiários, o peso do último número face ao primeiro registou um acréscimo
de 2,2%, cifrando-se o mesmo, no final do ano em análise, em 42%, ou seja, mais
do dobro do valor relativo a 1994. A evolução crescente do rácio
beneficiários / participantes é elucidativa do relativo envelhecimento das
populações dos fundos de pensões envolvidas. De facto, enquanto que a taxa
média de crescimento anual dos participantes ao longo desses oito anos foi
apenas 1,6%, a correspondente taxa de crescimento dos beneficiários foi 7,3
vezes superior.

O peso dos participantes abrangidos pelo primeiro e segundo pilares de
protecção social na população empregada desceu ligeiramente face ao ano
anterior, cifrando-se, em 2002, em 4%. Segundo o Instituto Nacional de
Estatística, a população empregada em Portugal no final de 2002 era de 5,057
milhões de pessoas.

Os dois próximos quadros apresentam, por escalões dos montantes dos
fundos de pensões fechados, a frequência desses fundos em função das classes
relativas ao número de participantes e de beneficiários. Refira-se que o fundo
registado no escalão entre os 50 e 100 milhões de euros com menos de 50
participantes pertence à actividade bancária e o respectivo plano de pensões é
substitutivo da segurança social.

Em alguns escalões de montantes dos fundos existe uma certa relação entre
as frequências do número dos respectivos fundos, considerando as classes do
número de participantes e as correspondentes frequências respeitantes ao
número de beneficiários. Não obstante, efectuando um teste de ajustamento
entre essas frequências, rejeita-se claramente a hipótese de assumir que as
frequências dos fundos respeitantes ao número de beneficiários seguem as
frequências dos fundos respeitantes ao número de participantes. Isso significa,
portanto, que não se pode afirmar que exista dependência entre as frequências
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Quadro 64 . Frequências dos fundos de pensões fechados, por classes do número de participantes e por escalões de
montantes
2002

Número de participantes

Até 50 Entre 51 Entre 151 Entre 501 Entre 1.001 Entre 2.001 Entre 5.001 Mais de
milhares de euros e 150 e 500 e 1.000 e 2.000 e 5.000 e 10.000 10.000

Mais de 1.000.000 - - - - - - 3 2

Entre 250.001 e 1.000.000 - - - - 2 3 - 1

Entre 100.001 e 250.000 - - 2 1 - 1 - -

Entre 50.001 e 100.000 1 1 1 3 3 1 2 -

Entre 15.001 e 50.000 - - 9 6 7 2 - -

Entre 5.001 e 15.000 3 4 11 3 5 2 - -

Entre 2.501 e 5.000 3 5 16 4 1 - - -

Entre 1.001 e 2.500 5 11 10 6 - - - -

Entre 501 e 1.000 8 6 2 - - - - -

Entre 251 e 500 6 4 1 - - - - -

Entre 101 e 250 9 2 2 - - - - -

Até 100 6 1 - - - - - -

41 34 54 23 18 9 5 3

Evolução do número

de beneficiários face

ao número 

de participantes



das classes de participantes e as frequências das classes de beneficiários, por
escalões de montantes dos fundos. Por exemplo, para o escalão entre os 1.001 e
2.500 milhares de euros, havia 5 fundos com 50 ou menos participantes, contra
29 fundos que tinham 50 ou menos beneficiários. Contrariamente, para o mesmo
escalão, havia 10 fundos na terceira classe de número de participantes – entre 151
e 500 –, não havendo qualquer fundo cujo número de beneficiários estivesse
incluído nessa classe do número de beneficiários.

O quadro seguinte representa a distribuição da população de participantes e
beneficiários dos fundos de pensões fechados, por sectores de actividade a que os
associados dos fundos pertencem. Como se constata, os sectores de actividade
bancária e de comunicações representavam 52% dos participantes e 60% dos
beneficiários.
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Quadro 66 . Frequências relativas do número de participantes e de beneficiários dos fundos
de pensões fechados, por tipo de actividade económica dos associados
2002

Participantes Beneficiários

Actividade bancária 36,03% 35,54%

Comunicações 16,26% 24,81%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 9,45% 12,60%

Indústria 14,95% 8,45%

Transportes 3,89% 2,23%

Produção e distribuição de combustíveis 2,18% 5,00%

Actividade seguradora 3,68% 1,65%

Outras actividades financeiras 1,12% 0,07%

Comércio 3,43% 0,39%

Defesa 3,60% 7,43%

Produtos químicos e farmacêuticos 3,12% 0,95%

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1,39% 0,09%

Outros 0,88% 0,78%

100,00% 100,00%

Quadro 65 . Frequências dos fundos de pensões fechados, por classes do número de beneficiários e por escalões de
montantes 
2002

Número de beneficiários

Até 50 Entre 51 Entre 151 Entre 501 Entre 1.001 Entre 2.001 Entre 5.001 Mais de
milhares de euros e 150 e 500 e 1.000 e 2.000 e 5.000 e 10.000 10.000

Mais de 1.000.000 - - - - - - 3 2

Entre 250.001 e 1.000.000 - - - - 1 4 - 1

Entre 100.001 e 250.000 - - 2 1 1 - - -

Entre 50.001 e 100.000 1 1 4 2 2 1 1 -

Entre 15.001 e 50.000 6 4 9 3 1 1 - -

Entre 5.001 e 15.000 18 4 6 - - - - -

Entre 2.501 e 5.000 21 5 3 - - - - -

Entre 1.001 e 2.500 29 3 - - - - - -

Entre 501 e 1.000 16 - - - - - - -

Entre 251 e 500 10 1 - - - - - -

Entre 101 e 250 13 - - - - - - -

Até 100 7 - - - - - - -

121 18 24 6 5 6 4 3



Enquanto que nos fundos fechados os sectores mais representativos
(considerando para o efeito um peso dos respectivos participantes superior a 5%)
são os quatro primeiros indicados no quadro anterior, nas adesões colectivas o
padrão é muito diferente. De facto, 35% do número de participantes abrangidos
por adesões colectivas referiam-se ao sector dos transportes, seguido dos sectores
da indústria (17%), comércio (11%), comunicações (6%) e produtos químicos e
farmacêuticos (6%).

O valor dos benefícios pagos aumentou 4% relativamente a 2001,
correspondendo a 35% do valor das contribuições pagas (contra 41% em 2001).
Embora a taxa de crescimento desse valor tenha vindo a diminuir ao longo dos
anos, a sua evolução tem sido algo semelhante à do valor total dos fundos de
pensões, o que tem feito com que o valor dos benefícios pagos registe uma
tendência relativamente estável face ao valor total dos fundos de pensões, como
se pode notar pelo quadro seguinte.

Estima-se que os benefícios pagos pelos fundos de pensões a título de
reforma por velhice, reforma por invalidez, reforma antecipada / pré-reforma e
sobrevivência (abrangidos pelos três pilares de protecção social) tenham
representado, no final de 2002, cerca de 8% dos correspondentes montantes
pagos pela Segurança Social 8.

No universo dos montantes pagos pela Segurança Social, as pensões de
sobrevivência assumiam 15% das pensões totais, contra o peso de 6% que se
verificou nos fundos de pensões. Complementarmente, os outros tipos de
pensões representavam, respectivamente, 85% e 94% do total das pensões pagas
pela Segurança Social e pelos fundos de pensões. Repare-se que na Segurança
Social as pensões de invalidez correspondiam a um quinto das pensões de velhice.
Nos fundos de pensões a situação era completamente diferente, visto que as
pensões de velhice apenas representavam dois terços das pensões pagas a título
de invalidez e de reforma antecipada / pré-reforma.

O gráfico seguinte permite retirar algumas conclusões quanto ao efeito da
continuada ausência de medidas estruturais afectas aos fundos de pensões e à
influência das crises dos mercados accionistas ocorridas nos últimos três anos.

A ausência dessas medidas tem contribuído para que se continue numa fase
estacionária desse mercado. A evolução do rácio “número de
beneficiários / número de participantes” ilustra o estádio de amadurecimento em
que continua o mercado de fundos de pensões.
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8 Por "correspondentes montantes pagos pela Segurança Social" entendem-se as pensões de velhice, de invalidez e de
sobrevivência pagas no âmbito dos Centros Regionais de Segurança Social e das caixas de actividade ou de empresas
ainda não integradas nesses Centros, de acordo com a definição do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. 

Quadro 67 . Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

milhões de euros 1998 1999 2000 2001 2002

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 644,4 725,2 809,9 891,0 927,2

(b) Valor dos fundos de pensões 11.577,6 12.911,1 13.766,5 14.807,9 15.879,6

(a) / (b) 5,6% 5,6% 5,9% 6,0% 5,8%

(1) Esse valor inclui os montantes pagos, durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios, ou
seja: pensões pagas directamente pelos fundos,  prémios únicos de rendas vitalícias adquiridas pelos fundos e capitais
de remição ou prémios únicos de outro tipo de rendas resultantes da remição pagos também pelos fundos.



A continuada desvalorização dos mercados accionistas, que tem conduzido a
um permanente esforço contributivo suplementar por parte dos associados,
reflecte-se no aumento do rácio “valor das contribuições pagas / mercado dos
fundos de pensões” e na redução do rácio “valor dos benefícios pagos / valor das
contribuições pagas” verificados a partir de 1999. Note-se que, desde 2000, a
taxa de crescimento das contribuições tem superado largamente a taxa de
crescimento do mercado dos fundos de pensões.

O quadro seguinte pormenoriza o número de beneficiários e o valor dos
respectivos benefícios pagos, por tipo de fundo de pensões e por tipo de
benefícios. Note-se que uma parte significativa das situações de invalidez decorre
da classificação das pensões prevista no ACTV do sector bancário, cujo
reconhecimento dessas situações na maior parte dos bancos é feito por juntas
médicas dos próprios bancos.

Constata-se que existe uma relação bastante estreita entre o peso do número
de beneficiários e o peso dos respectivos benefícios pagos, por tipo de fundos de
pensões. De facto, em 2002, 92,8% dos beneficiários e 93,4% dos benefícios
pagos corresponderam ao universo dos fundos de pensões fechados.

Contudo, a semelhança de pesos existente ao nível dos valores agregados por
tipo de fundo de pensões não se mantém por tipo de benefício. Concretamente
nos fundos fechados, no que se refere designadamente ao benefício de reforma
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Quadro 68 . Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício
2002

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

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

Velhice 45.290 321.257,0 2.332 25.004,7 - - 1.328 2.789,1 48.950 349.050,8

Invalidez 37.196 374.376,0 67 497,4 - - 1.748 7.240,7 39.011 382.114,1

Reforma antecipada / Pré-reforma 9.103 119.904,5 2.096 18.458,0 40 100,0 281 836,6 11.520 139.299,2

Viuvez 16.922 47.776,5 223 4.338,8 4 18,9 110 133,7 17.259 52.267,8

Orfandade 1.525 2.681,9 - - - - 14 33,1 1.539 2.715,0

Desemprego de longa duração
ou doença grave 3 11,3 271 1.515,9 - - 28 181,4 302 1.708,5

110.039 866.007,1 4.989 49.814,7 44 118,9 3.509 11.214,6 118.581 927.155,3
92,8% 93,4% 4,2% 5,4% 0,0% 0,0% 3,0% 1,2% 100,0% 100,0%

Gráfico 61. Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões



antecipada / pré-reforma, constata-se uma diferença acentuada entre o peso do
número de beneficiários e o peso dos benefícios pagos (respectivamente 8,3% e
13,8%), o que seria de esperar dada a natureza desse tipo de benefício.

Nos fundos de pensões fechados, 99,07% dos benefícios pagos referiram-se
a planos de benefício definido. Para os fundos que financiam planos
mistos – simultaneamente de benefício definido e de contribuição definida –, os
benefícios pagos representaram 0,89% do total dos benefícios pagos.

Como se demonstra pelo quadro seguinte, 32% do total dos benefícios
pagos pelos fundos fechados referem-se ao benefício de invalidez na actividade
bancária, o qual, por sua vez, corresponde a 60% do valor dos benefícios pagos
nesse sector de actividade. Se se acrescentar ao benefício de invalidez o da
reforma antecipada / pré-reforma, conclui-se que os respectivos valores
representam 40% do total dos benefícios pagos pelos fundos fechados e 77% do
valor dos benefícios pagos na actividade bancária. Trata-se do único sector onde
os benefícios pagos por velhice são inferiores aos benefícios pagos por invalidez.

Nos sectores da indústria e actividade seguradora os benefícios pagos a título
de reforma antecipada / pré-reforma excederam os correspondentes
relativamente à velhice.

No quadro seguinte apresentam-se os pesos relativos do número de
beneficiários e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício. Entre os
anos de 2001 e 2002, nota-se uma permanência da estrutura desses pesos. Em
2002, as pensões de sobrevivência representavam 5,9% do total dos benefícios
pagos e os respectivos beneficiários representavam 15,9% do número total de
beneficiários.
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Quadro 69 . Frequências relativas dos benefícios pagos nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e por tipo
de actividade económica dos associados
2002

Reforma Desemprego de
Velhice Invalidez antecipada / Viuvez Orfandade longa duração ou Total

/ Pré-reforma doença grave

Actividade bancária 9,5% 31,6% 8,8% 2,4% 0,2% - 52,5%
Comunicações 19,8% 8,7% - 0,3% 0,0% - 28,8%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 2,8% 0,7% 1,3% 1,5% 0,0% - 6,3%
Indústria 1,1% 0,5% 1,3% 0,3% 0,0% - 3,1%
Transportes 1,0% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% - 1,9%
Produção e distribuição de combustíveis 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,0% - 1,5%
Actividade seguradora 0,8% 0,2% 1,9% 0,0% - 0,0% 2,8%
Outras actividades financeiras 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,1%
Comércio 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% - 0,3%
Defesa 1,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% - 1,6%
Produtos químicos e farmacêuticos 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,1%
Outros 0,3% 0,2% - 0,0% - - 0,5%

37,1% 43,2% 13,8% 5,5% 0,3% 0,0% 100,0%

Quadro 70 . Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios
pagos por tipo de benefício

Número Valor
2001 2002 2001 2002

Velhice 40,9% 41,3% 36,0% 37,6%

Invalidez 33,3% 32,9% 41,6% 41,2%

Reforma antecipada / Pré-reforma 9,6% 9,7% 16,0% 15,0%

Viuvez 14,7% 14,6% 5,8% 5,6%

Orfandade 1,3% 1,3% 0,4% 0,3%

Desemprego de longa duração
ou doença grave 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%

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



Note-se que 93,3% dos benefícios totais foram pagos através de pensões.
Sob a forma de remições e de prémios únicos de rendas foram pagos,
respectivamente, 5,6% e 1,1% dos benefícios.

Nos fundos de pensões PPR/E e PPA, continua a verificar-se a clara preferência
dos beneficiários desses fundos pelas remições, em detrimento da transformação
do valor acumulado das unidades de participação por eles detidas em rendas
vitalícias.

Nos outros fundos de pensões abertos, os prémios únicos de rendas e os
capitais de remição foram responsáveis por 10% do valor total dos benefícios
pagos – 7% para os capitais de remição e 3% para os prémios únicos de rendas.
Essas duas formas de pagamento abrangeram 6% dos beneficiários nesse tipo de
fundos abertos. Note-se que, ao contrário dos fundos fechados em que se assiste
a uma certa estabilidade da população e dos benefícios, os outros fundos de
pensões abertos caracterizam-se por uma maior variação dada a própria natureza
que revestem – concretamente, maior facilidade de constituição e extinção das
adesões e co-existência de adesões colectivas e individuais.

4.3.4.Fundos de pensões por sector de actividade dos
associados

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

efectuou-se uma análise aos fundos de pensões fechados e às adesões colectivas
a fundos de pensões abertos existentes no final de 2002.

A estrutura da distribuição do montante gerido por sectores de actividade
permaneceu ao nível dos anos anteriores, como se pode ver no quadro seguinte.

Os sectores de actividade bancária e de comunicações concentravam, no final
de 2002, 81% do montante total dos fundos fechados e das adesões colectivas a
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Quadro 71 . Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por
tipo de actividade económica

Montante %
milhões de euros 2001 2002 2001 2002

Actividade bancária 8.832 9.695 61,49% 62,76%

Comunicações 2.797 2.814 19,47% 18,22%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 838 811 5,84% 5,25%

Indústria 473 436 3,29% 2,82%

Transportes 347 372 2,41% 2,41%

Produção e distribuição de combustíveis 304 318 2,12% 2,06%

Actividade seguradora 259 300 1,81% 1,94%

Outras actividades financeiras 106 296 0,74% 1,92%

Comércio 100 102 0,70% 0,66%

Defesa 91 75 0,63% 0,48%

Produtos químicos e farmacêuticos 77 72 0,54% 0,47%

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 47 52 0,33% 0,34%

Outros 93 104 0,65% 0,67%

14.364 15.446 100,00% 100,00%



fundos abertos, dado que, enquanto que nesses dois sectores a maior parte dos
fundos substituem os regimes públicos de segurança social, nos restantes sectores
os fundos complementam as pensões atribuídas por esses regimes. Este tema será
seguidamente desenvolvido através da subdivisão entre fundos fechados e
adesões colectivas a fundos abertos, com base nos quadros que adiante se
apresentam.

Da análise do quadro seguinte, conclui-se que, em cada um dos três sectores
com montantes geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações, e
produção e distribuição de electricidade, gás e água –, os fundos com mais de 250
milhões de euros representavam, em 2002, 93%, 89% e 94% do total do sector,
respectivamente. Este agregado representava 80% do montante total dos fundos
fechados, o que ilustra a elevada concentração do mercado, como já foi
mencionado.

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

O segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a fundos
abertos é muito menos concentrado, não só ao nível das actividades económicas
como também dos montantes das adesões colectivas, como se pode constatar
pelo quadro seguinte.

Mesmo assim, 58% desse mercado correspondia às adesões acima dos 5
milhões de euros, das quais 75% referiam-se à actividade bancária. Os restantes
25% encontravam-se repartidos pelos sectores de transportes, actividade
seguradora, e produção e distribuição de electricidade, gás e água.
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Quadro 72 . Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados e por escalão de
montante individual desses fundos
2002

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

Mais de 1.000.000 41,97% 16,46% - - - - 0,46% 1,22% - - - - - 60,11%

Entre 250.001 e 1.000.000 16,60% - 4,96% - - 1,76% - - - - - - - 23,32%

Entre 100.001 e 250.000 1,26% 0,93% - - 1,48% - - - - - - - - 3,67%

Entre 50.001 e 100.000 2,02% 0,99% - 0,86% 0,48% - 0,36% - - 0,49% - - 0,47% 5,67%

Entre 15.001 e 50.000 0,84% - 0,30% 1,04% 0,11% 0,30% 0,74% 0,54% 0,42% - - 0,23% - 4,51%

Entre 5.001 e 15.000 0,32% 0,08% - 0,50% 0,22% - 0,10% 0,00% 0,11% - 0,16% - 0,04% 1,53%

Entre 2.501 e 5.000 - - - 0,19% 0,04% - 0,11% 0,06% 0,03% - 0,21% 0,03% 0,03% 0,70%

Entre 1.001 e 2.500 0,01% - - 0,13% - - 0,02% 0,02% 0,04% - 0,04% 0,08% 0,03% 0,37%

Entre 501 e 1.000 - - - 0,02% 0,01% - 0,02% 0,00% 0,01% - 0,01% - 0,01% 0,08%

Entre 251 e 500 0,00% - - 0,01% - - 0,01% 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,03%

Entre 101 e 250 - 0,00% - 0,00% 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,02%

Até 100 - - - 0,00% - - - 0,00% 0,00% - - - - 0,00%

63,02% 18,46% 5,27% 2,75% 2,34% 2,06% 1,82% 1,85% 0,60% 0,49% 0,43% 0,34% 0,58% 100,00%

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



Os montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos
concentravam-se sobretudo nos sectores financeiros – actividade bancária,
actividade seguradora e outras actividades financeiras, com 62% – e na indústria
e transportes. Estes cinco sectores representavam 76% do valor total.

Registe-se ainda que o sector da actividade seguradora – que detinha, em
2001, somente a sexta maior quota de mercado das adesões colectivas, com
apenas 6% – passou para a segunda posição, ganhando mais de 4% de quota de
mercado.

No quadro seguinte é apresentada a repartição dos fundos de pensões
fechados por tipo de entidades gestoras e tipo de actividade económica dos
associados.

No tocante às adesões colectivas a fundos de pensões abertos, apenas dez
eram geridas por empresas de seguros, representando somente cerca de 0,8% do
montante total relativo às adesões colectivas.
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Quadro 73 . Adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de actividade económica dos associados e por
escalão de montante individual dessas adesões
2002

milhares de euros AB Cmu PDEGA I T PDC AS OAF Cme PQF ASCSP O Total
Entre 15.001 e 50.000 22,43% - - - - - - - - - - - 22,43%
Entre 5.001 e 15.000 21,15% - 3,62% - 6,23% - 4,99% - - - - - 35,99%
Entre 2.501 e 5.000 - 1,43% - 1,59% - 2,18% 1,94% 1,43% - - - 1,46% 10,02%
Entre 1.001 e 2.500 - - 0,46% 3,93% 0,78% - 1,04% 3,56% 2,16% 3,23% - 2,27% 17,43%
Entre 501 e 1.000 0,76% 0,31% - 1,17% - - 1,48% 0,68% 1,33% - - 0,61% 6,33%
Entre 251 e 500 0,55% - - 0,61% - - 0,58% 0,22% 0,52% - 0,31% 1,43% 4,24%
Entre 101 e 250 0,18% - 0,15% 0,07% - - 0,34% 0,37% 0,27% 0,05% 0,10% 0,82% 2,35%
Até 100 0,02% 0,04% 0,05% 0,05% 0,08% 0,02% 0,06% 0,10% 0,22% - 0,02% 0,55% 1,22%

45,10% 1,78% 4,28% 7,41% 7,09% 2,19% 10,43% 6,36% 4,51% 3,28% 0,43% 7,13% 100,00%

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

Repartição por tipo

de entidade gestora

Quadro 74 . Montante dos fundos de pensões fechados por tipo de entidades gestoras e por tipo de actividade
económica dos associados
2002

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

Actividade bancária 9.531 62,60% 64 0,42% 9.595 63,02%

Comunicações 2.810 18,46% 0 0,00% 2.810 18,46%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 802 5,27% 0 0,00% 802 5,27%

Indústria 360 2,36% 60 0,39% 419 2,75%

Transportes 350 2,30% 6 0,04% 356 2,34%

Produção e distribuição de combustíveis 285 1,87% 28 0,18% 313 2,06%

Actividade seguradora 101 0,67% 176 1,15% 277 1,82%

Outras actividades financeiras 251 1,65% 31 0,20% 282 1,85%

Comércio 31 0,20% 61 0,40% 92 0,60%

Defesa 75 0,49% 0 0,00% 75 0,49%

Produtos químicos e farmacêuticos 42 0,28% 23 0,15% 65 0,43%

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 48 0,31% 4 0,03% 51 0,34%

Outros 83 0,55% 4 0,03% 88 0,58%

14.769 97,00% 456 3,00% 15.225 100,00%



b) Tipo de planos de pensões
No próximo quadro apresenta-se o montante dos fundos de pensões

fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano
de pensões e por tipo de actividade económica dos associados, bem como as
respectivas frequências relativas.

Nos fundos de pensões fechados, 87% do seu valor financiava planos de
pensões de benefício definido mas independentes do sistema de segurança social
pública (84% em 2001). Dado que a esmagadora maioria do valor afecto a tais
planos são substitutivos da segurança social, a maior parte dos respectivos fundos
estava logicamente concentrada nos sectores de actividade bancária e de
comunicações. Esse tipo de planos representava, respectivamente, 96% e 90% do
valor dos fundos afectos a esses dois sectores.

Os planos de pensões de benefício definido cuja fórmula de cálculo da pensão
depende directamente da pensão da segurança social representavam 12% do
valor dos fundos fechados (15% em 2001). Do valor afecto a esses planos, 43%
referiam-se aos fundos da produção e distribuição de electricidade, gás e água.

O valor das adesões colectivas a fundos abertos está menos concentrado
pelos diferentes tipos de planos de pensões do que nos fundos fechados, havendo
contudo duas observações a destacar. Tal como nos fundos fechados, 67% dos
montantes relativos às adesões colectivas estavam afectos a planos de benefício
definido independentes da segurança social. As adesões colectivas com planos de
contribuição definida representavam cerca de 9% do montante total dessas
adesões, traduzindo um peso relativo muito superior ao verificado nos fundos
fechados para esse tipo de planos (com 0,1% de peso no total). Cerca de 48% do
montante aplicado em planos de contribuição definida respeitava a adesões
colectivas (mais 3% face ao ano anterior).

Fazendo uma análise paralela à apresentada anteriormente, o próximo
quadro ilustra a distribuição do número dos fundos de pensões fechados e das
adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano de pensões e
por tipo de actividade económica dos associados.
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Quadro 75 . Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por
tipo de plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2002

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

Actividade bancária 9.266,7 59,99% 425,0 2,75% - - 2,9 0,02% - - - - - - 9.694,6 62,76%
Comunicações 2.518,3 16,30% 291,9 1,89% - - 3,9 0,03% - - - - - - 2.814,2 18,22%
Produção e distribuição de 
electricidade, gás e água 15,3 0,10% 794,5 5,14% - - 1,4 0,01% - - - - - - 811,2 5,25%
Indústria 192,8 1,25% 100,1 0,65% 33,2 0,21% 6,2 0,04% - - 95,6 0,62% 7,8 0,05% 435,6 2,82%
Transportes 299,7 1,94% 56,3 0,36% 15,5 0,10% 0,2 0,00% - - - - - - 371,6 2,41%
Produção e distribuição 
de combustíveis 290,2 1,88% 27,5 0,18% - - 0,0 0,00% - - - - - - 317,8 2,06%
Actividade seguradora 294,9 1,91% 4,8 0,03% - - 0,2 0,00% - - - - - - 299,9 1,94%
Outras actividades financeiras 276,7 1,79% 19,3 0,13% - - 0,3 0,00% - - - - - - 296,3 1,92%
Comércio 58,9 0,38% 2,2 0,01% 9,5 0,06% 6,1 0,04% 1,0 0,01% - - 24,2 0,16% 101,9 0,66%
Defesa - - 74,7 0,48% - - - - - - - - - - 74,7 0,48%
Produtos químicos 
e farmacêuticos 26,8 0,17% 3,0 0,02% - - 11,0 0,07% 23,4 0,15% 8,2 0,05% - - 72,4 0,47%
Actividades de serviços 
colectivos, sociais e pessoais 40,3 0,26% 7,5 0,05% 2,1 0,01% 2,5 0,02% - - - - - - 52,4 0,34%
Outros 86,4 0,56% 10,8 0,07% 0,6 0,00% 5,9 0,04% - - - - - - 103,7 0,67%

13.367,0 86,54% 1.817,6 11,77% 60,9 0,39% 40,5 0,26% 24,3 0,16% 103,8 0,67% 32,0 0,21% 15.446,1 100,00%

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

Planos de benefício

definido

Adesões colectivas:

benefício definido

"versus" contribuição

definida



Relativamente ao número de fundos de pensões fechados, 56% do total
financiavam planos de benefício definido e independentes da segurança social
enquanto que, em montante, representavam 87% do valor total daqueles fundos.

Ainda em relação aos fundos fechados que financiam esse tipo de planos,
enquanto que 22 fundos dos sectores da actividade bancária e de comunicações
concentravam cerca de 77% do total desses fundos, os restantes 83 fundos com
esse tipo de planos representavam apenas 10% do mesmo montante. O sector da
indústria concentrava 27% do número total de fundos – contra apenas cerca de
3% do respectivo valor –, sendo o sector que representava o maior número de
planos de pensões de benefício definido em qualquer das três formas
apresentadas – i.e., independente da segurança social, complementar e integrado
na segurança social, e complementar e não integrado na segurança social. Dos 19
fundos com planos de benefício definido da actividade seguradora, 18 são
independentes da segurança social.

Quanto às adesões colectivas, as análises não diferem substancialmente dos
fundos fechados. Há, contudo, a salientar a existência de 106 planos de
contribuição definida (contra 87 em 2001), por oposição aos 8 nos fundos
fechados. Em 2002, houve um aumento líquido de 23 adesões colectivas
comparativamente ao ano anterior. Tal aumento ocorreu em vários tipos de
planos mas foi bastante mais visível nos planos de contribuição definida, como já
se referiu, o que é indicador da tendência das pequenas e médias empresas em
optarem por esses planos, como uma forma de transferirem o risco de
investimento para os participantes.

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

financiamento dos respectivos benefícios, os fundos de pensões fechados e as
adesões colectivas a fundos de pensões abertos podem garantir os benefícios de
reforma por velhice, reforma antecipada / pré-reforma, reforma por invalidez e
sobrevivência por viuvez e orfandade.
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Quadro 76 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2002

A B C D E F G Total

Actividade bancária 31 5 - 5 - - - 41

Comunicações 4 3 - 3 - - - 10

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3 3 - 4 - - - 10

Indústria 29 18 11 10 - 3 1 72

Transportes 4 10 3 4 - - - 21

Produção e distribuição de combustíveis 3 1 - 2 - - - 6

Actividade seguradora 37 1 - 3 - - - 41

Outras actividades financeiras 20 9 - 8 - - - 37

Comércio 21 4 2 18 2 - 1 48

Defesa - 1 - - - - - 1

Produtos químicos e farmacêuticos 12 4 - 4 5 1 - 26

Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 6 4 1 6 - - - 17

Outros 18 14 1 47 - - - 80

188 77 18 114 7 4 2 410

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



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

Nos fundos fechados, a maior frequência é a combinação dos benefícios de
reforma por velhice e por invalidez (21%). Nas adesões colectivas, as maiores
frequências são a combinação dos benefícios de reforma por velhice e por
invalidez e sobrevivência de participantes (24%), seguida da combinação dos
benefícios de reforma por velhice e por invalidez (19%). Os planos de pensões que
garantem todos os tipos de benefícios representam 21% nos fundos de pensões
e apenas 7% nas adesões colectivas.

d) Direitos adquiridos
Nos fundos fechados, 49% do respectivo número corresponde a planos de

pensões que não concedem direitos adquiridos em caso de cessação do vínculo
contratual com o correspondente associado e 20% concediam tais direitos ao
abrigo do regime de contratação colectiva de trabalho, vigente nos sectores de
actividade bancária, actividade seguradora e outras actividades financeiras (que
não as incluídas directamente nesses dois tipos de actividades, mas abrangidas por
essa contratação colectiva).

Nas adesões colectivas, a percentagem de fundos com planos sem direitos
adquiridos era de 45%, e 14% do total dos fundos garantiam direitos adquiridos que
se referem ao regime de contratação colectiva mencionada no parágrafo anterior.
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Quadro 77 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de benefícios garantidos e por tipo de actividade económica dos associados
2002

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

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

Actividade bancária 1 1 1 3 - 3 - 7 21 4 41
Comunicações - 4 - 1 - 2 1 2 - - 10
Produção e distribuição de electricidade, gás e água - 4 - - - 4 - - 2 - 10
Indústria 6 19 6 6 - 6 3 12 9 5 72
Transportes 2 5 2 1 - 3 - 5 3 - 21
Produção e distribuição de combustíveis - - - - - 2 - 3 - 1 6
Actividade seguradora 2 8 24 1 2 1 - - 2 1 41
Outras actividades financeiras 6 3 2 3 - 1 - 10 11 1 37
Comércio 7 13 3 6 1 6 1 2 3 6 48
Defesa - - - - - - 1 - - - 1
Produtos químicos e farmacêuticos 3 3 4 2 1 3 1 5 4 - 26
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 3 1 - - 6 - 3 - 3 17
Outros 7 19 1 6 - 28 2 12 - 5 80

35 82 44 29 4 65 9 61 55 26 410

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

Quadro 78 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo
de direitos adquiridos e por tipo de actividade económica dos associados
2002

Não Sim Total

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

Actividade bancária 3 26 - - 12 41
Comunicações 2 - 1 3 4 10
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 - - - 4 10
Indústria 50 - 2 - 20 72
Transportes 14 - - - 7 21
Produção e distribuição de combustíveis 4 - - - 2 6
Actividade seguradora 8 30 - - 3 41
Outras actividades financeiras 14 12 - - 11 37
Comércio 32 - - - 16 48
Defesa 1 - - - - 1
Produtos químicos e farmacêuticos 10 - 1 - 15 26
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 12 - - - 5 17
Outros 37 - - 1 42 80

193 68 4 4 141 410

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



Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos, e
não à portabilidade desses direitos. A portabilidade corresponde à manutenção
dos direitos adquiridos sem estarem condicionados a quaisquer restrições de
mobilidade dos participantes entre sectores de actividade ou entidades
empregadoras e continua a ser uma característica rara em Portugal.

e) Actualização das pensões
Relativamente à actualização de pensões, verificam-se algumas diferenças

entre os fundos de pensões fechados e as adesões colectivas de fundos de
pensões abertos. Enquanto que 76% dos fundos de pensões fechados garantem
actualização das pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas
33%.

Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações, 27% são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador, e em 34% dos casos por decisão dos associados. Nas adesões
colectivas, essas percentagens eram 37% e 30%, respectivamente.

Tanto nos fundos fechados como nas adesões colectivas a fundos abertos que
se encontram abrangidos por regulamentação colectiva dos sectores bancário e
segurador, existe uma relação estreita entre os direitos adquiridos e a actualização
das pensões.

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

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

Em 73% dos fundos fechados existentes no final de 2002, os benefícios
previstos nos planos de pensões eram pagos exclusivamente através dos próprios
fundos. Os contratos de seguros de rendas eram a forma de pagamento exclusiva
em 18% dos fundos. Nas adesões colectivas a fundos abertos, a distribuição era
muito mais equilibrada entre o pagamento dos benefícios através da própria
quota-parte dos fundos afecta à adesão colectiva e através de contratos de
seguros de rendas, onde o pagamento dos benefícios através da quota-parte dos
fundos representava 56% das adesões.

O
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

137.
Quadro 79 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por forma

de actualização das pensões e por tipo de actividade económica dos associados
2002

Não Sim Total

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

associados

Actividade bancária 5 29 2 - - 5 41
Comunicações 3 - 2 3 - 2 10
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 9 - - - - 1 10
Indústria 29 - 21 - 3 19 72
Transportes 6 - 9 1 2 3 21
Produção e distribuição de combustíveis 3 - 2 - - 1 6
Actividade seguradora 5 33 1 - - 2 41
Outras actividades financeiras 17 4 5 - 1 10 37
Comércio 32 - 9 - 2 5 48
Defesa - - - 1 - - 1
Produtos químicos e farmacêuticos 10 - 10 - 1 5 26
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 11 - 1 - 1 4 17
Outros 64 - 9 - 3 4 80

194 66 71 5 13 61 410

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

Veículos 

de pagamento 

dos benefícios:

património 

dos fundos "versus"

rendas vitalícias



Nos fundos fechados, comparando a forma de pagamento dos benefícios
com o tipo de entidade gestora, constatava-se que dos 117 fundos a cargo de
sociedades gestoras, 100 efectuavam o pagamento dos benefícios directamente a
partir do património dos fundos. Nos 70 fundos geridos por empresas de seguros,
os fundos de pensões eram o veículo directo de pagamento dos benefícios em 36
casos. Dos 33 fundos cujos benefícios eram pagos por contrato de seguro, 27
eram geridos por empresas de seguros, como se nota pelo quadro seguinte.

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

remição das pensões, por sector de actividade dos associados. Dele se conclui que
apenas 17% dos fundos fechados prevêem a possibilidade de remição das
pensões, percentagem que aumenta para 32% no caso das adesões colectivas a
fundos abertos.
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Quadro 81 . Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por
forma de pagamento dos benefícios
2002

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

Fundo de pensões 100 36 136
Contrato de seguro 6 27 33
Ambas as formas anteriores 11 7 18

117 70 187

Quadro 82 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com possibilidade de remição das pensões por tipo de
actividade económica dos associados
2002

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária - 4
Comunicações - 3
Produção e distribuição de electricidade, gás e água - 4
Indústria 8 7
Transportes 1 1
Produção e distribuição de combustíveis 1 3
Actividade seguradora 1 2
Outras actividades financeiras 1 3
Comércio 4 11
Produtos químicos e farmacêuticos 9 2
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 2 3
Outros 4 35

31 78

Possibilidade 

de remição e sua

frequência

Quadro 80 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos por forma de pagamento dos benefícios e por tipo de
actividade económica dos associados
2002

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 34 6 1
Comunicações 7 3 0
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 4 0
Indústria 47 19 6
Transportes 14 5 2
Produção e distribuição de combustíveis 3 3 0
Actividade seguradora 32 4 5
Outras actividades financeiras 32 5 0
Comércio 23 24 1
Defesa 1 0 0
Outros 34 45 1
Produtos químicos e farmacêuticos 17 7 2
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 10 7 0

260 132 18



Os fundos fechados com planos de pensões de benefício definido
representavam 65% dos fundos com possibilidade de remição das pensões.
Contrariamente, as adesões colectivas com planos de contribuição definida
incluíam 82% das adesões com possibilidade de remição das pensões.

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

sectores de actividade económica dos associados, tanto nos fundos fechados
como nas adesões colectivas a fundos abertos. Dele se pode concluir que nas adesões
colectivas os planos contributivos assumem um peso muito superior ao existente
nos fundos fechados (25% nas adesões colectivas e 11% nos fundos fechados).

As adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam
89% das adesões com planos contributivos. De modo bem diferente, verificava-se
uma distribuição dos fundos fechados com planos contributivos pelos diferentes
tipos de planos de pensões.
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Quadro 84 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de actividade económica
dos associados
2002

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 3 4
Comunicações - 2
Produção e distribuição de electricidade, gás e água - 4
Indústria 5 4
Transportes - 2
Produção e distribuição de combustíveis - 2
Actividade seguradora - 1
Outras actividades financeiras - 2
Comércio 1 8
Defesa 1 -
Produtos químicos e farmacêuticos 7 3
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 -
Outros 2 24

20 56

Quadro 83 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com possibilidade de remição das pensões por tipo de plano
de pensões
2002

Tipo de Fundos Adesões
plano de pensões fechados colectivas

Benefício definido 20 12
Contribuição definida 5 64
Misto 6 2

31 78

Quadro 85 . Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de plano de pensões
2002

Tipo de Fundos Adesões
plano de pensões fechados colectivas

Benefício definido 5 4
Contribuição definida 7 50
Misto 8 2

20 56
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Capítulo 5
5.1. Introdução
O ano 2002 não representou, quer a nível nacional, quer no resto do mundo,

como alguns agentes económicos esperariam, o ano da retoma económica.

A manutenção da ameaça terrorista, confirmada pelos atentados de Bali e do
Quénia, a incerteza política e militar que se viveu no Médio Oriente e na América
do Sul e a descredibilização dos mercados financeiros, nomeadamente com os
casos Enron e Worldcom, em muito contribuíram para o constrangimento da
retoma económica. De facto, registou-se uma desaceleração económica a nível
mundial, tendo a União Europeia registado uma diminuição do crescimento real
do PIB. O Japão continuou, tal como em anos anteriores a registar um decréscimo
real do PIB e os Estados Unidos registaram um crescimento de 2,3% do PIB, tendo sido
os mercados financeiros fortemente afectados por este ambiente macroeconómico.

Os mercados financeiros na generalidade e o mercado financeiro português
em particular registaram, pelas razões acima referidas, três características comuns:
elevada volatilidade, diminuição da capitalização bolsista provocada
simultaneamente pela diminuição dos preços e pela não compensação através de
novas emissões e descida das taxas de juro, atingindo as yields das obrigações os
valores mais reduzidos das últimas décadas.

A nível nacional, durante o ano 2002 assistiu-se à integração da Bolsa de
Valores de Lisboa e Porto na plataforma Euronext. Os mercados accionista e de
dívida da Euronext Lisbon seguiram o comportamento das restantes bolsas
mundiais. Em resumo, o PSI Geral registou um decréscimo de 20,7% e o índice
obrigacionista de Dívida Pública a 10 anos registou uma subida de 10,5%.

As empresas de seguros e os fundos de pensões viveram o segundo ano
consecutivo de forte descida dos mercados accionistas, o que se reflectiu não só
nos resultados apresentados como em outros aspectos das suas demonstrações
financeiras, como já foi referido, e, como não podia deixar de ser, na estrutura das
suas carteiras.

O início do ano ficou marcado pela divulgação dos primeiros resultados
anuais, na maioria dos casos nada favoráveis, e pelo início dos escândalos
financeiros que viriam a marcar a primeira metade do ano 2002, o que se traduziu
numa descida dos índices, que, no entanto, começaram a recuperar no final desse
trimestre. No segundo trimestre registaram-se algumas tímidas subidas para em
Setembro se registar uma das maiores quedas dos mercados accionistas dos
últimos anos. O último trimestre registou uma recuperação do valor das acções,
sem, no entanto, disfarçar um ano mau para os mercados accionistas, nacional e
internacional. 

Paralelamente, os mercados de dívida caracterizaram-se por uma redução das
yields para todas as maturidades.
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5.2. Investimentos afectos às provisões técnicas das empresas
de seguros 

Como já referimos, o comportamento dos últimos dois anos dos mercados
accionistas e de dívida a nível nacional e internacional influenciaram de forma
significativa as carteiras das empresas de seguros. As diferenças naturais existentes
entre as carteiras de activos afectos a seguros do ramo Vida (seguros
essencialmente de longo prazo) e as carteiras de activos afectos a seguros dos
ramos Não Vida tendem a atenuar-se, pois impera um comportamento
essencialmente prudente que naturalmente conduz a um maior investimento em
títulos de dívida e a uma redução do investimento em títulos representativos de
capital, necessariamente mais voláteis. 

Assim, na sua globalidade, em termos nominais, o mercado registou um
ligeiro aumento do investimento em títulos de dívida e equiparados e uma
diminuição do investimento em acções e títulos de participação. O único
segmento que não seguiu essa tendência foi a carteira de activos afectos a
contratos unit linked que registou uma subida efectiva do valor investido em
acções e títulos de participação e uma descida do valor investido em títulos de
dívida pública e equiparados.

A diminuição do investimento em acções ficou a dever-se à baixa do mercado
accionista uma vez que a nível de número de acções registou-se uma ligeira
subida. No entanto, verificou-se um aumento significativo do investimento em
acções cotadas no mercado de valores nacional ou em outros mercados de
Estados-Membros da OCDE, por contrapartida de uma diminuição do
investimento em acções não cotadas ou cotadas em mercados de Estados não
pertencentes à OCDE. 

Nas restantes rubricas de investimento as alterações não foram significativas,
o que reflecte um pouco o comportamento passivo do mercado. As empresas de
seguros registaram nos últimos dois anos perdas potenciais que realizariam em
caso de venda dos títulos, pelo que as realocações das carteiras estão também
fortemente influenciadas por esse aspecto. 

Uma das tendências que se havia registado no ano 2001 era o incremento do
investimento em unidades de participação em fundos de investimento que, em
2002, só se verificou para os activos afectos à representação das provisões
técnicas dos seguros dos ramos Não Vida, que registou uma subida de 5%. 

Note-se ainda que também não se denotou um refúgio no mercado
imobiliário numa tentativa de fuga aos mercados accionistas em baixa, uma vez
que a rubrica de terrenos e edifícios se manteve, quer em termos percentuais, quer
em termos reais, praticamente inalterada.

Na carteira dos activos afectos à representação das provisões técnicas dos
seguros do ramo vida (excepto unit linked) registou-se uma opção racional pelos
títulos de dívida, registando a rubrica de obrigações e papel comercial um
crescimento de 2%. 

O peso dos títulos de maior volatilidade (acções e títulos de participação e
unidades de participação em fundos de investimento) registou uma descida de
4% nesta carteira. Para esta diminuição terá certamente contribuído o
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comportamento negativo dos índices accionistas uma vez que, como já referimos,
não houve um desinvestimento real a nível do número de acções detidas.

Ao analisarmos o quadro apresentado acima, verificamos uma subida da
denominada rubrica Outros activos, cujo conteúdo é constituído, essencialmente,
como se pode verificar no quadro abaixo, pelo montante de juros decorridos, o
que se justifica pelo elevado montante detido de instrumentos de dívida.

De notar que em 2002 o ramo Vida (excepto unit linked) apresentou uma
ligeira melhoria da taxa de cobertura das provisões técnicas, quer tendo em conta
os activos, quer tendo em conta apenas os investimentos, apesar de, tendo em
conta apenas os investimentos, a taxa de cobertura se situar ainda abaixo dos
100%. 

A carteira dos activos afectos à representação das provisões técnicas de
seguros e operações do tipo unit linked manteve em 2002 a tendência que vinha
registando nos últimos anos, aumentando a exposição em obrigações e papel
comercial em detrimento dos títulos de dívida pública e equiparada. 

Tal como na carteira dos seguros de vida excepto unit linked, e ao contrário
da tendência em termos nominais, registou-se uma descida do peso do
investimento em acções e títulos de participação e em unidades de participação
em fundos de investimento mobiliário, facto que não terá sido uma diminuição
voluntária, mas sim forçada pela descida dos mercados.
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Quadro 87 . Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit
linked)

2000 2001 2002

Títulos de dívida pública e equiparados 40,7% 37,5% 37,6%
Obrigações e papel comercial 33,9% 35,2% 37,4%
Acções e títulos de participação 6,9% 8,0% 5,2%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,3% 6,8% 5,5%
Terrenos e edifícios 0,9% 0,9% 0,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 8,0% 8,8% 9,7%
Caixa e disponibilidades à vista 0,7% 0,5% 0,8%
Juros decorridos 2,0% 1,9% 2,0%
Outros activos 0,5% 0,3% 1,0%

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

Activos representativos / Provisões técnicas 103,1% 101,3% 102,4%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,8% 98,5% 99,2%

Quadro 86 . Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros
2002

Vida (excepto
milhões de euros unit linked) Unit linked Não Vida Total

Títulos de dívida pública e equiparados 6.258,2 38% 354,1 8% 1.546,7 27% 8.159,0 30%
Obrigações e papel comercial 6.214,2 37% 3.471,4 74% 1.312,8 23% 10.998,4 41%
Acções e títulos de participação 865,5 5% 63,3 1% 323,2 6% 1.252,0 5%
Unidades de participação em fundos de investimento 919,7 6% 220,4 5% 460,4 8% 1.600,6 6%
Terrenos e edifícios 135,4 1% 0,0 0% 918,0 16% 1.053,4 4%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 1.610,2 10% 103,6 2% 447,8 8% 2.161,7 8%
Caixa e disponibilidades à vista 131,5 1% 11,4 0% 64,2 1% 207,1 1%
Créditos sobre tomadores de seguro 36,6 0% 0,0 0% 202,6 4% 239,1 1%
Outros activos 462,8 3% 450,6 10% 378,0 7% 1.291,4 5%

Total 16.633,9 100% 4.674,9 100% 5.653,8 100% 26.962,6 100%

Activos representativos / Provisões técnicas 102,4% - 111,1% -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,2% - 99,7% -

Seguros do tipo 

unit linked



Esta carteira registou igualmente uma subida da percentagem apresentada
em juros decorridos pela mesma razão acima apresentada.

Como já referimos acima, no ano a carteira dos activos afectos à
representação das provisões técnicas de seguros dos ramos Não Vida juntou-se ao
restante mercado na tendência de subida do investimento em títulos de dívida. No
entanto, e apesar da subida verificada, esta continuou a ser a carteira com menos
investimento nestas rubricas, apenas 50,6% da carteira.

O mesmo já não aconteceu no investimento em unidades de participação em
fundos de investimento mobiliário, onde se registou, ao contrário das outras
carteiras, uma subida de 3%, denotando uma clara mudança de estratégia.

A taxa de cobertura registada tendo em conta o total dos activos subiu ao
nível verificado em 1999, tendo para isso contribuído, como já foi referido, os
aumentos de capital efectuados.

O ano 2002, em termos globais e no conjunto das carteiras analisadas em
separado anteriormente, registou um decréscimo de 2% no peso dos
investimentos em títulos da dívida pública e equiparada, registando, no entanto,
um crescimento nominal de 10%. Contudo, a estrutura constituída pelos países
emitentes vem-se alterando ao longo dos anos. 
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dos ramos Não Vida

Orientação

preferencial 

dos investimentos,

por tipo de activo

Quadro 89 . Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

2000 2001 2002

Títulos de dívida pública e equiparados 24,4% 27,4% 27,4%
Obrigações e papel comercial 17,6% 21,3% 23,2%
Acções e títulos de participação 12,4% 9,6% 5,7%
Unidades de participação em fundos de investimento 3,8% 5,1% 8,1%
Terrenos e edifícios 17,9% 17,1% 16,2%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 10,7% 7,3% 7,9%
Caixa e disponibilidades à vista 0,8% 0,5% 1,1%
Créditos sobre tomadores de seguros 4,6% 3,7% 3,6%
Outros activos 7,8% 8,1% 6,7%

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

Activos representativos / Provisões técnicas 107,9% 108,5% 111,1%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 93,6% 92,3% 99,7%

Quadro 88 . Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo
unit linked do ramo Vida

2000 2001 2002

Títulos de dívida pública e equiparados 23,9% 13,2% 7,6%

Obrigações e papel comercial 54,3% 69,6% 74,3%

Acções e títulos de participação 4,4% 2,1% 1,4%

Unidades de participação em fundos de investimento 9,8% 6,9% 4,7%

Terrenos e edifícios 0,0% 0,0% 0,0%

Depósitos remunerados e certificados de depósito 3,3% 3,1% 2,2%

Caixa e disponibilidades à vista 0,1% 0,0% 0,2%

Juros decorridos 1,7% 4,8% 4,9%

Outros activos 2,5% 0,4% 4,7%

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



A tendência de diminuição do investimento em dívida pública portuguesa
acentuou-se em 2002, tendo perdido cerca de 12 pontos percentuais no peso da
carteira. A outra face da moeda é o investimento cada vez maior em títulos de
dívida pública de outros estados membros da União Europeia, de onde se
destacam a Alemanha, a Itália e a Espanha.

A carteira dos activos afectos à representação das provisões técnicas de
seguros dos ramos Não Vida  é a que apresenta maior percentagem de títulos de
dívida pública estrangeira (57%), representando o investimento em títulos
emitidos pelo Estado alemão o seu maior peso (15%), seguido da Itália (13%) e da
Espanha (11%). 

A carteira dos activos afectos à representação das provisões técnicas de
seguros do ramo Vida, excepto unit linked, apresenta sensivelmente a mesma
estrutura de países emitentes (embora a dívida pública da Grécia represente
igualmente um papel importante). Contudo, em termos globais, o investimento
em títulos de dívida pública portuguesa ainda é maioritário (63%).

De realçar que a carteira de investimentos afectos a contratos unit linked
apresenta na sua rubrica de títulos de dívida pública um peso de 91% em títulos
emitidos pelo Estado português.

Saliente-se que, apesar de existente, o investimento em títulos de dívida
pública de Estados fora da União Europeia não tem qualquer significado material.

A tendência de descida do peso dos títulos de dívida pública em títulos
emitidos em Portugal não se verifica no que se refere ao investimento em
obrigações, tendo esta rubrica registado, na realidade, um ligeiro aumento nas
obrigações emitidas em Portugal.

As obrigações emitidas em outros países da União Europeia registaram uma
significativa perda de peso na carteira total das obrigações, em detrimento, não só
das obrigações emitidas em Portugal, mas igualmente das obrigações ditas
“internacionais”. 

O investimento em obrigações “internacionais” (maioritariamente obrigações
emitidas pelo Banco Europeu de Investimento, EUROFIMA) tinha sofrido no último
triénio um decréscimo consecutivo, para em 2002 registar uma subida de 3,8%.  

No conjunto das três carteiras das empresas de seguros, activos afectos à
representação das provisões de seguros do ramo Vida excepto unit linked, activos
afectos à representação de provisões de contratos de seguros unit linked e activos
afectos à representação das provisões técnicas de seguros dos ramos Não Vida, o
Luxemburgo é o principal país de emissão das obrigações (23%, 7% e 27%,
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Quadro 90 . Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas
empresas de seguros

2000 2001 2002
Portugal 80,4% 72,3% 60,4%
Outros países da União Europeia 19,5% 27,0% 39,2%
Países fora da União Europeia 0,1% 0,6% 0,3%

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



respectivamente para as referidas carteiras), ultrapassando inclusive, excepto na
carteira de activos afectos às provisões de contratos unit linked, as obrigações
emitidas em Portugal. 

Efectivamente, na carteira de activos afectos à representação das provisões de
seguros do ramo Vida, apenas 18% do total das obrigações correspondia a
obrigações emitidas em Portugal, enquanto que na carteira de activos afectos à
representação das provisões dos seguros dos ramos Não Vida essa percentagem
foi de 22%.

O Reino Unido (com 18%, 18% e 14% respectivamente para as carteiras
enunciadas) e, num segundo plano, a Holanda e a Alemanha, são os outros países
com algum peso no que se refere à emissão de obrigações detidas pelas empresas
de seguros portuguesas.

Outra evolução importante registada na origem das obrigações detidas pelas
empresas de seguros é a evolução lenta, mas gradual, do investimento em
obrigações emitidas em países não pertencentes à União Europeia, dos quais se
destacam as Ilhas Cayman e  os Estados Unidos da América.

Curiosa é a estrutura dos países de origem da emissão das obrigações detidas
pela carteira de activos afectos a contratos de seguros unit linked que, ao
contrário das outras duas carteiras, apresenta uma maior percentagem de
obrigações emitidas em Portugal (45%) e a maior percentagem investida nas ditas
obrigações “internacionais” (38%), sendo ambas as percentagens bastante
superiores à média apresentada pelo mercado.

Como já foi referido, os mercados accionistas, nacional e internacional,
tiveram um comportamento negativo ao longo de 2002, não tendo sido os
mercados internacionais mais atractivos que os mercados nacionais. Saliente-se
que o índice PSI Geral registou uma variação negativa de 20,7%, enquanto que o
índice mundial (Fonte: Morgan Stanley Capital Internacional) registou uma quebra
de 21,1% e o índice da zona euro (da mesma fonte) registou uma quebra de
23,3%. No entanto, o investimento em acções registou uma tendência de descida
do investimento em acções emitidas nos mercados nacionais. Igual tendência
apresentou o conjunto das acções emitidas em países fora da União Europeia.
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Gráfico 62 . Distribuição geográfica das obrigações detidas pelas empresas de seguros



Por outro lado, o peso do investimento em acções emitidas em países das
União Europeia, excepto Portugal, registou uma subida de 5,6%.

Se analisarmos o investimento em acções por carteiras, verificamos que a que
apresenta a maior percentagem investida em acções emitidas em Portugal é a
carteira de investimentos afectos às provisões técnicas de seguros do ramo vida,
excluindo unit linked, sendo essa percentagem de cerca de 68%. Dos restantes
países destaca-se apenas a França com um peso de cerca de 12%. A carteira dos
investimentos afectos à representação das provisões de seguros dos ramos Não
Vida apresenta uma estrutura a nível dos países de origem da emissão de acções
muito parecida com a de Vida, excepto unit linked, apresentando no entanto uma
percentagem inferior no investimento em acções emitidas em Portugal (59%).

No caso das acções, e ao contrário do verificado para os títulos de dívida
pública, é a carteira dos investimentos afectos à representação das provisões de
contratos unit linked que apresenta o menor investimento em acções emitidas em
Portugal, apresentando estas um peso de apenas 11,4%. Acções emitidas por
empresas de países como a Holanda, o Reino Unido e os Estados Unidos da
América apresentam pesos superiores ao das acções portuguesas, com 50%, 20%
e 15%, respectivamente. 

No decorrer de 2002 assistiu-se, na generalidade dos países, a uma queda
acentuada dos activos sob gestão dos organismos de investimento colectivo em
valores mobiliários. Os Estados Unidos da América, principal mercado mundial,
registaram uma quebra de 8,5% e o Luxemburgo, terceiro mercado mundial, a
seguir à França, registou uma quebra de 9%. 

Em Portugal, o investimento em unidades de participação em fundos de
investimento registou um crescimento nominal de 8,6%, passando de 1473,9
milhões de euros em 2001 para 1.600,6 milhões de euros em 2002, mantendo no
entanto o seu peso no total da carteira. No que se refere à estrutura geográfica
dos países de emissão, a situação manteve-se relativamente ao ano anterior,
apresentando Portugal e Luxemburgo, no seu conjunto, um peso entre 94 e 96%.
O que varia é o peso de cada um daqueles países consoante a carteira que se
analisa.

In
ve

st
im

en
to

s 
da

s 
Em

pr
es

as
 d

e 
Se

gu
ro

s 
e 

do
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

149.

Gráfico 63 . Distribuição geográfica das acções detidas pelas empresas de seguros



No caso do investimento em unidades de participação é a carteira de
investimentos afectos à representação das provisões de seguros do ramo Vida,
excluindo unit linked, que apresenta a menor percentagem de investimento em
Portugal (38%) seguida da carteira de investimentos afectos às provisões de
contratos unit linked, com 65%, e por fim a carteira de investimentos afectos à
representação de provisões de seguros dos ramos Não Vida, com 79%.
Inversamente evolui o investimento em organismos de investimento colectivo
emitidos no Luxemburgo.

5.3. Investimentos dos fundos de pensões
Como é sabido, quer os fundos de poupança (PPR, PPE e PPR/E), quer os PPA,

obedecem a legislação específica transversal comum às várias formas que podem
apresentar, ou seja, aos seguros de vida, fundos de pensões e fundos de
investimento, no primeiro caso, fundos de pensões e fundos de investimento, no
segundo. Exactamente por este carácter transversal e específico, o investimento,
assim como outros aspectos destes produtos, são tratados em capítulo autónomo
deste relatório.

Os fundos de pensões fechados representam, como já foi referido, cerca de
96% do total dos fundos de pensões, pelo que a política de investimento dos
fundos de pensões é fortemente influenciada pela política de investimento
registada neste tipo de fundos. No entanto, e apesar da reduzida expressão dos
fundos de pensões abertos, excluindo os fundos de pensões PPR/E e PPA, iremos
analisar a estrutura da carteira em separado, uma vez que esta apresenta
diferenças consideráveis.

Uma das principais diferenças entre as duas carteiras referidas (que no
entanto no ano 2002 se atenuou bastante) é o peso do investimento em títulos de
dívida pública e equiparada e obrigações e papel comercial, em que a carteira de
investimentos dos fundos fechados apresenta um peso de cerca de 50% para o
conjunto destas duas rubricas e a carteira de investimentos de outros fundos
abertos apresenta uma percentagem de cerca de 56%. Esta última carteira, no
ano 2001, apresentava para o total destas duas rubricas um peso de cerca de
65%, o que representou uma quebra de 9%.
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Gráfico 64 . Distribuição geográfica das unidades de participação detidas pelas empresas de
seguros

Política 

de investimento 

por tipo de fundo



Uma característica dos fundos de pensões fechados tem sido, nos últimos
anos, o forte investimento em rubricas com maior perfil de risco, acções e
unidades de participação em fundos de investimento. Porém, em 2002, o peso
destas duas rubricas na carteira dos fundos fechados diminuiu quase 5%, facto a
que não será alheio, como já referimos, o mau desempenho dos mercados.

De salientar a elevada percentagem apresentada pela rubrica de caixa e
disponibilidades à vista na carteira dos outros fundos abertos. 

Tradicionalmente, os montantes relativos a fundos de pensões geridos por
sociedades gestoras de fundos de pensões representam uma percentagem muito
elevada do total dos montantes geridos, sendo em 2002 essa percentagem de
97%. Assim, a política de investimentos adoptada por estas sociedades influencia
fortemente a política de investimentos do total dos fundos de pensões. No
entanto, mesmo representando apenas 3% dos investimentos, podemos verificar
algumas diferenças na política de investimentos, quando os fundos são geridos
por empresas de seguros.

A principal diferença que se pode apontar é a opção entre os títulos de dívida
(dívida pública e obrigações diversas) e os títulos com exposição ao mercado
accionista (acções e títulos de participação e unidades de participação em fundos
de investimento). De facto, em média, os fundos de pensões geridos pelas
sociedades gestoras apresentam uma política menos conservadora, apresentando
aproximadamente menos 5% no peso de títulos de dívida e mais cerca de 5% em
títulos de exposição ao mercado accionista. 

Das quatro principais rubricas de investimento, a rubrica de obrigações e
papel comercial foi a única que viu o seu peso aumentar, de 22,8% para 24%,
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Política 

de investimento 

por tipo de entidade

gestora

Análise global 

do investimento 

por tipo de activos

Quadro 91 . Composição dos activos por tipo de fundo de pensões
2002

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

Títulos de dívida pública e equiparados 3.729,3 25,4% 232,0 59,8% 0,0 0,0% 35,5 15,4% 3.996,7
Obrigações e papel comercial 3.558,3 24,2% 33,5 8,6% 0,0 0,0% 92,3 40,1% 3.684,1
Acções e títulos de participação 2.579,1 17,5% 4,4 1,1% 10,8 75,3% 12,1 5,2% 2.606,4
Unidades de participação em fundos de investimento 1.731,5 11,8% 58,5 15,1% 0,2 1,7% 45,3 19,7% 1.835,5
Terrenos e edificios 1.335,8 9,1% 7,1 1,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.342,9
Depósitos remunerados e certificados de depósito 499,2 3,4% 0,7 0,2% 0,2 1,2% 1,0 0,4% 501,1
Caixa e disponibilidades à vista 1.262,3 8,6% 51,4 13,3% 3,1 21,8% 44,0 19,1% 1.360,8
Outros activos 3,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,3 0,1% 3,5

Total 14.698,6 100% 387,7 100% 14,3 100% 230,4 100% 15.331,0

Quadro 92 . Composição dos activos por tipo de entidade gestora de fundos de pensões
2002

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

Títulos de dívida pública e equiparados 3.887,2 26,1% 109,6 24,3% 3.996,7 26,1%
Obrigações e papel comercial 3.544,5 23,8% 139,6 30,9% 3.684,1 24,0%
Acções e títulos de participação 2.565,2 17,2% 41,2 9,1% 2.606,4 17,0%
Unidades de participação em fundos de investimento 1.765,2 11,9% 70,3 15,6% 1.835,5 12,0%
Terrenos e edificios 1.318,5 8,9% 24,4 5,4% 1.342,9 8,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 490,9 3,3% 10,2 2,3% 501,1 3,3%
Caixa e disponibilidades à vista 1.304,6 8,8% 56,2 12,4% 1.360,8 8,9%
Outros activos 3,3 0,0% 0,2 0,0% 3,5 0,0%

Total 14.879,3 100,0% 451,7 100,0% 15.331,0 100,0%



tendo as rubricas de títulos de dívida pública e equiparados, acções e títulos de
participação e unidades de participação registado descidas do seu peso no total da
carteira. Estas descidas foram, como já referimos, relativamente aos investimentos
das empresas de seguros, voluntárias (através da realocação de activos) e forçadas
(através da descida no valor dos activos).

De notar que a soma das rubricas de acções e títulos de participação  e das
unidades de participação em fundos de investimento registou uma quebra de 8%
nos últimos dois anos, o que é revelador dos maus resultados obtidos nos
mercados accionistas.  

A rubrica de Terrenos e Edifícios registou um aumento do seu peso no total
da carteira de cerca de 3%, tendo registado um crescimento nominal de cerca de
54%. Este grande crescimento ficou a dever-se a reavaliações efectuadas ao longo
do exercício e à aquisição por parte de um fundo de pensões de uma grande
quantidade de imóveis.

O peso dos títulos de dívida pública registou em 2002 uma ligeira descida,
depois de em 2001 ter registado um crescimento superior a 5%, invertendo a
assim a tendência. Já no que se refere à distribuição geográfica dos países
emitentes de dívida a tendência em 2002 manteve-se inalterada, ou seja,
continuou a verificar-se uma descida do peso dos títulos emitidos pelo Estado
português e um crescimento do peso dos títulos emitidos pelos restantes países da
União Europeia. O peso apresentado por títulos de dívida de Estados de países fora
da União Europeia registou uma descida de cerca de 2%, este sim invertendo a
tendência de crescimento que vinha registando.

Os títulos de dívida pública do Estado alemão representam 41% do total dos
títulos de dívida pública detidos pelos fundos de pensões. O segundo país mais
representado é Portugal, com 25%, seguido da França e da Espanha com pesos,
respectivamente, de 12% e 11%.

O investimento em obrigações, que representa cerca de 24% do total da
carteira, tem apresentado ao longo dos anos uma tendência similar à dos títulos

152.

In
ve

st
im

en
to

s 
da

s 
Em

pr
es

as
 d

e 
Se

gu
ro

s 
e 

do
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

Quadro 93 . Evolução da composição dos activos de fundos de pensões

2000 2001 2002

Títulos de dívida pública e equiparados 22,4% 27,6% 26,1%
Obrigações e papel comercial 24,3% 22,8% 24,0%
Acções e títulos de participação 25,2% 20,0% 17,0%
Unidades de participação em fundos de investimento 11,8% 13,4% 12,0%
Terrenos e edificios 5,0% 5,9% 8,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 4,0% 3,2% 3,3%
Caixa e disponibilidades à vista 7,2% 7,0% 8,9%
Outros activos 0,0% 0,0% 0,0%

Quadro 94 . Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de
pensões

2000 2001 2002

Portugal 40,3% 31,5% 25,0%
Outros países da União Europeia 56,9% 65,4% 74,2%
Países fora da União Europeia 2,8% 3,1% 0,9%

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



de dívida pública, registando no entanto algumas diferenças. Assim, os títulos
emitidos em Portugal assumem um peso cada vez menos importante, perdendo
para os títulos ditos “internacionais” (que registaram uma subida de 2,6%), para
os títulos emitidos nos restantes países da União Europeia (que registaram uma
subida de 2,9%) e para os títulos emitidos em países não pertencentes à União
Europeia (que registaram uma subida de 3,4%).

É de salientar que existem 26 países emitentes de obrigações detidas pelos
fundos de pensões, sendo 12 países não pertencentes à União Europeia, o que
demonstra a diversificação geográfica existente na carteira obrigacionista. 

No que se refere à União Europeia, face às razões já apontadas, o
Luxemburgo assume uma posição de destaque no conjunto de países emissores,
com um peso de 24%, seguido do Reino Unido com 11%.

Curiosamente, no que se refere às acções a tendência verificada nos fundos
de pensões foi contrária à registada na carteira de investimentos das empresas de
seguros. Assim, o peso das acções emitidas em Portugal aumentou
comparativamente a 2001, apresentando um valor na ordem do apresentado em
1999, de 62,6% contra 64,4% em 1999. Consequentemente, perante este
aumento do peso das acções emitidas em Portugal, o peso das restantes acções
(emitidas em outros países da União Europeia e fora da União Europeia) desceu de
forma considerável, principalmente as emitidas em outros países da União
Europeia que registaram um decréscimo de 6,1%.

As acções emitidas em França, que em 2001 tinham registado um peso de
20%, viram esse peso decrescer para cerca de 5%, tendo as acções emitidas na
Espanha registado um ligeiro acréscimo, apresentando em 2002 um peso de
8,25%.

Dos países fora da União Europeia, são os Estados Unidos da América o que
regista um maior peso de emissões de acções detidas pelos fundos de pensões,
com 2,9%.
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Gráfico 65 . Distribuição geográfica do investimento em obrigações nos fundos de pensões



O comportamento da dispersão geográfica das unidades de participação em
fundos de investimento foi idêntico ao das acções, ou seja, apresentou uma
subida dos títulos emitidos em Portugal e, consequentemente, uma descida dos
restantes países emissores. No entanto, no que se refere a esta rubrica é de
salientar o incremento superior a 1% no peso das unidades de participação
emitidas em países de fora da União Europeia (principalmente Estados Unidos da
América e Ilhas Cayman).

Dos 48% apresentados em títulos emitidos em outros países da União
Europeia, 44% correspondem a títulos emitidos no Luxemburgo, que como já
referimos é o 3.º mercado mundial de organismos de investimento colectivo.

5.4. As empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos
de pensões enquanto investidores institucionais

As empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões através
das carteiras dos fundos de pensões por ela geridos, enquanto investidores
institucionais, têm assumido uma posição importante na dinamização do mercado
de capitais.

No ano 2002 as empresas de seguros e os fundos de pensões apresentaram
comportamentos inversos, ou seja, as carteiras dos fundos de pensões subiram o
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Gráfico 67 . Distribuição geográfica do investimento em unidades de participação nos
fundos de pensões

Gráfico 66 . Distribuição geográfica do investimento em acções nos fundos de pensões

Conceito 

de investidor
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seu peso de acções detidas pertencentes ao PSI 20 enquanto as empresas de
seguros viram a sua posição no PSI 20 descer.

As carteiras dos fundos de pensões dobraram o peso detido de acções do PSI
20 relativamente a 2000, passando de 3,1% para 6,2%, evidenciando assim o seu
importante papel como investidores institucionais. Saliente-se que face ao
decréscimo no valor das acções (o PSI 20 registou uma descida anual dos preços
de 26%), uma subida da percentagem detida pelos fundos de pensões simboliza
uma forte aposta destas carteiras naqueles títulos.

Por outro lado, as empresas de seguros viram o seu peso reduzir-se em três
décimas, passando de 3,1% para 2,8%. No seu conjunto registou-se uma subida
de 1,4%, o que significa que cerca de 9% da capitalização bolsista das empresas
que constituem o PSI 20 pertence às carteiras de investimentos das empresas de
seguros e dos fundos de pensões.

Da percentagem apresentada pelas empresas de seguros 55% (ou seja 1,5%
da capitalização bolsista do PSI 20) é detido pela carteira de investimentos afectos
às provisões técnicas de seguros de vida, excepto unit linked.

No que se refere aos fundos de pensões, por razões lógicas, que já referimos
anteriormente, a principal fatia da capitalização bolsista encontra-se na carteira
dos fundos fechados geridos por sociedades gestoras.

Os mercados de dívida, pública e obrigacionista, apresentaram
comportamentos positivos. A queda da taxa de juro contribuiu de forma crucial
para o bom comportamento dos índices de títulos de dívida, veja-se como
exemplo o índice obrigacionista de dívida pública a 10 anos que em Portugal
registou um crescimento de 10,5% e nos Estados Unidos da América registou
uma subida de 16,9%.

Como investidores institucionais, as empresas de seguros e os fundos de
pensões continuaram a deter uma parte importante, cerca de 10% no seu
conjunto, do total da dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa,
apesar de terem diminuído essa percentagem relativamente ao ano anterior. Esta
descida verificou-se tanto a nível das carteiras das empresas de seguros como a
nível das carteiras dos fundos de pensões. 

No caso das empresas de seguros, o montante total investido em títulos de
dívida pública e equiparada aumentou relativamente ao ano 2001, no entanto o
valor investido em dívida pública portuguesa diminuiu, quer em termos reais, quer
em termos relativos, o que demonstra, mais uma vez, a canalização do
investimento para o exterior.
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Quadro 95 . Peso na capitalização bolsista do PSI 20

2000 2001 2002
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das empresas do PSI 20 45.122,93 32.314,54 23.799,25

Montante detido pelos fundos de pensões 1.377,47 3,1% 1.444,57 4,5% 1.464,92 6,2%

Montante detido pelas empresas de seguros 628,68 1,4% 1.004,51 3,1% 668,53 2,8%

Total 2.006,16 4,4% 2.449,07 7,6% 2.133,45 9,0%



No caso dos fundos de pensões, o montante investido em títulos de dívida
pública e equiparados registou um decréscimo nominal de 2,3%, registando o
montante detido em dívida pública portuguesa admitida à negociação na
Euronext Lisboa um decréscimo nominal de 3,2%.

5.5. Utilização de produtos derivados pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões

5.5.1. O mercado de derivados
Em 2002 assistiu-se, a nível internacional, a um aumento dos contratos de

derivados, sendo os contratos sobre taxas de juro os únicos que não registaram
um aumento.

A elevada volatilidade dos mercados accionistas, por um lado, e a descida das
taxas de juro, por outro, terão contribuído para um aumento dos contratos
transaccionados na generalidade e para a diminuição dos contratos sobre taxas de
juro na especialidade. 

Os contratos de produtos derivados são, como se sabe, contratos a prazo. Os
valores apresentados nos próximos quadros representam os valores nocionais de
contratos em aberto no final do ano, o que condiciona naturalmente a nossa análise,
pois,  por vezes, estes não traduzem a realidade da utilização de produtos derivados,
quer por parte das empresas de seguros, quer dos fundos de pensões.

5.5.2. Práticas do mercado segurador
Apesar dos condicionalismos referidos no parágrafo anterior os números

apresentados nos quadros seguintes confirmam a tendência registada a nível
mundial, ou seja a diminuição de comercialização de contratos sobre taxas de juro,
registando-se, no caso das empresas de seguros, uma diminuição no valor
transaccionado de swaps de taxa de juro e de swaps de taxa de juro e divisas
simultaneamente.

De salientar a utilização de opções padronizadas por parte de algumas
empresas de seguros. Mais uma vez salientamos que se trata de uma análise
estática, ou seja, não reflecte exactamente a utilização de produtos derivados ao
longo do ano 2002.

156.

In
ve

st
im

en
to

s 
da

s 
Em

pr
es

as
 d

e 
Se

gu
ro

s 
e 

do
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

Relatório anual sobre o sector segurador e fundos de pensões

O mercado 

de derivados
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Quadro 96 . Peso na dívida pública admitida à cotação

2000 2001 2002
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 40.672,00 46.121,50 56.626,20
Montante detido pelos fundos de pensões 1.141,82 2,8% 1.291,02 2,8% 873,73 1,5%
Montante detido pelas empresas de seguros 5396,38 13,3% 5384,56 11,7% 4719,21 8,3%

Total 6.538,20 16,1% 6.675,58 14,5% 5592,94 9,9%

Quadro 97 . Volume de transacção por tipo de produto derivado das empresas de seguros

Por produto 2000 2001 2002

Swaps de taxa de juro e divisas 227,57 11,2% 520,31 9,2% 12,14 0,4%
Opções padronizadas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 14,30 0,5%
Swaps de taxa de juro 1684,67 83,0% 4799,19 84,9% 2643,61 93,3%
Swaps de divisas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,05 0,0%
Forwards de divisas 0,01 0,0% 0,00 0,0% 105,33 3,7%
Floor 52,59 2,6% 75,59 1,3% 0,64 0,0%
Cap 50,00 2,5% 0,00 0,0% 50,00 1,8%
Swap de taxa de juro de cupão zero 13,66 0,7% 0,00 0,0% 1,77 0,1%
Asset swap 0,00 0,0% 0,00 0,0% 6,67 0,2%
Outros 0,00 0,7% 257,20 4,6% 0,00 0,0%

Total 2028,51 100,0% 5652,29 100,0% 2834,52 100,0%



O quadro abaixo vem apenas mostrar de forma mais clara a diminuição do
volume de contratos sobre taxas de juro e o aumento do volume de contratos
sobre divisas e sobre o mercado accionista. De facto, apesar de asituação no final
do ano apresentar um valor imaterial, ao longo de 2002 verificou-se que algumas
empresas de seguros utilizaram políticas de protecção dos seus investimentos
accionistas através da utilização de produtos derivados.

5.5.3. Práticas do mercado de fundos de pensões
O comportamento, no que se refere à utilização de produtos derivados, por

parte dos fundos de pensões foi completamente diferente do das empresas de
seguros, em parte devido à diminuta utilização destes produtos nos anos
anteriores.

Assim, registou-se um grande aumento no valor nocional de produtos
derivados transaccionados por fundos de pensões, principalmente, e aqui sim, a
seguir a mesma tendência que as empresas de seguros, em contratos de forwards
de divisas, que representam cerca de 94% do total dos contratos em aberto no
final do ano.

Registou-se igualmente uma diminuição no valor transaccionado de swaps de
taxa de juro e de swaps de taxa de juro e divisas simultaneamente.
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Quadro 98 . Volume de transacção por tipo de activo subjacente das empresas de seguros

milhões de euros

Por activo subjacente 2000 2001 2002

Derivados sobre cambiais 0,0 0,0 105,4 
Derivados sobre taxas de juro 1.800,9 5.132,0 2.696,0 
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 227,6 520,3 12,1 
Derivados sobre mercado accionista 0,0 0,0 21,0 

2.028,5 5.652,3 2.834,5  

Quadro 100 . Volume de transacção por tipo de activo subjacente dos fundos de pensões

milhões de euros

Por activo subjacente 2000 2001 2002

Derivados sobre cambiais 265,4 118,6 1.179,7 
Derivados sobre taxas de juro 365,9 64,8 5,0 
Derivados sobre cambiais e taxas de juro 5,5 48,0 0,0 
Derivados sobre mercado accionista 0,0 117,4 61,1 

Total 636,8 348,8 1.245,7   

Quadro 99 . Volume de transacção por tipo de produto derivado dos fundos de pensões

milhões de euros

Por produto 2000 2001 2002

Swaps de taxa de juro e divisas 5,5 0,9% 48,0 13,8% 0,0 0,0%

Swaps de taxa de juro 365,9 57,5% 16,2 4,6% 5,0 0,4%

Forwards de divisas 265,4 41,7% 116,4 33,4% 1176,2 94,4%

Swaps de divisas 0,0 0,0% 0,0 0,0% 3,5 0,3%

Futuros 0,0 0,0% 64,8 18,6% 12,3 1,0%

Opções 0,0 0,0% 103,4 29,6% 48,8 3,9%

Total 636,8 100,0% 348,8 100,0% 1245,7 100,0%
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6.1. Importância económica dos PPR/E e PPA
No decorrer do ano 2002, os planos de poupança (PPR, PPE e PPR/E)

continuaram em crescimento, enquanto os planos poupança acções apresentaram
um decréscimo.

Os planos de poupança continuam a ser um veículo privilegiado de poupança
dos portugueses. Efectivamente, o número de participantes dos planos de
poupança cresceu em 2002 cerca de 14%, considerando os três veículos de
financiamento: seguros de vida, fundos de pensões e fundos de investimento.
Mesmo tendo em conta que um participante pode deter mais do que um plano de
poupança, o total de 1.217.639 participantes já evidencia a grande importância
destes produtos na sociedade portuguesa. 

Os planos de poupança acções viram o número de participantes registar um
decréscimo real de cerca de 7%, facto a que não será alheio o mau
comportamento dos mercados accionistas com consequências óbvias na
rendibilidade destes produtos.

O n.º de participantes não é a única variável que demonstra o importante
papel desempenhado pelos planos de poupança e pelos planos poupança acções,
outra variável que demonstra bem esse papel é a percentagem da poupança dos
particulares que é canalizada para estes produtos. Assim, cerca de 5,7% da
poupança interna dos particulares é aplicada em prémios de seguros de vida PPR/E
(5,3%) ou é entregue como contribuições para fundos de pensões PPR/E (0,4%)
ou fundos de pensões PPA.

6.2. Evolução dos montantes dos PPR/E e PPA
O valor global dos planos de poupança tem registado crescimentos notórios

de ano para ano, apresentando em 2002 um crescimento de 14,4% face a 2001,
e um crescimento de 33% relativamente ao ano 2000. Apesar deste crescimento
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Quadro 101 . Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em fundos de
poupança
2002

2001 2002
Nº % Nº %

Seguros de vida 867.039 81% 1.005.503 83%
Fundos de investimento 142.590 13% 147.543 12%
Fundos de pensões 61.565 6% 64.593 5%

Total 1.071.194 100% 1.217.639 100%

Quadro 102 . Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em fundos
poupança acções
2002

2001 2002
Nº % Nº %

Fundos de investimento 87.791 96% 81.716 96%
Fundos de pensões 3.436 4% 3.443 4%

Total 91.227 100% 85.159 100%



notório, o valor dos planos de poupança sob a forma de fundos de pensões
registou um decréscimo de 2,5%, facto que se terá ficado a dever ao mau
comportamento dos mercados uma vez que, como já vimos anteriormente, o
número de participantes cresceu cerca de 5%.

Por outro lado, o valor dos planos de poupança financiados através de
seguros de vida, medido pelo valor das provisões matemáticas que lhe
correspondem, registou um crescimento de 19,2%, tendo o número de
participantes aumentado cerca de 16%. 

Assim, verifica-se uma tendência clara nos planos de poupança para um
incremento do peso dos seguros de vida, em detrimento dos fundos de pensões e
dos fundos de investimento. Se analisarmos a evolução dos últimos anos da
estrutura dos veículos de financiamento destes produtos, verificamos que os
seguros de vida representam um papel cada vez mais importante, tendo nos
últimos dois anos o seu peso aumentado em cerca de 7%.

Dada a importância dos seguros de vida no total dos planos  de poupança,
apresentamos de seguida um quadro que nos permite ver a concentração da
comercialização deste tipo de produtos por empresa de seguros. Este é um tipo de
produto cuja comercialização se encontra muito concentrada, uma vez que as
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Quadro 103 . Evolução dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

milhões de euros 2000 2001 2002 2002/2001

Seguros de vida 3.546,6 4.362,6 5.200,3 19,2%
Fundos de investimento * 1.245,7 1.306,2 1.355,5 3,8%
Fundos de pensões 436,5 411,4 401,2 -2,5%

Total 5.228,8 6.080,3 6.957,0 14,4%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Gráfico 68 . Evolução do peso relativo dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

Quadro 104 . Provisões matemáticas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros 

2000 2001 2002

Tranquilidade Vida 24,3% 27,1% 28,2%
Ocidental Vida 11,5% 23,4% 22,4%
Fidelidade Mundial 24,6% 21,6% 22,2%
Império Bonança 6,5% 8,2% 7,0%
Axa Vida 3,6% 3,3% 3,2%
Totta Seguros - 2,2% 2,7%
Europeia 2,8% 2,3% 2,0%
Allianz 1,9% 1,8% 1,7%
Outras 35,9% 17,9% 10,7%

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



primeiras cinco empresas de seguros detêm cerca de 83% do total das provisões
matemáticas relativas a estes produtos.

Se tomarmos apenas as três primeiras empresas do ranking, que são as
mesmas nos últimos três anos, verificamos que a sua quota total evoluiu de 60,4%
em 2000 (tomando no caso da Fidelidade Mundial a soma da Fidelidade com a
Mundial Confiança) para 72,8% em 2002, o que evidencia a tendência de
concentração deste tipo de produto.

Tal como sucedeu nas empresas de seguros, também na comercialização de
planos poupança pelos fundos de pensões se assistiu a uma maior concentração
nas três primeiras sociedades gestoras, depois de em 2001 a tendência ter sido
contrária.

Como seria de esperar pela análise dos quadros relativos aos montantes de
planos de poupança geridos pelas empresas de seguros e entidades gestoras, o
índice de Gini mostra igualmente um acréscimo na concentração do mercado. 

Como já foi referido, os planos poupança acções sofreram em 2002 o efeito
do mau comportamento dos mercados accionistas, registando, como já vimos,
uma diminuição dos participantes e uma diminuição no valor dos fundos.

Essa diminuição no valor total registou-se tanto nos fundos de pensões como
nos fundos de investimento, tendo sido a descida nos fundos de investimento de
cerca de 20%, o que, aliado ao facto de este veículo de financiamento representar
96,2% do total destes produtos, justifica o decréscimo no valor total de 91
milhões de euros.
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Quadro 107 . Evolução dos montantes e do respectivo peso relativo dos PPA por tipo de veículo de financiamento

2000 2001 2002
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Fundos de investimento * 510,1 97,3% 439,6 96,8% 349,5 96,2%
Fundos de pensões 14,4 2,7% 14,7 3,2% 13,8 3,8%

524,5 100,0% 454,3 100,0% 363,3 100,0%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Quadro 105 . Montante dos fundos de pensões PPR/E – Ranking das entidades gestoras 

2000 2001 2002
Futuro 46% 52% 57%
Pensõesgere 37% 25% 23%
BBVA Fundos 10% 11% 10%
BPI Vida 4% 4% 4%
Outras 3% 8% 6%

Quadro 106 . Concentração do mercado de PPR/E por entidade gestora 

Índice de Gini

Ano Empresas de  Entidades gestoras de
seguros de vida fundos de pensões PPR/E

2000 0,687 0,790
2001 0,726 0,752
2002 0,741 0,784

Índice de

concentração no

mercado de PPR/E

PPA e veículos 

de financiamento



6.3. Estrutura da carteira dos PPR/E e PPA
Os planos de poupança e os PPA estão sujeitos a regras de investimento

instituídas por legislação própria, por forma a adequar as carteiras desses produtos
aos objectivos intrínsecos à sua existência. No que se refere aos planos de
poupança a legislação foi alterada no decorrer de 2002, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho e da Portaria n.º 1451/2002, de 11 de
Novembro. Esta última Portaria veio definir novas regras de composição da
carteira, tendo-se eliminado o limite mínimo de investimento em dívida pública e
procedido a um aumento significativo do limite máximo de investimento na
componente accionista.

Assim, pela análise do quadro seguinte verifica-se que, dos três veículos de
financiamento, os fundos de investimento são os que apresentam maior
percentagem em títulos de dívida pública e obrigações e papel comercial, com
cerca de 88%, estando os fundos de pensões no extremo oposto, com 68,4%
investidos nestas duas rubricas, apresentando este veículo de financiamento, nas
rubricas com exposição aos mercados accionistas, acções e títulos de participação
e unidades de participação em fundos de investimento, um total de 16,2%.

Refira-se que o total da carteira de fundos de pensões PPR/E difere do valor
apresentado no primeiro quadro deste capítulo uma vez que as carteiras de
investimentos representam cerca de 97% do montante total desses fundos, sendo
o restante valor correspondente a rubricas de devedores e credores gerais,
pensões a pagar (já vencidas) e acréscimos e diferimentos.

Os planos de poupança acções caracterizam-se, obviamente, por um elevado
investimento em acções. No ano de 2002, consequência do mau comportamento
dos mercados accionistas, os planos de poupança acções registaram um
decréscimo no valor das suas carteiras. No entanto, tanto a carteira gerida por
fundos de pensões como  a carteira gerida por fundos de investimento registaram
um acréscimo do peso da rubrica de acções e títulos de participação, tendo a
carteira gerida por fundos de pensões apresentado o maior crescimento, de
69,9% em 2001 para 75,3% em 2002.
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Quadro 108. Estrutura da carteira de investimentos dos produtos PPR/E por tipo de veículo de financiamento
2002

Seguros de Vida Fundos de pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 2.616,7 51,9% 232,0 59,8% 660,6 48,7%
Obrigações e papel comercial 1.137,5 22,6% 33,5 8,6% 534,2 39,4%
Acções e títulos de participação 286,9 5,7% 4,4 1,1% 66,7 4,9%
Unidades de participação em 
fundos de investimento 366,5 7,3% 58,5 15,1% 8,6 0,6%
Outros activos 632,7 12,6% 59,3 15,3% 85,5 6,3%

5.040,4 100,0% 387,7 100,0% 1.355,5 100,0%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Quadro 109 . Estrutura da carteira de investimentos dos produtos PPA por tipo de veículo
de financiamento
2002

Fundos de pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 10,8 75,3% 275,0 79,5%
Unidades de participação 
em fundos de investimento 0,2 1,7% 0,1 0,0%
Outros activos 3,3 23,0% 71,0 20,5%

14,3 100,0% 346,1 100,0%

* Fonte: APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento

Estrutura da carteira

dos PPA
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Capítulo 7
A. Importância dos unit linked no ramo Vida

1. Enquadramento
Para além da vocação tradicional de cobertura de riscos específicos de

seguros, as empresas de seguros têm-se assumido cada vez mais, ao longo dos
últimos anos, como instituições financeiras especializadas na captação de
poupança. Esta “nova função” tem sido impulsionada pela inovação financeira e
pela consequente crescente competição entre as empresas de seguros, bem como
pelas sinergias intragrupo estrategicamente aproveitadas. Tudo isso em muito tem
contribuído para que, no seu conjunto, as empresas de seguros sejam
reconhecidas como um dos mais importantes investidores institucionais.

A função financeira – em complemento à tradicional função de gestão de
riscos específicos de seguros – assume grande destaque no ramo Vida. De facto,
no seio da gestão de várias empresas de seguros que exploram o ramo Vida,
alguns produtos marcadamente financeiros têm recolhido especial predominância
face aos produtos típicos relacionados com a cobertura de riscos associados à vida
das pessoas seguras.

Ainda que nos produtos típicos acima mencionados a função financeira
possa, por vezes, ser primordial, é nos produtos ligados a fundos de
investimento – daqui em diante designados apenas de unit linked – que a
tradicional função de cobertura de riscos seguros quase se esvazia. Nos produtos
do tipo unit linked coexiste frequentemente uma componente de risco suportada
pela seguradora – designadamente um determinado montante garantido de
capital em caso de morte do tomador do seguro – e uma componente financeira
cujo risco de investimento é suportado, pelo menos parcialmente, pelo tomador,
característica que tem impulsionado fortemente o êxito desses produtos na
generalidade dos países. Contudo, apesar dessa coexistência de riscos assumidos
pelas empresas de seguros e pelos tomadores de seguros, os riscos das primeiras
representam, no conjunto, um valor pouco relevante.

Acrescente-se ainda que, ao mencionar-se os unit linked, está-se a fazer
alusão a um conjunto muito variado de produtos, que congregam diferentes tipos
de garantias assumidas pelas empresas de seguros e, consequentemente,
diferentes riscos assumidos pelos tomadores de seguros. Por se tratar de produtos
relativamente recentes, não é de estranhar que, durante os últimos anos, a sua
produção tenha registado crescimentos incomparavelmente superiores aos
verificados nos tradicionais produtos do ramo Vida mesmo naqueles que contêm
uma forte componente financeira. Tal tem ocorrido em todos os países do
mercado europeu de unit linked 9 desde meados da década de 90, altura que
coincidiu com a expansão dos mercados financeiros.

Como se pode notar pelo gráfico seguinte, em Portugal tem-se assistido a
uma evolução crescente da importância dos unit linked. Em 2002, a produção
anual afecta a esses produtos representou cerca de 1/3 do total dos prémios do
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9 Considera-se, para esse efeito, o mercado que integra os Quinze da União Europeia, a Noruega e a Suíça.
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ramo Vida (líquidos de resseguro), o que equivalia a 1,1% do PIBpm português. A
produção relativa aos produtos não ligados a fundos de investimento – seguros de
vida e operações de capitalização não ligadas – correspondeu a 2,3% do nosso
Produto.

2. Evolução
Pode-se afirmar que, nos últimos três anos, o crescimento do ramo Vida em

Portugal tem sido concretizado essencialmente graças à contribuição dos unit
linked. Com efeito, apenas em 1999 a taxa de crescimento dos produtos não
ligados a fundos de investimento superou a correspondente taxa para os produtos
ligados. Como se poderá verificar posteriormente, tal situação deveu-se sobretudo
à conjugação da natureza dos unit linked portugueses com o facto de, em 1999,
a taxa de juro de referência para os depósitos a prazo ter registado o valor mais
baixo face aos restantes anos considerados na análise e, ao mesmo tempo, o
índice PSI 20 ter atingido um valor máximo durante esses mesmos anos.

Tal como tinha acontecido em 2000, em 2002 foi a taxa de crescimento dos
unit linked que permitiu assegurar um crescimento positivo do ramo Vida, como
se pode constatar pelo gráfico seguinte. As taxas de crescimento aí apresentadas
foram calculadas com base nos valores dos prémios anuais líquidos de resseguro.

Gráfico 69 . Produção dos unit linked e dos produtos não ligados face ao PIBpm

Gráfico 70 . Taxas de crescimento dos unit linked e dos produtos não ligados



Relativamente aos produtos não ligados, acrescente-se que, em 2002, a taxa
de crescimento de -2,2% se deveu ao decréscimo registado na produção das
operações não ligadas, porquanto a produção dos seguros de vida propriamente
ditos obteve um acréscimo de 2,7%.

Importa também referir que o êxito comercial dos unit linked tem sido em
parte explicado pela bancassurance. Em Portugal, e à semelhança do verificado
em vários países europeus – tais como Espanha, Itália, França e Bélgica –, o canal
bancário tem sido o dominante na distribuição desses produtos.

3. Natureza
No nosso país, os produtos do tipo unit linked têm sido criados com o

objectivo de tentar atingir determinadas rendibilidades, pelo que as políticas de
investimento que lhes estão subjacentes são estabelecidas de modo a privilegiar a
concentração de valores obrigacionistas, designadamente títulos de dívida pública
e obrigações. Note-se que essa situação não é única à escala europeia. Com
efeito, em França, Itália e Espanha, a promoção das apólices de unit linked
deveu-se à política de investimentos conservadora, traduzida na elevada exposição
em títulos obrigacionistas.

Através do gráfico seguinte é possível visualizar a composição, em  Portugal e
no Reino Unido, da carteira global dos unit linked e da carteira dos produtos não
ligados, relativamente ao ano de 2001. Saliente-se que, nesse ano, o Reino Unido
detinha uma quota de 56,7% do mercado europeu de unit linked.

Dele, conclui-se que as carteiras dos unit linked e dos produtos não ligados
portugueses tinham uma composição totalmente diferente do que acontecia no
Reino Unido. No caso concreto do mercado português, os unit linked têm sido
vistos como uma alternativa aos contratos com taxa de rendimento garantido ou
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Gráfico 71 . Composição das carteiras de unit linked e de produtos não ligados em Portugal
e no Reino Unido
2001

Fonte: Swiss Re, no que se refere ao Reino Unido



com participação nos resultados. Enquanto que em Portugal a esmagadora
maioria dos investimentos das carteiras de unit linked era feita em valores
obrigacionistas, no Reino Unido essas aplicações representavam só cerca de 15%.
Contrariamente, as aplicações em valores accionistas representavam, em 2001,
70% do total os investimentos no Reino Unido, contra apenas 6% em Portugal.

Para além disso, enquanto que em Portugal não existiam alterações
significativas entre os unit linked e os produtos não ligados, no Reino Unido tal
não se verificava. De facto, neste País, em termos da componente accionista, os
unit linked apresentavam quase o dobro da exposição face aos produtos não
ligados, enquanto que na rubrica de empréstimos os produtos não ligados
apresentavam uma exposição de cerca de 20% acima da correspondente
exposição nos produtos ligados (devido essencialmente à figura dos
mortgage-backed securities, classificados nesse País como empréstimos10).

Posto o que anteriormente foi referido, não é de estranhar que, em Portugal,
não haja uma relação positiva entre a evolução dos unit linked e a variação dos
mercados accionistas, como sucede nos países onde as carteiras desses produtos
são fortemente constituídos por valores accionistas. Ao invés, no nosso país,
tem-se assistido a uma relação perfeitamente negativa entre o peso dos unit
linked face aos produtos não ligados do ramo Vida e a variação do índice
português de acções PSI 20, tal como se pode notar pelo gráfico seguinte.

Como se vê, o mercado português dos unit linked tem evoluído em
contraciclo com os mercados accionistas, o que é justificado pelo carácter
conservador das políticas de investimento definidas para esses produtos. De facto,
tendo sido 2002 o pior ano para o índice PSI 20 – culminando com uma
depreciação de 51% em três anos –, deve ser salientado que, de 1999 a 2002, o
peso dos prémios dos unit linked face aos prémios dos produtos não ligados do
ramo Vida aumentou 3,6 vezes, ou seja, passou de cerca de 14% em 1999 para
quase 50% em 2002. 
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10 Tratam-se de letras ou garantias hipotecárias que assumem a forma de títulos de securitização. Numa primeira fase, os
tomadores de seguros entregam às empresas de seguros a propriedade dos seus imóveis como forma de pagamento de
prémios, geralmente de rendas vitalícias, e posteriormente as empresas de seguros transferem esses imóveis para o
mercado de capitais através da securitização por via da emissão dos referidos títulos de securitização. Dessa forma, as
empresas de seguros conseguem obter instrumentos de renda fixa a longo prazo e, simultaneamente, permite-se criar
liquidez no mercado imobiliário através da ligação entre este e o mercado de capitais.

Gráfico 72 . Relação entre o peso dos unit linked nos produtos não ligados e o andamento do PSI 20



4. Taxa de rendimento
Os untit linked têm merecido a confiança dos tomadores de seguros

portugueses por vários motivos, entre os quais a credibilidade do mercado
segurador, a facilidade de alteração da alocação dos investimentos em função do
perfil de risco dos tomadores e o aproveitamento de benefícios fiscais 11. No
entanto, cremos que o principal motivo que tem fomentado esses produtos é o
bom desempenho da gestão financeira.

Efectivamente, as taxas líquidas de rendimento alcançadas têm
sistematicamente ultrapassado as taxas de juro dos depósitos a prazo, como se
pode observar no gráfico seguinte. As taxas de rendimento obtidas correspondem
ao quociente entre os resultados anuais financeiros (ou de investimentos), líquidos
de todos os custos de exploração, e os activos representativos das provisões
técnicas dos unit linked existentes em cada ano.

Há ainda a salientar que, pelo facto dos unit linked serem produtos onde o
risco de investimento é suportado pelo tomador do seguro, as exigências de
capital para as empresas de seguros são bastante menores que nos produtos
tradicionais com taxa garantida.

No entanto, a prática tem demonstrado que as empresas de seguros têm
adoptado políticas de investimento cujo objectivo é a protecção do capital
investido ou até a obtenção de rendibilidades atractivas para os tomadores,
recorrendo por isso muitas vezes à utilização de operações de cobertura de risco
através de produtos derivados.

Assim sendo, através da exploração dos unit linked, as empresas de seguros
conseguem implementar uma gestão eficiente de capital, traduzida no
incremento do nível de rendibilidade dos capitais próprios.
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11 Refira-se que os benefícios fiscais, quando existentes, dependem do tipo de seguro de base ao unit linked.

Gráfico 73 . Taxa de rendimento dos unit linked versus taxas de juro dos depósitos a prazo





B. O mercado de seguros de doença 

1. Tipos de coberturas associadas ao risco de doença
Os seguros de doença e algumas coberturas específicas de outros riscos com

eles intimamente relacionados têm vindo a revelar-se cada vez mais importantes
no âmbito da protecção social em vários Estados membros da União Europeia,
contribuindo claramente para a melhoria do seu nível global de protecção.

De uma ou de outra forma, o tipo de coberturas que tem vindo a ser
comercializado pelo mercado segurador, principalmente a nível internacional, tem
evoluído de forma a poder suprir as principais necessidades sentidas, em cada
momento, pelas sociedades, face a algumas dificuldades que têm sido
evidenciadas pelos Sistemas Públicos de Saúde.

De seguida, procuraremos sistematizar os principais tipos de coberturas que
procuram servir este propósito.

1.1. Sistema de reembolso
Trata-se de um sistema no qual a empresa de seguros indemniza o segurado

numa parte das despesas de saúde suportadas por este, mediante a apresentação
dos respectivos comprovativos de pagamento, garantindo à pessoa segura a livre
escolha do prestador dos cuidados de saúde desde que lhe sejam reconhecidas
capacidades técnicas para o efeito, como, por exemplo, a inscrição na Ordem dos
Médicos.

Para evitar a cobertura de situações preexistentes, é normal que se apliquem
diferentes períodos de carência, de acordo com as coberturas, durante os quais
algumas das garantias não funcionam.

As coberturas mais habituais neste tipo de seguro garantem os gastos de
hospitalização, os relacionados com diversos cuidados prestados em regime
ambulatório, como consultas, medicamentos e tratamentos e, ainda, os custos
com elementos auxiliares de diagnóstico.

Na maior parte dos casos as garantias funcionam não somente como
consequência de uma doença, mas também de um acidente, sendo exploradas em
Portugal, essencialmente, no âmbito do grupo de ramos acidentes e doença.

1.2. Sistema convencionado, ou managed care
Neste sistema a empresa de seguros dispõe de uma rede convencionada

de profissionais ou entidades que se dedicam à prestação de cuidados
médico-hospitalares, e de cuja lista dá conhecimento ao tomador de seguro
aquando da subscrição do contrato. Na eventualidade de a pessoa segura
necessitar de assistência médica, pode recorrer a um destes prestadores,
suportando inicialmente apenas uma parte do custo com o respectivo acto
médico, ficando o pagamento do remanescente à responsabilidade da empresa de
seguros, que o liquida directamente ao prestador.

Em alguns casos, é permitido que a pessoa segura recorra a prestadores não
convencionados (sistema misto), beneficiando, todavia, e em princípio, de
condições de reembolso menos atractivas do que no recurso à rede
convencionada.
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Para idênticos níveis de cobertura e de garantias, e considerando que os
custos tendem a ser relativamente controlados num sistema convencionado, os
prémios a suportar são, em princípio, mais reduzidos do que no sistema de
reembolso.

Também neste sistema (numa forma pura ou mista) se aplicam períodos de
carência, sendo habitualmente as coberturas idênticas às que são concedidas no
sistema de reembolso.

1.3. Seguro de doenças graves, critical illness insurance ou
dread disease insurance

Este tipo de cobertura assenta na contratação de apólices, geralmente
emitidas numa base individual, que cobrem, em caso de doença grave (cancro,
diabetes e disfunções cardíacas, por exemplo), o pagamento de um capital seguro
previamente estabelecido ou de parte das despesas médico-hospitalares
necessárias ao seu tratamento.

Para evitar situações preexistentes são também aplicáveis, neste caso,
períodos de carência.

1.4. Seguro de dependência ou long term care
Trata-se de um produto que se destina a cobrir pelo menos uma parte dos

custos inerentes a cuidados e assistência permanentes na eventualidade de a
pessoa segura vir a sentir alguma limitação no uso das capacidades motoras ou
psíquicas que condicionem o desempenho de algumas das actividades básicas do
seu dia-a-dia, como, nomeadamente, as ligadas à mobilidade, à higiene pessoal
ou à alimentação.

Estes custos poderão ser suportados através do pagamento de um capital
seguro ou de uma renda, podendo os cuidados vir a ser prestados em casa da
pessoa segura ou num estabelecimento que proporcione os cuidados necessários,
ou, ainda, num sistema misto.

Ao contrário dos seguros de doença puros, este tipo de produto é
especialmente vocacionado para situações que se verifiquem durante um período
de tempo alargado (embora regra geral esse período esteja sujeito a um limite
pré-fixado), podendo ser contratado numa apólice independente (stand alone cover)
ou como complemento, geralmente, de uma apólice de seguro de vida (rider).

São ainda aplicáveis períodos de carência.

2. Recolha de elementos junto do mercado
Tendo em atenção o elevado impacto social da eficácia no funcionamento

deste tipo de coberturas, e com vista a estudar a eventual oportunidade de
estabelecimento de um enquadramento regulamentar específico para os seus
novos modelos, nomeadamente no que se refere aos seguros de dependência
(long term care), procedeu o Instituto de Seguros de Portugal à recolha de diversas
informações que permitissem obter um conhecimento mais profundo das
características actuais deste segmento de mercado no nosso país.

Esta recolha veio a estruturar-se na Circular nº 15/2003, de 19 de Maio, na
qual se solicitou ao mercado diversa informação relativa, por um lado, às
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Circular nº 15/2003,

de 19 de Maio



características quantitativas da carteira – dimensão, tendo em conta o número de
apólices e de pessoas seguras, e principais indicadores ligados aos prémios
processados e custos com sinistros – e, por outro, às principais especificidades dos
clausulados que estão disponíveis no mercado segurador português.

De uma forma estrutural, a informação recebida do mercado apresentou uma
qualidade bastante aceitável. Ainda assim, verificaram-se algumas deficiências ao
nível da caracterização do risco associado à carteira, especialmente no que diz
respeito à distribuição das pessoas seguras por sexo e por idades.

Nestes casos, a informação existente foi utilizada como se de uma amostra se
tratasse, sendo tal circunstância indicada quando necessário.

3. Nível de concentração do mercado
Como já foi referido no Capítulo 2, o mercado do seguro de doença é,

daqueles que aqui analisamos, o que revela uma maior concentração,
encontrando-se 57,5% da produção em apenas três empresas de seguros,
Ocidental, Fidelidade Mundial e Victória. Esta situação é facilmente ilustrada no
gráfico seguinte, que representa a Curva de Lorenz para a produção das 24
empresas que estão presentes neste segmento de negócio.

A recta que divide o gráfico ao meio, também denominada “recta de igual
repartição”, representa obviamente a situação de concentração nula (índice de
Gini igual a zero). Quanto mais nos afastamos dessa recta, mais concentrado é o
mercado, até à situação-limite de concentração total, que em termos práticos se
verifica quando existe apenas uma empresa no mercado (índice de Gini igual a um).

A aplicação destes instrumentos teóricos à produção de 2002 conduz-nos a
um valor para o índice de Gini de 0,727.

4. Caracterização das carteiras existentes
A expansão do seguro de doença e a sua função eminentemente social no

nosso país podem ser facilmente ilustradas na evolução do número de pessoas
seguras que se tem registado desde que a sua comercialização se iniciou de forma
mais significativa, em 1986: no período de 1986-90 verificou-se um crescimento
médio anual de 47,0%, cadência que decaiu para 9,6% em 1990-95 e para
10,0% em 1995-2001.
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Gráfico 74 . Curva de Lorenz
Produção do seguro de doença, 2002

Evolução do seguro

de doença



A evolução verificada, no entanto, é bastante diferenciada de acordo com o
tipo de contrato, verificando-se, principalmente a partir de 1996, alguma
tendência para reforço do número de pessoas abrangidas por seguros individuais.
Esta situação explica a alteração da proporção verificada em 1996, de 1 pessoa
segura em seguros individuais para 6,15 pessoas em seguros de grupo, para a
proporção de 1 para 1,01 em 2001.

No que se refere ao número de apólices existentes, o ritmo de crescimento é
ainda mais elevado, com taxas médias anuais de 82,8% em 1986-90, de 22,5%
em 1990-95 e de 39,8% em 1995-01, sendo o valor verificado neste último
período devido certamente à maior procura de apólices individuais.

Em consequência desta evolução, os seguros individuais têm vindo ainda a
reforçar a clara predominância que desde sempre assumiram.

No entanto, também outros indicadores foram fortemente condicionados por
este padrão, nomeadamente o número médio de pessoas seguras por apólice,
embora de forma mais evidente nos seguros de grupo do que nas apólices
individuais.
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Gráfico 75 . Número de pessoas seguras
Por seguros individual e de grupo, 1987-2001

Gráfico 76 . Número de apólices

Peso dos seguros

individuais



O número médio de pessoas por apólice para os seguros individuais tem vindo
a apresentar alguma tendência para a redução, passando de cerca de 2,2 pessoas
por apólice em 1987 para 1,4 em 2001, o mais baixo valor observado ao longo
desta série.

No âmbito dos seguros de grupo conseguem vislumbrar-se períodos distintos,
nos quais se evidencia alguma estabilidade no período 1988-96, com o número de
pessoas seguras por apólice a oscilar entre 209,1 e 253,5, e uma tendência nítida
para a redução após este período, evolução que culminou na redução de 118,0
pessoas por apólice para apenas 64,8 em 2000-01, o valor mais reduzido de
sempre.

Este comportamento será decerto explicado pela crescente subscrição de
apólices de seguro de doença por parte de pequenas e médias empresas.

Es
tu

do
s 

es
pe

cí
fic

os
 -

 O
 m

er
ca

do
 d

e 
se

gu
ro

s 
de

 d
oe

nç
a 

177.

Gráfico 77 . Número de pessoas seguras por apólice
Seguro individual, 1987-2001

Gráfico 78 . Número de pessoas seguras por apólice
Seguro de grupo, 1987-2001



A análise da desagregação das pessoas seguras no final de 2002, tendo em
atenção o sexo e os tipos de cobertura relativamente às quais se encontram
protegidas, permite evidenciar algum equilíbrio entre o número de homens e
mulheres.

Ainda assim, constata-se um equilíbrio maior no seguro individual (50,5% de
homens) do que no de grupo (54,3%). Tanto no seguro individual como no
seguro de grupo, a situação mais desequilibrada verifica-se no seguro de doenças
graves, com 67,0% e 55,6% de homens, respectivamente, embora este segmento
apresente uma dimensão muito reduzida.

Outras das conclusões que desde já se podem retirar a partir da análise deste
gráfico prende-se com o desenvolvimento incipiente de outros tipos de cobertura
para além dos seguros clássicos de reembolso ou de rede convencionada.

De facto, cerca de 99,9% da população segura por um seguro de doença
beneficia de coberturas clássicas de reembolso e de rede convencionada, ficando
pouco mais de 0,1% repartido pelas coberturas de doenças graves, com 1.558
pessoas seguras e pelo seguro de dependência, com 21 pessoas, estas últimas
apenas no seguro individual.
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Gráfico 79 . Pessoas seguras
Por sexo e por tipo de cobertura, 2002

Nota: Valores correspondentes a uma amostra, considerando o número de pessoas seguras em 2002, de 93,6% do
mercado para o seguro individual e de 88,6% para o seguro de grupo.

Gráfico 80 . Pessoas seguras
Por tipo de cobertura, 2002

Nota: Valores correspondentes a uma amostra de 90,9% do mercado, considerando o número de pessoas seguras em
2002.

Predominância das

coberturas clássicas



Como se pode observar da análise do quadro anterior, e de uma forma geral,
as pessoas seguras do sexo masculino apresentam uma idade média superior às do
sexo feminino, sendo esta diferença menos evidente no seguro individual (0,2
anos) do que no seguro de grupo (1,4 anos).

A um nível geral, a carteira com população claramente mais envelhecida é a
que cobre riscos de dependência, com uma idade média de 58,4 anos. As
restantes coberturas apresentam características mais aproximadas, 36,7 anos para
o seguro de doenças graves, 34,9 anos para o seguro de reembolso e 32,2 anos
para o sistema de managed care.

5. Caracterização dos custos
Com vista a avaliar as diversas componentes da sinistralidade, procurámos

levar a cabo uma desagregação, por seguros individuais e de grupo, dos
montantes pagos de acordo com as garantias que mais habitualmente são
comercializadas neste tipo de produto, ou seja, despesas de hospitalização e
despesas com assistência ambulatória, medicamentos, óculos/próteses e
estomatologia.

Nesta análise deixámos intencionalmente de fora as coberturas de doenças
graves e de long term care, quer pela sua pequena expressão, quer porque o seu
nível de desenvolvimento não permitiria uma análise sustentada, quer, ainda,
porque na sua concepção estiveram subjacentes filosofias completamente distintas.
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Quadro 110 . Idade média das pessoas seguras
Por sexo e tipo de cobertura, 2002

Seguro Individual Seguro de Grupo Total

H M Amostra H M Amostra H M Amostra

Reembolso 32,9 33,1 219.922 36,7 35,5 315.654 35,2 34,5 535.576

Managed Care 30,6 30,3 264.628 34,4 32,8 305.331 32,7 31,6 569.959

Doenças Graves 37,0 35,0 1.531 60,0 48,0 27 37,3 35,3 1.558

Dependência 60,0 57,0 21 - - - 60,0 57,0 21

Total 31,7 31,5 486.102 35,6 34,2 621.012 34,0 32,9 1.107.114

Nota: Valores correspondentes a uma amostra, considerando o número de pessoas seguras em 2002, de 78,9% do mercado para o seguro individual e de
82,3% para o seguro de grupo.

Gráfico 81 . Montantes pagos
Por tipo de garantia, 2002

Nota: Valores correspondentes a uma amostra de 75,2% do mercado, considerando os montantes pagos em 2002.



A análise do gráfico anterior permite concluir pela existência de diferenças
muito significativas entre o seguro individual e de grupo: assim, enquanto no
primeiro caso as despesas de hospitalização (com 42,1% do total de montantes
pagos) e as despesas com assistência ambulatória (39,0%) assumem clara
predominância, nos seguros de grupo verifica-se uma componente significativa de
custos, para além destas garantias, nas coberturas de estomatologia (13,7%,
contra 1,8% nos seguros individuais), de óculos e outras próteses (8,1% contra
1,1%) e na de medicamentos (5,6% contra 0,5%).

6. Características dos clausulados
Das várias empresas de seguros que se dedicam a este segmento de negócio,

a grande maioria dedica-se simultaneamente às coberturas de reembolso e de
rede convencionada, cobrindo os custos médicos que decorrem de doença, mas
também, de acidente.

Apenas uma seguradora explora simultaneamente os quatro tipos de
cobertura que temos vindo a analisar e apenas outra disponibiliza o seguro
clássico de reembolso e a cobertura de doenças graves.

As restantes, em número reduzido, apenas disponibilizam a tradicional
cobertura de reembolso.

A maior parte dos clausulados analisados nos sistemas de reembolso e de
rede convencionada são comercializados de forma autónoma como contratos
anuais renováveis que têm como “idade de saída”, i.e., idade a partir da qual as
garantias deixam de produzir efeitos, 65 anos. Em alguns casos, todavia, se a
adesão for feita até aos 55 anos, não haverá limite de permanência no seguro, não
sendo todavia um seguro vitalício na acepção actualmente utilizada.

Nas situações em que o contrato se baseia no regime de rede convencionada
e em que, apesar disso, é possibilitado à pessoa segura a escolha do prestador de
serviços de saúde fora da rede, é habitual que esse recurso seja penalizado com
condições de reembolso menos vantajosas.

Relativamente aos períodos de carência aplicáveis, não existe um
procedimento uniforme. Tendo em consideração os clausulados com maior
expressão no nosso país (pela sua maior comercialização), foi possível encontrar
períodos de carência diferenciados, para as mesmas coberturas, se as mesmas
forem contratadas no regime de reembolso ou no de rede convencionada.

De uma forma geral, os períodos aplicáveis para internamento hospitalar
oscilam entre 45 e 180 dias, embora a solução mais habitual seja 90 dias. Para
partos encontrámos disposições que fixam períodos entre 300 e 540 dias.

Finalmente, para assistência ambulatória, analisada de uma forma global, foi
possível encontrar períodos de carência entre 60 e 90 dias, embora para algumas
doenças específicas possam ser fixados, pontualmente, prazos mais alargados.

Estas disposições apenas são aplicáveis em caso de doença, o que significa
que para as situações de acidente o contrato de seguro produz efeitos logo após
a sua aceitação pela seguradora.
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Por outro lado, as coberturas de doenças graves existentes no nosso país são
exploradas, na sua maior parte, como complemento a uma apólice de seguro de
vida, circunstância que justifica a sua contratação em prazos mais alargados: a
grande maioria concentra-se em prazos entre 10 e 20 anos e de mais de 20 anos.

Apesar disso, é também possível encontrar coberturas contratadas no modelo
“ano e seguintes”, as quais permitem a livre escolha do prestador de serviços. 

Tanto os contratos de prazo curto como os celebrados a 20 ou mais anos
apresentam uma “idade de saída” 65 anos, sendo garantida, para os prazos mais
dilatados, a manutenção do prémio, adoptando-se técnicas de nivelamento.

Finalmente, as coberturas de long term care que pudemos analisar garantem
os custos decorrentes, apenas, de doença, sendo-lhes aplicável um período de
carência de 730 dias.

Trata-se de uma cobertura vitalícia – com limites de idade para a adesão que
variam entre 50 e 70 anos – contratada de forma autónoma, sendo adoptadas
técnicas de prémio nivelado.

Considerando cinco actividades básicas do dia-a-dia – higiene pessoal,
alimentação, vestir, mobilidade e ida à casa de banho – o clausulado prevê
situações de “dependência parcial” quando a pessoa segura se veja
impossibilitada de levar a cabo duas daquelas actividades e de “dependência
total” quando não consiga realizar sozinha três actividades.

7. Principais conclusões
Apesar das expectativas, e ao contrário do que pudemos verificar noutros

países, constata-se que o seguro de doença é predominantemente explorado no
nosso país segundo modelos clássicos de seguro de reembolso e de rede
convencionada.

Esta limitação não será devida, por certo, a uma fraca concorrência – tendo
em atenção o número de agentes que se posicionam no mercado – nem a
produtos pouco inovadores – tendo em atenção as diferenças significativas que,
por vezes, foram observadas ao nível dos clausulados, sinal de que as empresas de
seguros têm vindo a manifestar grande dinamismo neste segmento, apesar do
ciclo de resultados negativos que se tem registado desde o seu aparecimento.

A evolução para outra tipologia de coberturas, nomeadamente long term
care, poderá ser potenciada pelo surgimento de legislação específica sobre esta
matéria, a qual, à semelhança do verificado noutros países europeus, deverá
privilegiar o desenvolvimento de mecanismos de pré-financiamento,
eventualmente com um regime fiscal favorável, que possibilitem acumular fundos
suficientes para financiar os custos associados à dependência nas idades mais
avançadas.
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C. A cobertura do risco sísmico em Portugal

1. Recolha de elementos junto do mercado
Portugal encontra-se exposto ao risco de catástrofes de vários tipos, sendo

que, dentro das catástrofes naturais, o risco de fenómenos sísmicos é aquele que
suscita naturalmente maior preocupação.

Esta atenção resulta não apenas do elevado potencial destrutivo associado
aos eventos sísmicos, mas também da circunstância de todo o território nacional
estar sujeito à sua ocorrência (mesmo se com níveis de exposição diferenciados),
aliada ainda à existência de um parque habitacional que se tem vindo a
rejuvenescer mas onde se manifesta ainda uma proporção algo significativa de
edifícios mais antigos.

Dado o impacto social desta situação, e com vista à análise da adequação das
actuais regras de constituição da provisão para desvios de sinistralidade, mais
concretamente no que se refere aos riscos ligados aos fenómenos sísmicos
– previstas nos Artºs 70º e 77º do Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril, e
regulamentadas pela Norma nº 19/94-R, de 6 de Dezembro – à exposição do
mercado segurador nacional, procedeu o Instituto de Seguros de Portugal à
recolha de diversas informações que permitissem avaliar a necessidade de uma
eventual alteração do normativo aplicável.

Esta recolha veio a estruturar-se na Circular nº 30/2002, de 17 de Julho, na
qual se solicitou ao mercado diversa informação acerca das provisões existentes
para riscos sísmicos, dos capitais seguros, dos prémios e da estrutura das carteiras
nos últimos cinco anos, bem como elementos de carácter geral relacionados com
as suas práticas de resseguro.

De uma forma geral, a informação recebida apresentou qualidade aceitável.
Ainda assim verificaram-se algumas deficiências, especialmente no que diz
respeito à distribuição dos capitais seguros pelas diferentes zonas sísmicas e por
tipologias construtivas dos edifícios. Nestes casos, a informação existente foi
utilizada como se de uma amostra se tratasse.

Considerando o momento de referência deste inquérito, ao longo deste
capítulo poderá coexistir informação cujo formato mais recente se refere a 2002
(retirada das contas anuais e dos mapas a elas anexos) e outra reportada, na
melhor das hipóteses, a 2001 (sistematizada em função dos elementos
proporcionados pelas respostas à Circular atrás referida).

2. Critérios de zonagem do território nacional
Em relação às zonas sísmicas, deparámos com dificuldades relacionadas com

a conversão das zonas definidas na sequência de um estudo solicitado pela
Associação Portuguesa de Seguradores, as quais passaremos a referir apenas
como “Zonas APS”, para aquelas que se encontram definidas no normativo
aplicável, dificuldade que reside no facto de não existir uma chave para a
conversão directa de dados de uma zona em outra, tendo esta conversão de ser
feita apólice a apólice em função do código postal da zona em que se encontra o
edifício coberto.
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Circular nº 30/2002,

de 17 de Julho



Assim, e uma vez que não é possível comparar a informação referente às
diferentes zonas, esta foi separada e, em alguns casos, foi considerada apenas
aquela que foi definida em função das Zonas APS. É também importante referir
que estas zonas apenas foram adoptadas em 2000 o que conduziu a que a
informação referente a anos anteriores fosse estruturada em função das zonas
anteriormente utilizadas, definidas pela CRESTA – Catastrophe Risk Evaluating
and Standardizing Target Accumulations.

Em resumo, as Zonas I a IV referem-se ao critério de zonagem subjacente às
disposições regulamentares em vigor para a constituição de provisões para desvios
de sinistralidade para fenómenos sísmicos – também designadas como “Zonas
ISP” – as Zonas A a E estão relacionadas com os critérios da A.P.S. e as Zonas 1 a
7 às Zonas CRESTA.

É possível encontrar uma correspondência directa entre as Zonas ISP e as
Zonas CRESTA para Portugal Continental: a Zona I corresponde à junção das
Zonas CRESTA 1 e 2 – e equivale aos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, bem como
ao sul do distrito de Santarém e à parte oeste dos distritos de Évora e Beja. A Zona
II corresponde à Zona 3 – equivalente ao resto dos distritos de Évora, Beja e
Santarém e ao distrito de Portalegre, bem como grande parte do sul do distrito de
Leiria e a uma pequena área a sul do distrito de Castelo Branco. A Zona III
corresponde à Zona 4 – e abrange o resto dos distritos de Leiria e Castelo Branco,
Coimbra, Aveiro e a zona sul dos distritos de Viseu e Guarda. Finalmente, a Zona
IV corresponde à Zona 5 – e delimita o restante território continental, situado no
norte do país.

Como já vimos, e em termos estruturais, as Zonas APS não são directamente
comparáveis com as Zonas ISP ou CRESTA, estabelecendo um critério de zonagem
que se baseia numa malha mais “apertada”. Por exemplo, a Zona A integra parte
do distrito de Santarém, do distrito de Faro e apenas a localidade (reportada como
código postal) de Vila Nova de Milfontes, situada no concelho de Odemira, cuja
área restante é classificada como Zona B.

A Região Autónoma dos Açores equivale às Zonas I, 6 e A, e a Região
Autónoma da Madeira às Zonas IV, 7 e C.
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Zonas ISP, APS e

CRESTA

Nota: Não foram representadas as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira devido ao facto de cada uma das R.A.'s
corresponderem integralmente à mesma zona sísmica, qualquer que seja o critério de zonagem utilizado.

Quadro 111 . Zonas ISP, APS e CRESTA

Zonas ISP Zonas APS Zonas CRESTA



De uma forma geral, a exposição ao risco sísmico decresce das zonas de
designação mais baixa (I, 1, A) para as zonas de designação mais elevada (IV,
7, E).

Tendo em conta a informação recolhida pelo Instituto Nacional de
Estatística no XVI Recenseamento Geral da População, em 2001, e
considerando os concelhos que integram cada uma das zonas ISP, APS e
CRESTA, poderá caracterizar-se mais detalhadamente se cada uma destas
zonas.

Ao nível da população, verifica-se uma clara predominância das Zonas ISP I e
IV, com 36,8% e 38,0% da população residente, respectivamente, e das Zonas
APS B, C e D, com 23,3%, 31,9% e 30,4%.

Para esta situação contribuiu decisivamente o facto de os concelhos com
maior população se dividirem entre estas zonas: Lisboa, I e B (564,7 mil
habitantes); Sintra, I e C (363,7 mil); Vila Nova de Gaia, IV e D (288,7 mil); Porto,
também IV e D (263,1 mil); Loures, I e B (175,9 mil habitantes).

Por motivos idênticos, também as zonas CRESTA 1 e 5 apresentam nítida
predominância, 20,0% e 35,7% da população residente no final de 2001,
respectivamente.

Considerando o número de edifícios, o panorama não é estruturalmente
diferente: As Zonas ISP I e IV representam 27,5% e 38,5% do número de edifícios
existentes, pela mesma ordem, enquanto as Zonas APS C e D detêm 35,1% e
30,7%, respectivamente.
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Fonte: INE - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação (2001)

Gráfico 82 . População residente
Por Zonas ISP, APS e CRESTA em 31.12.2001



Por outro lado, a Zona CRESTA 5 assume grande predominância, com mais de
um terço dos edifícios existentes, cerca de 1.144 mil.

O cruzamento destes dois tipos de indicadores permite-nos construir um
indicador de densidade de habitantes por edifício. A análise deste indicador revela-nos
que a esmagadora maioria dos concelhos de maior densidade – Amadora (13,1
habitantes por edifício), Lisboa (10,6), Oeiras (10,1), Odivelas (9,5), Vila Franca de
Xira (8,4), Barreiro (7,7) e Loures (7,3) – é classificada nas Zonas I, B e 1.

O território nacional, tomado como um todo, apresenta um indicador de
3,277 habitantes por edifício.

Finalmente, se considerarmos a área geográfica abrangida, podemos
constatar que as Zonas ISP I e IV continuam a deter posição essencial, com 30,3%
e 28,6% da área nacional, representando as Zonas APS C e D 31,5% e 27,7%,
por esta ordem.
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Fonte: INE - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação (2001)

Gráfico 83 . Número de edifícios
Por Zonas ISP, APS e CRESTA em 31.12.2001

Fonte: INE - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação (2001)

Gráfico 84 . Área geográfica
Por Zonas ISP, APS e CRESTA em 31.12.2001



Se tomarmos como referência as Zonas CRESTA verificamos que a Zonas 2 a
5 detêm grande proporção da área nacional (23,8%, 22,4%, 18,4% e 27,9%, por
esta ordem).

O cruzamento da população residente com a área geográfica permite-nos
construir o habitual indicador de densidade de população por km2, o qual também
se revela de primordial importância nos fenómenos sísmicos. A sua análise permite
concluir que 6 dos 8 concelhos de maior densidade – Amadora (7.643,3
habitantes/km2), Lisboa (6.734,9), Odivelas (5.124,3), Oeiras (3.543,8), Barreiro
(2.336,9) e Almada (2.298,2) – pertencem às Zonas I, B e 1.

A globalidade do território nacional apresenta uma densidade média de
112,7 habitantes/km2.

Não menos importante no caso de ocorrência de um sismo será, também, a
densidade de construção que pode ser calculada pelo rácio número de edifícios
por km2, indicador que para Portugal apresenta o valor médio de 34,4.

Ao contrário do que sucede com os restantes indicadores que analisámos,
este não apresenta uma tendência tão clara ao nível da zonagem: o concelho do
Porto (1.123,0 edifícios/km2) pertence às Zonas IV, D e 5, mas Lisboa (637,0) e
Amadora (584,6) estão enquadradas nas Zonas I, B e 1. Ainda assim, 6 dos 10
concelhos com maior densidade pertence precisamente à conjugação destas
zonas.

A maior parte destas conclusões pode ser ilustrada no quadro seguinte, o qual
sintetiza estes indicadores de acordo com os vários critérios de zonagem
utilizados.
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Quadro 112 . População residente, edifícios e área geográfica
Por Zonas ISP, APS e CRESTA, 2001

Zonas Concelhos População Edifícios (1) / (2) Área (km2) (1) / (3) (2) / (3)

(1) (2) (3)

I 82 3.818.514 871.564 4,381 27.840,6 137,2 31,3

II 59 1.092.928 465.549 2,348 20.602,4 53,0 22,6

III 62 1.508.723 607.486 2,484 17.224,3 87,6 35,3

IV 105 3.935.959 1.215.444 3,238 26.244,2 150,0 46,3

A 42 820.109 314.822 2,605 9.147,8 89,7 34,4

B 33 2.412.528 429.324 5,619 12.872,1 187,4 33,4

C 101 3.307.525 1.108.025 2,985 28.908,4 114,4 38,3

D 84 3.149.085 969.428 3,248 25.414,0 123,9 38,1

E 48 666.877 338.444 1,970 15.569,1 42,8 21,7

1 15 2.072.496 278.175 7,450 2.339,1 886,0 118,9

2 48 1.504.255 505.770 2,974 21.912,0 68,6 23,1

3 59 1.092.928 465.549 2,348 20.602,4 53,0 22,6

4 61 1.504.625 604.151 2,490 16.894,3 89,1 35,8

5 95 3.695.046 1.143.947 3,230 25.638,7 144,1 44,6

6 19 241.763 87.619 2,759 3.589,4 67,4 24,4

7 11 245.011 74.832 3,274 935,4 261,9 80,0

Portugal 308 10.356.124 3.160.043 3,277 91.911,4 112,7 34,4

IS
P

A
PS

(1
)

C
R

ES
TA

(1) - Nos casos em que ao mesmo concelho corresponde mais de uma zona sísmica, foi considerada a zona predominante, isto é, aquela que corresponde
a uma maior área.



3. Exposição ao risco
Os capitais seguros que são objecto de cobertura de fenómenos sísmicos

totalizavam, no final de 2001, cerca de 92,5 biliões de Euros, subindo este
montante para 124,0 biliões em 2002, dos quais um pouco menos de metade
(51,8 biliões de euros) dizem respeito a imóveis e conteúdos afectos à função
habitacional.

A maior concentração de capital seguro encontra-se na Zona B da APS, cerca
de 42,4%, representando as Zonas C e D 21,4% e 19,8% do total de capitais
seguros, respectivamente. Apesar da sua pequena extensão geográfica, a Zona A
representa, ainda assim, 11,8% dos capitais seguros.

Tendo em conta os diversos elementos ao nosso dispor, procurámos
estabelecer uma base de comparação para os capitais seguros antes de resseguro,
em 2002, seguindo as Zonas ISP e APS, trabalho que se ilustra no gráfico seguinte.

A sua análise permite confirmar a preponderâncias das Zonas I e IV de acordo
com as Zonas ISP e das Zonas B, C e D, se seguirmos o critério de zonagem da
Associação Portuguesa de Seguradores.
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Exposição total

Gráfico 85 . Capitais seguros
Por Zonas APS, 2000-01

Nota: Valores correspondentes a uma amostra de 76,9% do mercado, considerando os capitais seguros em 2001.

Gráfico 86 . Capitais seguros
Por Zonas ISP e APS 2002

Nota Estimativa com base nas dotações efectuadas para as Zonas ISP e nas respostas à Circular nº 30/2002 para as
Zonas APS.



As opções que as seguradoras que operam no mercado português seguiram
ao nível do recurso ao resseguro provocam claramente um efeito de “corte” nas
responsabilidades assumidas, como se pode verificar no Gráfico 111, construído
intencionalmente na mesma escala do Gráfico 110 para evidenciar esta situação.

Ainda assim, a cobertura por via do resseguro não nos parece
significativamente orientada em função da exposição em cada uma das zonas
sísmicas: 59,9% de responsabilidade transferida na Zona B e 58,1% na Zona E,
face, por exemplo, a 43,5% na Zona A e 35,7% na Zona C.

Relativamente ao tipo de tratados, o modelo excess of loss parece merecer
uma preferência clara das seguradoras, embora em alguns casos se recorra
também a tratados do tipo proporcional, quer aplicados por risco quer por evento.

No primeiro caso não foi possível determinar uma estratégia de fixação de
prioridades comum às diversas empresas presentes no mercado.

Se considerarmos a desagregação das diversas apólices existentes em 2002
pelos diversos escalões de capital seguro, sem dedução do resseguro, verificamos
que a esmagadora maioria se situa nos escalões até 75 mil euros e de 75 a 187,5 Es
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Gráfico 87 . Capitais seguros retidos
Por Zonas APS, 2000-01

Nota: Valores correspondentes a uma amostra de 76,9% do mercado, considerando os capitais seguros em 2001.

Estabilização 

da carteira

Classes 

de capitais seguros

Gráfico 88 . Número de apólices por escalão de capitais seguros
2002



mil euros, 48,3% e 40,4% do número total de contratos, respectivamente. Esta
proporção era de 56,2% e 35,0%, pela mesma ordem, em 2000.

Se considerarmos os efeitos de redução de risco por via do resseguro,
constatamos que os mesmos escalões apresentam uma predominância ainda mais
acentuada, 70,1% e 23,6%, respectivamente. O mesmo é dizer que apenas 6,2%
das apólices aportam à carteira das empresas de seguro riscos de dimensão
superior a 187,5 mil euros.

Como consequência destas distribuições, a média de capital seguro por
apólice foi de 230,7 mil euros em 2002 antes de resseguro, valor
significativamente mais elevado do que em 2001 (193,7 mil euros). Se tivermos
em conta o resseguro o capital médio por apólice é bastante mais modesto, cerca
de 85,6 mil euros em 2002.

A análise do montante agregado de capitais seguros por escalão permite-nos
verificar a existência de uma situação bastante diferente, assumindo os capitais
relativos ao escalão de mais de 7.500 mil euros cerca de 37,7% dos capitais
seguros totais, dado o elevado valor das unidades de riscos que são abrangidas
por aquele intervalo.

A eficácia das técnicas de repartição de risco permitidas pelo resseguro é
perfeitamente ilustrada na distribuição que daí resulta: a predominância dos
capitais agregados para os escalões mais baixos é muito mais evidente: 33,8%
para riscos inferiores a 75 mil euros e 31,7% para riscos situados entre aquele
montante e 187,5 mil euros.

4. Nível de provisionamento
A provisão para desvios de sinistralidade destina-se a fazer face a

sinistralidade excepcionalmente elevada que se possa verificar nos ramos de
seguro em que, pela sua natureza, se preveja que existam maiores oscilações.

A existência desta provisão assenta, assim, na ideia de que naqueles ramos o
equilíbrio técnico não se atinge no decurso de um único exercício, mas num
período mais longo. Se a empresa de seguros não puder dispor dos excedentes
obtidos nos anos mais favoráveis, poderia não ter meios para regularizar os
sinistros nos anos desfavoráveis.
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Gráfico 89 . Capitais seguros por escalão de capitais seguros
2002



Assim, a provisão deverá ser constituída nos ramos de seguro onde podem
existir flutuações anuais de sinistralidade muito significativas: tal é o caso dos
seguros de crédito, caução e colheitas e, ainda, das coberturas de fenómenos
sísmicos e de risco atómico (resseguro aceite), para os quais a sua constituição é,
actualmente, obrigatória.

Circunscrevendo-nos às provisões destinadas à cobertura do risco de
fenómenos sísmicos, a sua forma de cálculo está regulamentada na Norma
nº 4/98-R, de 16 de Março, a qual determina que deve ser feita uma dotação
anual enquanto o montante acumulado da provisão não atingir o valor
equivalente a 75% do capital retido.

Para efeitos desta dotação são consideradas quatro zonas sísmicas – que
determinam um valor de dotação entre 0,3 por milhão de capital retido (Zona IV, de
risco muito reduzido) e 84 por milhão de capital retido (Zona I de risco elevado) –
as quais já foram graficamente ilustradas.

Em caso de sinistro que exceda custos líquidos de resseguro superiores a
1,13‰ do capital retido, as empresas de seguros podem utilizar a provisão desde
que já tenham decorrido 10 anos após o início da sua constituição. No entanto, o
Instituto de Seguros de Portugal pode autorizar a utilização da provisão, a pedido
da empresa de seguros, para sinistros que eventualmente ocorram até 10 anos
após o início da sua constituição.

Naturalmente que este enquadramento condiciona fortemente a distribuição
geográfica das provisões actualmente constituídas, nas quais uma parte muito
significativa está afecta a riscos da Zona I, cerca de 93,5% do total. Não será
também de esquecer o facto de esta zona – grosso modo Lisboa, Setúbal,
Santarém e Faro – integrar um parque imobiliário de valor muito significativo.

A Zona II representa 5,4% do total das provisões constituídas, ficando o
conjunto das Zonas III e IV com cerca de 1,2% do montante global provisionado.
Em 1996 a Zona I representava 95,6%, a Zona II cerca de 3,6% e as Zonas III e IV,
em conjunto, cerca de 0,8%.
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Gráfico 90 . Provisões para desvios de sinistralidade – Fenómenos sísmicos
Por Zonas ISP 1998-2001



Na génese desta situação estarão os ritmos diferenciados de dotação que se
verificam em cada uma das Zonas ISP, e que se representam no gráfico seguinte.
Na sua análise constata-se um claro abrandamento do crescimento anual da
provisão, essencialmente desde 1998, período em que esse crescimento oscilou
entre 53,5% (Zona IV) e 243,0% (Zona II).

As provisões acumuladas em 2002 para o risco de fenómenos sísmicos
representavam 14,8 milhões de euros, após uma dotação líquida, nesse ano, de
987 mil euros, montante este que equivale a cerca de 0,2% dos prémios
adquiridos para o seguro de incêndio e outros danos em 2002 ou 0,03% dos
prémios adquiridos para o conjunto dos ramos Não Vida.

Se analisarmos a evolução ao longo do tempo da proporção da provisão
constituída nos capitais seguros retidos – já anteriormente detalhados por Zona
APS – constamos um crescimento evidente até 2001, e uma redução significativa
em 2002, situação que se ficou a dever a um forte crescimento dos capitais
retidos, cerca de 42,7% nesse período.

O valor mais alto verificado, cerca de 0,05% em 2001, revela-se francamente
reduzido face ao limite de 75%, que determina, nos termos regulamentares, o fim
da fase de dotação da provisão para desvios de sinistralidade.

Ainda assim, o peso dos capitais retidos nos capitais seguros totais tem
evidenciado uma tendência para a redução, passando de 42,6% em 1999 para 33,4%
em 2002, o que reflecte uma atitude mais conservadora das empresas de seguro,
utilizando de uma forma mais intensa as estratégias de resseguro ao seu dispor.
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Gráfico 91 . Crescimento das provisões para desvios de sinistralidade – Fenómenos sísmicos
Por Zonas ISP 1998-2001

Gráfico 92 . Provisões para desvios de sinistralidade vs capitais seguros retidos
1999-2002



5. Tipologia dos edifícios
De acordo com as respostas ao inquérito, uma parte muito significativa dos

capitais seguros refere-se a edifícios/fracções que foram construídos depois de
1985 (cerca de 47% do total).

Será todavia de referir a dificuldade que algumas empresas de seguro
evidenciaram na desagregação da sua carteira de riscos de acordo com este
critério.

Sendo este o panorama médio, devemos ainda assim ter em conta que as
carteiras analisadas não possuem características semelhantes. Por exemplo, para
os edifícios construídos antes de 1960, cujos capitais seguros representam 16,5%
do total, verificaram-se valores entre 13,4% e 27,8%; para edifícios construídos
entre 1960 e 1985 (21,2% em termos agregados), foram observados valores entre
17,8% e 36,6%; finalmente, para pavilhões industriais (15,5%) pudemos
encontrar proporções que variam entre 13,5% e 21,6%.

Poderá ser interessante cruzar estes elementos com os dados disponíveis no
âmbito do IV Recenseamento Geral da Habitação, levado a cabo pelo Instituto
Nacional de Estatística em 2001, os quais correspondem à totalidade do universo.
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Gráfico 93 . Capitais seguros por ano de construção dos edifícios
Zonas APS, 2001

Construção 

dos edifícios ou

pavilhões industriais

Quadro 113 . Edifícios
Por época de construção e regiões NUTS-II, 2001

Até 1919 1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-01

Norte 86.225 107.055 110.336 133.759 199.449 134.284 107.098 103.668 118.455

Centro 76.659 111.409 119.442 125.395 179.190 110.095 84.683 85.009 100.439

Lisboa 21.975 34.732 49.288 64.055 79.163 44.117 34.495 29.653 37.042

Alentejo 43.429 54.283 45.000 39.775 47.440 30.078 27.104 27.841 34.997

Algarve 12.240 17.916 14.517 16.386 26.885 19.431 20.390 16.519 16.259

Continente 240.528 325.395 338.583 379.370 532.127 338.005 273.770 262.690 307.192

R.A. Açores 9.099 10.197 9.502 7.222 9.840 13.112 8.199 8.538 11.876

R.A. Madeira 4.253 9.345 8.957 8.670 11.382 8.462 7.382 7.918 8.430

Portugal 253.880 344.937 357.042 395.262 553.349 359.579 289.351 279.146 327.498

Fonte: INE - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação (2001)



A partir deste quadro verifica-se a existência de uma proporção relativamente
significativa de edifícios construídos antes de 1919 (cerca de 8% a nível nacional),
e, ainda, que o período de construção de 1971 a 1980 foi o mais produtivo em
termos gerais, excepção feita para o Alentejo e para a Região Autónoma dos
Açores.

Aliás, nestas duas regiões NUTS-II verificam-se proporções muito significativas
de edifícios construídos antes de 1919, 12,5% para o Alentejo e 10,4% nos
Açores.

Em termos médios (considerando o ponto médio de cada período e 1900 para
os edifícios construídos até 1919), verifica-se que o parque imobiliário apresentava
em 2001 uma idade média de 34,2 anos. O parque mais recente situava-se no
Algarve (32,5 anos) e em Lisboa e na Madeira (32,6 anos em ambos os casos), e o
parque mais antigo no Alentejo (40,3 anos).

6. Principais conclusões
Ponderadas todas estas circunstâncias, poder-se-á concluir que o pequeno

esforço financeiro que se verifica na dotação – apenas 0,2% dos prémios
adquiridos relativamente ao grupo de ramos de incêndio e outros danos, como já
foi referido – e, consequentemente, o peso reduzido das provisões constituídas
face às responsabilidades associadas, poderão indiciar que o sistema actualmente
em vigor não conduzirá, num prazo aceitável, a uma mitigação eficiente e
sistemática dos riscos associados.

Para esta situação poderá também contribuir o carácter facultativo da
cobertura do risco sísmico por via de um contrato de seguro, apesar de, como já
vimos, todo o território nacional estar exposto a esse risco, ainda que com
diferentes níveis de gravidade.

Sem termos em consideração outros aspectos, relacionados, por exemplo,
com uma maior ou menor exposição ao risco, ainda assim um dos méritos do
regime de seguros obrigatórios – cuja aplicação geralmente dificulta os
mecanismos de anti-selecção – é, por princípio, o de evitar que surjam fenómenos
de assimetria de informação sendo também mitigado de alguma forma o risco
moral.

E se o risco moral não parece ser significativo neste segmento de negócio, a
experiência demonstra-nos que a inexistência de anti-selecção se faz manifestar
de forma gradual e continuada.

• A nível nacional, apenas 17,7% dos imóveis (riscos) destinados a função
habitacional cobertos por seguros de incêndio e elementos da natureza e
por apólices multi-riscos no território nacional (25,7% se considerarmos
os capitais seguros) dispõem de cobertura de fenómenos sísmicos.

Esta proporção desce para 11,2% e 16,0%, respectivamente, se tivermos
em conta os conteúdos.

• Na Zona A (de maior risco sísmico, como já vimos) estão cobertos contra
fenómenos sísmicos cerca de 23,3% dos imóveis e 33,9% dos capitais
seguros (22,4% e 31,2% para os conteúdos, pela mesma ordem).
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• Na Zona E (de menor risco), cerca de 8,0% dos imóveis e 12,5% dos
capitais seguros estão cobertos contra fenómenos sísmicos, sendo essa
proporção de 4,1% e 6,1% para os conteúdos.

• Acresce que a redução é observada em todos os segmentos, da zona
mais exposta para a zona menos exposta.

Se a contratação desta cobertura específica se mantiver facultativa, parece-nos
evidente que serão objecto de cobertura sobretudo os riscos mais expostos, o que
provavelmente tornará o nível médio de prémio pouco apelativo para os
tomadores de seguro.

Pelo menos no campo dos princípios, a obrigatoriedade de contratação de
uma cobertura de fenómenos sísmicos poderá também encorajar os construtores
e os proprietários a adoptar medidas de mitigação do risco que conduzam a um
nível de protecção global mais elevado. Isto porque a adopção dessas medidas
poderá eventualmente conduzir a que os prémios venham a ser mais baixos.

Por outro lado, a cobertura por via do resseguro apresenta dificuldades
acrescidas, situação que decorre, fundamentalmente, do custo elevado que a
cobertura específica de fenómenos sísmicos tem evidenciado desde o sismo de
Kobe (Janeiro de 1995), condicionante que se agravou com a falta de capacidade
que se seguiu aos eventos de 11 de Setembro.

Assim, uma das soluções que tem sido seguida noutros países para contornar
estas condicionantes passa pela implementação de pools, os quais permitem,
quase sempre, obter uma solução que incrementa a capacidade de absorção de
riscos por parte das empresas de seguros e/ou resseguros, mutualizando os riscos
de uma forma bastante mais eficaz.

Para além disso, a sua adopção permite reduzir os impactos adversos
decorrentes de desastres naturais não apenas no âmbito do mercado segurador,
beneficiando também, ao mesmo tempo, os proprietários das habitações e o
próprio Estado.

Por vezes, estes sistemas vão mais além da cobertura do risco sísmico. Sem
pretendermos ser exaustivos, procuraremos sintetizar de seguida as características
essencias dos sistemas de protecção analisados.

• De uma forma geral estes sistemas concentram-se apenas em riscos da
natureza específicos, no âmbito dos quais assumem particular
importância os fenómenos sísmicos e outros eventos deles decorrentes.

Também se encontram protegidos em alguns sistemas os riscos de
erupções vulcânicas, tempestades e inundações e, no caso francês,
outras catástrofes naturais de intensidade anormal que sejam
reconhecidas por portaria interministerial, mas desde que as suas
consequências não sejam seguráveis.

O sistema espanhol providencia ainda cobertura para alguns eventos
sociais ou políticos, como terrorismo, rebelião, motim, tumultos de
origem popular e actos das Forças Armadas e de Corpos de Segurança
em tempo de paz.
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• Todos os sistemas têm um âmbito regional, circunscrevendo-se a
cobertura, na maior parte dos casos, a imóveis residenciais ou que
constituam propriedade privada situados em território nacional ou
estadual (no caso do sistema norte-americano), bem como aos
respectivos conteúdos.

No âmbito das soluções analisadas, a cobertura apenas se restringe a
imóveis nos sistemas da Turquia e de Taiwan.

• As contribuições tendem a reflectir as características do risco, tendo
habitualmente em consideração a tipologia de construção e a localização
do imóvel, embora seja habitual verificar-se alguma solidariedade entre
diferentes categorias de risco.

A não segmentação que está na base desta solidariedade encontra os
casos extremos nos sistemas da Nova Zelândia e de Taiwan, nos quais é
aplicada, respectivamente, uma taxa e contribuição únicas para todo o
universo (sistema de flat rate).

Nos restantes casos, a base de incidência das contribuições é, também,
bastante diferenciada.

• A subscrição dos riscos que beneficiam do sistema de protecção e a
cobrança das contribuições respectivas é feita pelas empresas de seguros,
as quais recebem, em alguns casos, comissões expressamente previstas
para esse efeito.

O papel do Estado na gestão do pool é bastante significativo na maior parte
dos sistemas, quer assumindo directamente a posição de gestor, como nos
sistemas francês e neo-zelandês, quer detendo uma posição predominante na
administração da entidade existente.

Para além de tarefas ligadas a aspectos técnicos (definição do âmbito da
cobertura e das limitações que lhe são aplicáveis, franquias ou limites de
indemnização, por exemplo, bem como da tarifação aplicável) e a assuntos
administrativos (nomeadamente, tarefas que passam pelo controlo do organismo
de gestão), o Estado assume também na maior parte dos casos o papel de
“ressegurador de último recurso”, garantindo o pagamento de sinistros cujo
montante exceda a capacidade acumulada do pool.

Esta participação assume diversas gradações, que vão desde a total ausência
de responsabilidade do Estado (caso do sistema vigente na Califórnia), passando
pela definição de limites superiores de responsabilidade (sistemas do Japão e de
Taiwan), até à não definição de qualquer limite máximo (restantes sistemas).

Ainda assim, parece-nos relevante que nos sistemas europeus que não
prevêem um limite de responsabilidade do Estado – Espanha e França, por exemplo
– a entidade que assegura a sua gestão esteja muito próxima do poder público.
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D. A Mortalidade das Pessoas Seguras e dos Beneficiários
dos Fundos de Pensões

1. Introdução
A abordagem analítica do tema da mortalidade das populações seguras  e dos

beneficiários dos fundos de pensões em Portugal num relatório do ISP foi feita,
pela primeira vez, na edição do relatório de 1999.

O carácter recente deste tipo de abordagem ficou a dever-se a um longo
histórico de limitações qualitativas e quantitativas relativamente aos dados da
mortalidade, que só lograram ser superados a partir do ano de 1995 e que só em
1999 permitiram a constituição da primeira crono-série coerente e homogénea de
dados quinquenais (extensão mínima considerada como necessária para
estabilizar as características médias da mortalidade da população segura, ao nível
de um primeiro estudo).

Uma consequência inevitável do quadro de situação acima referido é a
inexistência de um referencial histórico prévio que possa ser utilizado para efeitos
de comparação e estudo da dinâmica intertemporal da mortalidade das
populações abrangidas pelas coberturas dos seguros e fundos de pensões.

Dada a necessidade de identificar um referencial que permitisse repercutir um
efeito de prudência na avaliação das responsabilidades inerentes aos seguros de
vida e fundos de pensões, restavam como alternativas o estudo da dinâmica da
mortalidade da população nacional (por idade e sexo) e a comparação com alguns
estudos parciais sobre a população segura, de alcance naturalmente limitado, que
haviam sido efectuados em datas anteriores a 1994.

Sem dispensar a consulta aos estudos incluídos no relatório de 1999, o
presente relatório pretende ir mais longe e produzir a primeira análise consistente
da dinâmica da mortalidade das populações dos seguros de vida e fundos de
pensões em Portugal (por idade e sexo), comparando, para o efeito, as
crono-séries da mortalidade relativas aos períodos 1995-1999 e 2000-2002.

A concretização daquele objectivo foi possibilitada pela aplicação de técnicas
de análise baseadas na conhecida “Lei de Gompertz”, cujo sucinto
enquadramento teórico adiante se apresenta.

2. Aplicações da Lei de Gompertz à análise dinâmica da
mortalidade

O que se conhece no jargão actuarial por “Lei de Gompertz” corresponde
efectivamente a uma fórmula matemática que traduz uma tendência genérica da
mortalidade das populações humanas.

Genericamente, os conceitos basilares que servem de apoio ao trabalho de
avaliação de responsabilidades contratuais por parte dos actuários do ramo vida
são a taxa de mortalidade qqx (que traduz, para cada indivíduo de uma dada idade,
a probabilidade média de vir a falecer durante um dado período de tempo,
geralmente um ano) e a taxa técnica de juro itt (que corresponde a uma estimativa
de longo prazo sobre a rendibilidade provável em cada período de tempo,
geralmente anual, dos activos financeiros que servem de lastro às
responsabilidades contratuais para com pagamentos futuros).
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Com a finalidade de permitir o cálculo das taxas de mortalidade ao longo de
períodos de qualquer extensão (e não apenas para períodos anuais) é usual
recorrer-se a uma ferramenta designada por tábua de mortalidade, que mais não
é do que uma tabela onde o número de pessoas vivas em cada idade lx vai
sofrendo anualmente um decremento dx, e tal forma que:

Ora, acontece que a mortalidade é um fenómeno que se manifesta
continuamente e não apenas em datas predeterminadas, pelo que certos tipos de
cálculo de responsabilidades – nomeadamente no caso dos fundos de pensões,
onde as mesmas são pagas apenas enquanto os beneficiários se encontram vivos
– têm que se recorrer de outros tipos de medida, não de periodicidade anual mas
sim de manifestação instantânea, como é o caso da chamada força de
mortalidade, µµx, que pode ser expressa através da primeira derivada da taxa de
mortalidade:
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Se uma dada tábua de mortalidade – que descreve a tendência de
mortalidade, por idade, de uma população num dado momento – segue uma Lei
de Gompertz 12, então:

Se o perfil de mortalidade das populações não fosse dinâmico, mas sim
estático ao longo do tempo e dado exclusivamente pelas relações descritas numa
tábua de mortalidade que obedecesse à Lei de Gompertz, a esperança de vida
completa de um indivíduo de idade x seria, então, dada por:

Suponhamos agora que a força de mortalidade, para cada idade, tende a
atenuar-se com o passar do tempo, de tal forma que um indivíduo que há tt anos
atrás tinha idade x e estava sujeito a uma força de mortalidade µµx, tem hoje uma
idade x+tt e encontra-se sujeito a uma força de mortalidade menor que µµx+tt (de há
tt anos atrás).  A nova força de mortalidade será agora:

traduz o decréscimo relativo médio anual
da força de mortalidade, para todas as idades.

Admitamos ainda uma outra hipótese – que na prática se revela
genericamente correcta nas idades adultas (40-90 anos) – a de que a relação de
grandeza entre as forças de mortalidade em idades sucessivamente crescentes se
mantém aproximadamente constante ao longo do tempo, ou seja:
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Tendência dinâmica

de aumento de

longevidade
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Da expressão anterior também resulta que:

O alcance prático dos conceitos teóricos em torno das variáveis k e rr,
anteriormente referidas, pode ser ilustrado no gráfico abaixo.

O gráfico traduz as tendências de redução mortalidade de uma população
teórica entre dois momentos distintos do tempo (o momento T e o momento T+tt). 

Como se pode constatar, as curvas de mortalidade – traduzidas tanto ao nível
de taxa de mortalidade (qqx) como ao nível de força de mortalidade (µµx) – tendem
a achatar-se com o passar do tempo sob o efeito de um factor de longevidade e -rr.tt
(neste caso tt=∆∆T) que é proporcional ao tempo decorrido. 

Contudo, em cada momento do tempo e para cada uma das curvas
consideradas, a força de mortalidade entre idades sucessivas tende a obedecer
sensivelmente a um factor de escala e -rr.tt que é proporcional à distância entre as
idades (neste caso tt=∆∆T) mas pouco varia com o passar do tempo (i.e. entre os
momentos T e T+tt, k tende a ser aproximadamente constante).

Então, para qualquer coorte da população cuja mortalidade siga a Lei de
Gompertz, a esperança de vida que incorpora a tendência intertemporal de
aumento de longevidade será dada por:
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Para traduzir – idade a idade – o efeito de mortalidade correspondente à
fórmula supra, teríamos que construir uma tábua de mortalidade dinâmica para
cada idade. No entanto, o cálculo da esperança de vida correspondente pode ser
obtido por um processo bem mais simples.

Se, na tábua de mortalidade dinâmica, seleccionarmos uma idade x+nn tal que:

e, uma vez que a Lei de Gompertz na tábua estática se pode traduzir por
, o valor de nn necessário para satisfazer a equação supra será:

Constata-se que, para a maioria das tábuas de mortalidade estáticas das
populações das economias desenvolvidas do mundo actual, a aproximação da
tendência de mortalidade das idades adultas através da Lei de Gompertz é possível
através de um valor de k na proximidade de 0,,09 , em cujo caso:

A equação supra é exacta para rr=0. Para rr=0,,01; rr=0,,02 e rr=0,,03, com k=0,,09,
nn assume os valores de 1,,31 , 2,,79 e  4,,51 , respectivamente.

Como regra prática, que funciona com uma margem de erro mínima para
valores de 0 ≤≤ rr ≤≤ 3, pode-se utilizar a seguinte fórmula aproximada:

Uma das grandes vantagens práticas desta fórmula aproximada é a de
permitir calcular o valor actuarial das rendas vitalícias contínuas (especialmente
indicadas para o caso das grandes carteiras globais dos fundos de pensões) sem se
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ter de recorrer à preparação de tábuas dinâmicas, principalmente se o valor
daquelas rendas vitalícias for calculado com uma taxa técnica de juro nivelada (itt =
i constante).

Neste caso,

3. Características e tendências de mortalidade das
populações seguras, posteriores a 1994

Em Portugal, a população segura dos seguros de vida tem sido
tradicionalmente agrupada de acordo com a natureza do principal risco
demográfico coberto por cada contrato – risco de falecimento, ou de morte, e
risco de sobrevivência, ou de vida.

Assim, os dados de mortalidade relativos aos seguros de vida são coligidos
pelas seguradoras e classificados como correspondendo a «seguros em caso de
morte» ou a «seguros em caso de vida». Neste último caso e após a consagração
do regime jurídico dos fundos de pensões, foi criada uma categoria adicional – a
das «rendas vitalícias imediatas provenientes de fundos de pensões» – que se
justificava na medida em que a respectiva mortalidade deveria ser do mesmo tipo
da dos «pensionistas de fundos de pensões», cujos dados são coligidos pelas
respectivas entidades gestoras.

Para que o estudo de mortalidade de uma determinada população possa ser
realizado com eficiência não basta, contudo, proceder a um adequado
levantamento dos dados e a uma narrativa das respectivas tendências. É
necessário procurar explicá-las em função dos acontecimentos dominantes do
passado e desenvolver teorias fundamentadas que permitam extrapolar
comportamentos futuros.

3.1. População dos seguros de vida em caso de vida
No seguro em caso de vida e no período de 1995 a 2002, a população

anualmente exposta ao risco de morte cresceu quase constantemente desde os
cerca de 697 mil indivíduos até cerca de 1.688 mil, com uma pausa em 1998,
onde decresceu cerca de 1,5%.

A distribuição da população por sexos apresentou flutuações sensíveis,
situando-se a relação numérica mais fraca em 1996, com 1 mulher para cada 4
homens, razão essa que aumentou depois sucessivamente para se estabilizar
numa média de 1 mulher para cada 2 homens a partir do ano 2000.

Entre os anos de 1995 e 1999 constatou-se uma tendência visível para o
envelhecimento da estrutura etária proporcional da população, tanto no sexo
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masculino como no sexo feminino, a qual se pensa ser devida ao elevado peso dos
«seguros de vida PPR» (cujo enquadramento legal data de 1989) no conjunto da
carteira, essencialmente porque a procura deste tipo de seguros costuma
concentrar-se entre os 45 e os 65 anos, ou seja, relativamente próximo da idade
normal de reforma.

Apesar da continuada tendência de crescimento, a partir do ano 2000 a
estrutura etária proporcional da população de ambos os sexos começou a
apresentar um perfil estável, o que poderá constituir um indício de maturidade.

Es
tu

do
s 

es
pe

cí
fic

os
 -

 A
 M

or
ta

lid
ad

e 
da

s 
Pe

ss
oa

s 
Se

gu
ra

s 
e 

do
s 

Be
ne

fic
iá

rio
s 

do
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

203.

Gráfico 94 . Distribuição numérica da população de pessoas seguras por idades nos seguros
em caso de vida

Gráfico 95 . Estrutura etária proporcional da população de pessoas seguras pelos seguros 
em caso de vida (homens)

Gráfico 96 . Estrutura etária proporcional da população de pessoas seguras pelos seguros 
em caso de vida (mulheres)



No período em estudo, a carteira de vidas cobertas pelos seguros de vida
revelou-se essencialmente constituída por seguros de «capital diferido com e sem
contrasseguro dos prémios» (em proporções de tendência crescente que variaram
anualmente entre cerca de 35% e cerca de 70% da carteira), «planos poupança
reforma – PPR» (cujo peso na carteira terá oscilado aproximadamente entre 20%
e 30%), seguros «mistos» (com um peso anual que variou entre 15% e 22% até
1999, caindo depois para uma escala de valor negligenciável de entre 1,5% e 3%
a partir do ano 2000) e seguros do tipo «universal life» (com um peso que oscilou
ligeiramente em torno dos 10% da carteira até 1999 e caiu depois, tal como
aconteceu nos seguros «mistos», para uma escala de valor negligenciável de cerca
de 3% a partir do ano 2000).

No período 2000-2002, as características estruturalmente mais estáveis da
procura (por principais tipos de produto) associadas à carteira de vidas cobertas
pelos seguros de vida – com entre 80% e 90% da produção anual concentrada
em produtos de fortíssima componente financeira e idade de subscrição próxima
da idade da reforma: «capitais diferidos com contrasseguro» e «PPR» – poderão
talvez explicar a estabilidade do perfil da estrutura etária proporcional da
população segura.

É de notar que, para as idades dos 25 aos 85 anos e no período considerado
(2000-2002, com centro em torno do ano de 2001), a tendência da mortalidade
do sexo masculino é superior à do sexo feminino e corresponde sensivelmente à
da tábua TV-88/90 rejuvenescida de 6 anos, o que traduz um «ganho (redução)
de mortalidade» na carteira de cerca de 1 ano relativamente à mortalidade
registada 4 anos antes (período 1995-1999, com centro em torno do ano de
1997).

Para o mesmo período e para as mesmas idades, a tendência da mortalidade
do sexo feminino corresponde sensivelmente à da tábua TV-88/90 rejuvenescida
de 10 anos, o que traduz igualmente um «ganho (redução) de mortalidade»
na carteira de cerca de 1 ano relativamente à mortalidade registada 4 anos
antes.
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Gráfico 97 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de vida: 2000-2002 
(homens)
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Apesar de identificadas as tendências estáticas da mortalidade por idade e
sexo da carteira de vidas cobertas pelos seguros de vida, a pretensão do nosso
estudo não pode dar-se por satisfeita enquanto não forem também identificadas
de forma mais rigorosa as tendências dinâmicas.
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Gráfico 98 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de vida: 2000-2002 
(mulheres)

Gráfico 99 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de vida: 
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (homens)

Gráfico 100 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de vida:
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (mulheres)
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Regressando à fórmula fundamental da tendência dinâmica de aumento da
longevidade referida anteriormente na secção D.2.:

Verifica-se que, entre os 40 e os 85 anos, o factor k=0,,09 satisfaz a
aproximação de Gompertz para a mortalidade estática efectivamente registada
em ambos os sexos.

Contudo, o factor dinâmico de ganho de longevidade rr(mmulheres))=0,,03 do sexo
feminino foi ligeiramente mais elevado que o do sexo masculino rr(hommens))=0,,02 ,
facto que, a longo prazo, tem uma importância considerável mas que poderia
facilmente passar desapercebido num estudo de médio prazo baseado na
comparação da mortalidade real da carteira com uma tábua de população
conhecida (conforme havíamos referido, aparentemente a tendência de
mortalidade de ambos os sexos ter-se-ia reduzido, «grosso modo», cerca de 1 ano
em cada 4, entre 1995 e 2002).

3.2. População dos seguros de vida em caso de morte
Nos seguros em caso de morte, a população anualmente exposta ao risco de

morte cresceu quase constantemente desde os cerca de 1.484 mil indivíduos, em
1995, até aos cerca de 3.727 mil indivíduos, em 2002.

No período acima referido, a proporção do sexo feminino no conjunto  da
população total cresceu de cerca de 16,5% para cerca de 30%, em consequência
do número de mulheres ter quase quintuplicado, enquanto que a população
masculina crescia mais modestamente para o dobro. A distribuição da população
por sexos flutuou, assim, entre cerca de 1 mulher para cada 6 homens e 1 mulher
para cada 2 homens. 

Para além dos diferentes ritmos de crescimento das carteiras de vidas seguras
dos sexos masculino e feminino, a estrutura de distribuição etária proporcional
desses dois processos de crescimento apresentou também diferenças bem
marcadas.

Assim, enquanto que a estrutura de distribuição etária proporcional de vidas
seguras do sexo masculino evidenciou características típicas de populações
maduras, mantendo-se basicamente estável ao longo de todo o período e
apresentando uma forma senoidal ligeiramente enviesada à esquerda, com a
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Gráfico 101 . Distribuição numérica da população de pessoas seguras por idades nos
seguros em caso de morte



moda, a média e a mediana centradas na faixa etária dos 40-45 anos e com um
coeficiente de achatamento crescente com o passar do tempo, à medida que a
população crescia, no caso do sexo feminino o crescimento desenrolou-se de
forma bastante distinta.

No transcurso dos sete anos em que o presente estudo se desenrolou, a
evolução da estrutura de distribuição etária proporcional das vidas femininas
seguras parece ter conhecido dois períodos bastante distintos:

– Entre 1995 e 1997, o perfil da população segura do sexo feminino
revelou-se basicamente semelhante ao da população masculina.

– Entre 1998 e 2002 a taxa de crescimento médio anual da população
feminina foi de 21%, enquanto a da população masculina foi de apenas
7%. O perfil de proporções etárias da população feminina passou a
apresentar uma forma senoidal bastante enviesada à esquerda, com a
moda centrada na faixa etária dos 30-35 anos, bastante recuada em
relação à média e à mediana (sendo que esta última continuou a centrar-se
na faixa etária dos 40-45 anos). A conclusão inevitável é a de que houve
uma forte captação de mulheres mais jovens ao nível da carteira global,
facto que poderá estar ligado à evolução da política de crédito à habitação.
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Gráfico 102 . Estrutura etária proporcional da população de pessoas seguras pelos seguros
em caso de morte (homens)

Gráfico 103 . Estrutura etária proporcional da população de pessoas seguras pelos seguros
em caso de morte (mulheres)



O crescimento do conjunto da carteira de pessoas seguras deu-se a taxas
extremamente robustas e através de uma brusca aceleração de cerca de 6%, em
1996, para cerca de 46%, em 1998, a que se seguiu uma quebra de cerca de 8%
em 1999 e um novo, mas mais moderado, período de crescimento até 2002.

Estas taxas de crescimento são basicamente consistentes com a evolução dos
montantes do crédito à habitação, no mesmo período e a nível nacional, quando
é sabido que cerca de 99% dos seguros em caso de morte correspondem a
seguros temporários – justamente o tipo de seguro que costuma ser utilizado
como garantia das operações de crédito à habitação. Para além disso foi possível
corroborar, através de contactos informais com o mercado, que a grande maioria
dos seguros temporários subscritos no período em estudo corresponderam,
efectivamente, a garantias para o crédito à habitação e para cobertura de créditos
pessoais ao consumo.

Este tipo de constatação é importante na medida em que, para a maioria da
população segura, o motivo que leva à celebração do contrato de seguro é
completamente independente da preocupação de vir a falecer mais cedo que a
média, o que corresponderia a uma atitude de selecção adversa para as empresas
seguradoras.208.
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Gráfico 104 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de morte: 2000-2002
(homens)

Gráfico 105 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de morte: 2000-2002
(mulheres)



É de notar que, para as idades dos 25 aos 85 anos e no período de 1995 a
1999, a tendência da mortalidade do sexo feminino era, de acordo com os dados
recolhidos, superior à do sexo masculino, correspondendo sensivelmente à da
tábua Suíça (específica para rendas) GRM-95 rejuvenescida de 5 anos, enquanto
que a tendência de mortalidade do sexo masculino correspondia à GRM-95
rejuvenescida de 8 anos. 

Embora inesperada (por representar o único caso em que uma carteira segura
do sexo feminino apresentava uma mortalidade superior à da sua congénere do
sexo masculino), esta circunstância não seria inverosímil, na medida em que as
taxas de falecimento da população feminina segura eram semelhantes às da
população feminina portuguesa em geral.

A análise comparada destes dados com as novas informações do período
2000-2002 indica que a taxa de mortalidade da carteira de ambos os sexos se terá
reduzido para 1/3 num horizonte de apenas 4 anos.

A hipótese da existência de erro torna-se, agora, não só inevitável como
fortemente provável, o que convida a um exame mais profundo.

Como adiante veremos, a análise das tendências dinâmicas da mortalidade
por idade e sexo da carteira de vidas cobertas pelos seguros de vida em caso de
morte constitui o nosso melhor meio de diagnóstico de erro.

Já durante o período 1995-1999 o gráfico supra revelava que – relativamente
ao sexo masculino – a partir dos 70 anos a curva da força de mortalidade efectiva
(µµx) se revelava consistemente mais baixa que a curva de força de mortalidade
ajustada pela Lei de Gompertz (em função dos valores  observados nas idades
entre os 35 e os 60 anos).

Como igualmente se pode observar, essa situação agravou-se visivelmente no
período 2000-2002 e a partir da idade de 60 anos.
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Gráfico 106 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de morte: 
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (homens)
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No tocante ao sexo feminino, a curva da força de mortalidade efectiva do
período 1995-1999 revelava uma elevada qualidade de ajustamento
relativamente à curva de força de mortalidade ajustada pela Lei de Gompertz (em
função dos valores  observados nas idades entre os 35 e os 60 anos). 

A emergência  de uma situação de desajuste consistente e significativo só
passa a acontecer durante o período 2000-2002 e a partir dos 60 anos de idade,
mas neste período até mesmo a mortalidade das idades mais jovens é fortemente
duvidosa (por corresponder a metade dos valores observados 4 anos antes).

Face a esta situação – que importa corrigir futuramente – procurou-se
averiguar junto do mercado quais poderiam ser as possíveis hipóteses explicativas
para a magnitude das diferenças de valor encontradas entre as tendências de
mortalidade de dois períodos cronologicamente tão próximos, hipóteses essas que
abaixo se encontram elencadas por ordem de importância:

• Atrasos na comunicação entre os bancos e as seguradoras do ramo Vida
relativamente aos falecimentos de clientes que contraíram empréstimos
para aquisição de habitação costumam gerar um valor de IBNR muito
significativo (ao sofrerem atrasos de comunicação superiores a 1 ano, as
informações dos óbitos podem perder-se);

• Determinadas coberturas de risco de morte associadas a garantias de
cartão de crédito e a operações de crédito pessoal podem nunca vir a ser
accionadas por desconhecimento ou esquecimento dos beneficiários, ou
por corresponderem a situações de exclusão contratualmente previstas
(nesse caso, embora o banco seja informado, a informação poderá nunca
vir a ser comunicada à seguradora).

3.3. População dos pensionistas de fundos de pensões
Das três populações analisadas neste relatório e no período de 1995 a 2002, a

dos pensionistas masculinos de fundos de pensões é a que apresenta características
mais estáveis em termos de estrutura de distribuição relativa por idades. 
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Gráfico 107 . Mortalidade das pessoas seguras dos seguros em caso de morte: 
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (mulheres)
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A população de pensionistas do sexo feminino, que exibia uma estrutura de
distribuição etária relativamente estável até 1999, passou a revelar sinais de
progressivo envelhecimento até ao ano de 2002.

No período em estudo, a população anualmente exposta ao risco de morte
cresceu de cerca de 67 mil para cerca de 104 mil indivíduos, essencialmente graças
ao incremento de 121,6% nos pensionistas do sexo feminino, que atingiram uma
exposição de 36.671 vidas em 2002. No mesmo período a população masculina
atingiu os 67,5 mil indivíduos, crescendo apenas 33,3%. Convém, no entanto,
salientar que ambas as populações cresceram a taxas muito próximas entre 1999
e 2002 (cerca de 25% em 3 anos).

O formato gráfico da estrutura de distribuição etária proporcional das
populações masculina e feminina dos pensionistas de fundos de pensões é
marcadamente diferente da das populações seguras do ramo Vida, exibindo duas
bossas – uma, pequena e concentrada entre os 15 e os 25 anos (correspondendo
essencialmente aos órfãos de beneficiários e participantes dos fundos), – outra,
muito maior, formada entre os 35 anos e as idades terminais e com centro em
torno dos 65 anos (a idade normal de reforma). Contudo, a partir do ano 2000
nota-se uma progressiva deslocação do centro desta última bossa para a
proximidade dos 70 anos.

A primeira «bossa» da curva da população de pensionistas (de idades mais
jovens) é formada essencialmente por órfãos e resulta do facto de cerca de 51%
dos planos de pensões dos fundos existentes em Portugal preverem benefícios de
orfandade em caso de falecimento dos beneficiários e (ou) participantes dos
fundos.

Esta circunstância influencia a interpretação dos dados de mortalidade dos
pensionistas, dado que a forma como estes são coligidos em Portugal equipara à
«morte, enquanto pensionista» todas as situações que levam um indivíduo a
perder a sua qualidade de pensionista. Isso pode ficar a dever-se tanto à «morte
física», propriamente dita, como também a toda e qualquer outra situação que
leve à «perda de direito à pensão», como seria o caso da extinção da pensão de
orfandade por se atingir o limite de idade elegível, ou a perda do direito à pensão
de viuvez por contracção de novo casamento do cônjuge sobrevivo.
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Gráfico 108 . Distribuição numérica por idades da população de pensionistas dos fundos de
pensões



Nos gráficos sobre a mortalidade dos pensionistas que adiante serão
analisados, e conforme atrás já foi referido, deve ter-se em conta que o fenómeno
descrito não corresponde exclusivamente à mortalidade em sentido estrito, mas
também a situações de perda do direito à pensão por outras causas.

É a essas outras situações que se ficam a dever os “picos” descritos pelas
curvas de tendência em torno da idade de 25 anos, fenómeno que se observa em
ambos os sexos.

Com efeito, no seu maior âmbito, os planos de pensões que consagram
benefícios de orfandade e (ou) de viuvez estabelecem o final dos 24 anos como
idade limite para a percepção da pensão de orfandade. Essa idade pode ser
prolongável, em alguns casos, se o órfão for inválido ou estiver em fase de
conclusão de estudos superiores com bom aproveitamento.

Por razões que se prendem com o reduzido número de vidas expostas ao risco
de morte após a idade de 25 anos e nas idades terminais, só foi possível obter
ajustamentos de qualidade aceitável para os dados sobre a mortalidade dos
pensionistas de fundos de pensões entre os 40 e os 85 anos de idade.
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Gráfico 109 . Estrutura etária proporcional da população de pensionistas dos fundos de
pensões (homens)

Gráfico 110 . Estrutura etária proporcional da população de pensionistas dos fundos de
pensões (mulheres)

Análise 

da mortalidade

estática



Os dados considerados para efeitos de estudo estatístico dizem respeito aos
períodos de 1997-1999 (com centro no ano de 1998) e 2000-2002 (com centro
em 2001), não tendo sido considerada a informação relativa aos anos de 1995 e
1996 pelo facto da mesma apenas se encontrar discriminada por faixas etárias
com extensão de 5 anos, enquadradas por faixas extremas dos zero aos 25 anos e
dos 65 anos em diante.

Na faixa etária dos 40 aos 85 anos, a tendência de mortalidade dos
pensionistas do sexo feminino revelou-se mais branda que a dos pensionistas do
sexo masculino e razoavelmente próxima da tábua francesa TV-88/90,
especialmente a partir dos 55 anos de idade – sendo esta aproximação válida
tanto para o período 1997-1999 como para o período 2000-2002 (apesar de
neste último período se notar uma menor mortalidade na faixa dos 75 aos 90
anos) – enquanto a tendência de mortalidade masculina, que também a partir dos
55 anos (e no período 1997-1999) se aproximava das taxas da tábua francesa
TV-73/77, passou a denotar uma menor mortalidade no período 2000-2002
(equivalente a um rejuvenescimento de 1 ano).
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Gráfico 111 . Taxas de mortalidade e de saída dos pensionistas de fundos de pensões: 
2000-2002 (homens)

Gráfico 112 . Taxas de mortalidade e de saída dos pensionistas de fundos de pensões: 
2000-2002 (mulheres)



Já no relatório de 1999, sobre a mortalidade das populações portuguesas
cobertas pelos seguros em caso de vida e em caso de morte e sobre a dos
pensionistas dos fundos de pensões, se havia concluído ser esta última a que – em
ambos os sexos – apresentava características de mortalidade mais próximas da
mortalidade da população portuguesa em geral (sendo a taxa de mortalidade
feminina de ambas as populações quase coincidente, enquanto que a dos
pensionistas masculinos seria sensivelmente inferior à do agregado nacional).

A manter-se a tendência observada nas tábuas de mortalidade da população
portuguesa entre 1970 e 1994, para a idade de 65 anos seriam de esperar ganhos
de esperança de vida da ordem de 1,2 anos em cada 10 para o sexo masculino e
da ordem de 1,5 anos em cada 10 para o sexo feminino, o que parece ser
compatível com os factores dinâmicos de ganho de longevidade encontrados para
os homens (rr=0,,015) e para as mulheres (rr=0,,02), no estudo comparativo da força
de mortalidade entre os períodos 1997-1999 e 2000-2003 (para um factor
estático de aumento da força de mortalidade em função da idade de k=0,,09).
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Análise da

mortalidade

dinâmica

Gráfico 113 . Mortalidade dos pensionistas de fundos de pensões:
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (homens)

Gráfico 114 . Mortalidade dos pensionistas de fundos de pensões:
Período 1995-1999 versus 2000-2002 (mulheres)



4. Comentários finais
Sem pretender condicionar, de nenhum modo, a liberdade de escolha de

métodos de projecção de mortalidade pelos actuários, com o presente estudo
procurou-se alcançar não só um enriquecimento do acervo de técnicas conhecidas
– através da divulgação de uma nova e extremamente prática técnica de análise
baseada na conhecida “Lei de Gompertz” – mas também apresentar uma
referência para a incorporação de efeitos prudenciais na projecção dos efeitos de
longevidade inerentes ao cálculo das rendas vitalícias e das responsabilidades dos
fundos de pensões.

De acordo com as tendências mais recentemente observadas, os factores de
aumento de longevidade (e consequente redução da força de mortalidade por
idade) que se têm vindo a registar ao nível das populações dos países de economia
madura – pelo menos desde as primeiras décadas do século XX – têm revelado
intensidades mais moderadas nos últimos anos sem, contudo, deixarem de se
manifestar.

No caso das populações seguras e de pensionistas de fundos de pensões
portugueses, a variável rr que, na Lei de Gompertz, está associada ao aumento de
longevidade (µµx x e-rrtt), continua a ser mais elevada no sexo feminino (0,03 nos
seguros em caso de vida e 0,02 nos fundos de pensões) que no masculino (0,02
nos seguros em caso de vida e 0,015 nos fundos de pensões).

A manutenção de uma actualizada e correcta mensuração e projecção das
tendências de mortalidade das populações reveste-se de aspectos de importância
crescente nas actividades seguradora e de gestão de fundos de pensões, quer para
fins contabilísticos (determinação das responsabilidades de acordo com os novos
IFRS a implementar proximamente), quer para finalidades de cálculo de um
adequado nível de solvência ajustado ao risco específico de cada empresa
(projecto Solvência II).

É também nessa medida que se justifica um esforço adicional de
aprimoramento da qualidade dos dados estatísticos dos seguros em caso de
morte, o que deverá vir a exigir uma maior integração da informação existente
entre banca e seguros.
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Enquadramento
Jurídico da
Actividade
Seguradora e de
Fundos de Pensões

Capítulo 8





Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora
e de Fundos de Pensões 

Capítulo 8

8.1. Enquadramento nacional
No que respeita ao enquadramento legislativo e regulamentar da actividade

seguradora e de fundos de pensões e da respectiva supervisão, no decurso do ano
de 2002, importa referenciar em especial os seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 8-C/2002, de 11 de Janeiro (diploma publicado inicialmente
como “Decreto-Lei n.º 8-A/2002” tendo sido rectificada essa inexactidão pela
Declaração de Rectificação n.º 3/2002, de 26 de Janeiro):

Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 98/78/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro, relativa à fiscalização
complementar das empresas de seguros que fazem parte de um grupo segurador.
Revê e republica o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril.

Este diploma procede à adaptação do regime jurídico de acesso e exercício da
actividade seguradora ao novo Estatuto do Instituto de Seguros de Portugal (ISP),
convertendo algumas competências meramente consultivas em competências
decisórias. Introduz também um conjunto de alterações substanciais em matéria
de endividamento das empresas de seguros. Para além disso, efectua vários
ajustamentos ao regime de supervisão prudencial no que respeita: ao programa
de actividades que deve instruir o requerimento inicial de autorização, às mútuas
de seguros, à abertura de representações em território nacional, às provisões
técnicas, à taxa técnica de juro a utilizar no cálculo da provisão matemática do
ramo «Vida», à fiscalização dos elementos relativos às contas das empresas, em
matéria de concorrência e publicidade, à actuação do ISP em caso de potencial
insuficiência de garantias financeiras, à organização e controlo interno das
empresas de seguros e à intervenção do actuário responsável.

Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho: 
Aprova o novo regime jurídico dos planos de poupança-reforma, dos planos

de poupança-educação e dos planos de poupança-reforma/educação, revogando
o Decreto-Lei n.º 205/89, de 27 de Junho.

Este diploma harmonizou o regime dos planos e fundos, com especial
relevância para os fundamentos de reembolso dos planos de poupança, adoptou
regras de dispersão e diversificação mais flexíveis e ajustadas à evolução do
mercado financeiro para a composição do património dos fundos de poupança,
generalizou o prazo mínimo de cinco anos de indisponibilidade das entregues,
continuando, no entanto, a prever a possibilidade de reembolso sem penalização
fiscal nas situações em que o participante ou algum dos membros do agregado
familiar experimente situações de especial dificuldade e clarificou que em nenhum
caso pode ser recusado o reembolso do plano de poupança, ainda que com perda
do benefício fiscal;
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Decreto-Lei n.º 169/2002, de 25 de Julho:
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2000/64/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Novembro, que altera as Directivas
n.os 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CE, do Conselho, no que se
refere à troca de informações com países terceiros, alterando o Decreto-Lei n.º 94-
B/98, de 17 de Abril;

Decreto-Lei n.º 195/2002, de 25 de Setembro:
Altera a composição do conselho directivo do Instituto de Seguros de

Portugal;

Norma n.º 21/2002-R, de 28/11 (Regulamento n.º 46/2002, Diário da
República n.º 291, II Série, de 17 de Dezembro de 2002):

Estabelece um conjunto de regras relativas à composição do património dos
fundos de pensões e enuncia um conjunto de princípios a seguir pelas entidades
gestoras na definição, implementação e controlo da política de investimentos dos
fundos de pensões;

Norma n.º 23/2002-R, de 05/12 (Regulamento n.º 48/2002, Diário da
República n.º 299, II Série, de 27 de Dezembro de 2002):

Estabelece os princípios e os métodos aplicáveis ao cálculo da solvência
corrigida de uma empresa de seguros integrada num grupo de seguros, bem
como o regime da supervisão complementar das operações intra-grupo.

Ainda no plano do enquadramento nacional, e para além dos principais
desenvolvimentos supra assinalados, importa ainda referenciar os seguintes
diplomas:

Portaria n.º 65/2002, de 17 de Janeiro:
Fixa em 0,15% e 0,85%, respectivamente, os montantes a incidir sobre

salários seguros e capital de remição de pensões, relativamente ao ano 2002, nos
termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei 142/99, de 30 de
Abril, para efeitos da taxa a favor do Fundo de Acidentes de Trabalho;

Portaria n.º 737/2002, de 28 de Junho:
Fixa as taxas devidas ao Instituto de Seguros de Portugal, correspondentes ao

primeiro semestre de 2002;

Portaria n.º 1451/2002, de 11 de Novembro:
Determina as regras e os limites a observar quanto aos activos que, nos

termos previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho,  podem
constituir o património de um fundo de poupança;

Portaria n.º 1452/2002, de 11 de Novembro:
Fixa os limites anuais a que fica sujeito o reembolso do valor de um plano de

poupança-reforma/educação, para efeitos de cobertura de despesas em caso de
frequência ou ingresso, do participante ou de qualquer dos membros do seu
agregado familiar, em curso do ensino profissional ou do ensino superior;

Portaria n.º 1453/2002, de 11 de Novembro:
Regulamenta o reembolso do valor dos planos de poupança-reforma, dos

planos de poupança-educação e dos planos de poupança-reforma/educação;
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Norma n.º 4/2002-R, de 07/02 (Regulamento n.º 18/2002, Diário da
República n.º 51, II Série, de 1 de Março de 2002):

Efectua alguns ajustamentos às regras relativas ao cálculo e constituição da
margem de solvência e do fundo de garantia das empresas de seguros e aos
elementos que a esse respeito devem ser enviados ao ISP, alterando a Norma n.º
3/2000-R, de 18/02, com a redacção que lhe foi dada pela Norma n.º 3/2001-R,
de 14/02;

Norma n.º 5/2002-R, de 07/02 (Regulamento n.º 19/2002, Diário da
República n.º 52, II Série, de 2 de Março de 2002):

Efectua alguns ajustamentos às regras relativas ao cálculo e constituição da
margem de solvência e do fundo de garantia das sociedades gestoras de fundos
de pensões e aos elementos que a esse respeito devem ser enviados ao ISP,
alterando a Norma n.º 4/2000-R, de 18/02, com a redacção que lhe foi dada pela
Norma n.º 4/2001-R, de 14/02;

Norma n.º 6/2002-R, de 11/03 (Regulamento n.º 21/2002, Diário da
República n.º 80, II Série, de 5 de Abril de 2002):

Estabelece um conjunto de princípios orientadores a seguir pelos actuários
responsáveis das empresas de seguros na elaboração dos relatórios previstos na
legislação em vigor;

Norma n.º 7/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 30/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Estabelece os princípios e as regras de utilização e contabilização de produtos
derivados pelas empresas de seguros;

Norma n.º 8/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 31/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Estabelece os princípios e as regras de utilização e contabilização de produtos
derivados nos fundos de pensões;

Norma n.º 9/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 32/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Estabelece os princípios e as regras de utilização e contabilização de
operações de reporte e de empréstimo de valores pelas empresas de seguros;

Norma n.º 10/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 33/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Estabelece os princípios e as regras de utilização e contabilização de
operações de reporte e de empréstimo de valores nos fundos de pensões;

Norma n.º 11/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 34/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Altera o plano de contas para as empresas de seguros, introduzindo as contas
a utilizar na contabilização de instrumentos financeiros derivados e de operações
de reporte e de empréstimo de valores e estabelece regras específicas de
contabilização dos mesmos;

Norma n.º 12/2002-R, de 07/05 (Regulamento n.º 35/2002, Diário da
República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002):

Altera o plano de contas dos fundos de pensões, introduzindo as contas a
utilizar na contabilização de instrumentos financeiros derivados e de operações de
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reporte e de empréstimo de valores e estabelece regras específicas de
contabilização dos mesmos;

Norma n.º 14/2002-R, de 10/05 (Regulamento n.º 26/2002, Diário da
República n.º 134, II Série, de 12 de Junho de 2002):

Estabelece as condições de certificação e nomeação dos actuários
responsáveis na área de fundos de pensões;

Norma n.º 15/2002-R, de 10/05 (Regulamento n.º 27/2002, Diário da
República n.º 136, II Série, de 15 de Junho de 2002):

Estabelece as regras de formalização da certificação dos actuários
responsáveis na área de fundos de pensões, bem como o regulamento do júri
constituído para o efeito;

Norma n.º 16/2002-R, de 07/06 (Regulamento n.º 37/2002, Diário da
República n.º 148, II Série, de 29 de Junho de 2002):

Regulamenta as medidas preventivas contra o branqueamento de capitais na
actividade seguradora;

Norma n.º 17/2002-R, de 08/07 (Regulamento n.º 38/2002, Diário da
República n.º 181, II Série, de 7 de Agosto de 2002):

Aprova as condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas para
Portugal continental;

Norma n.º 19/2002-R, de 24/07 (Regulamento n.º 40/2002, Diário da
República n.º 193, II Série, de 22 de Agosto de 2002):

Estabelece algumas regras relativamente à transferência de investimentos
entre as diferentes carteiras de investimento das empresas de seguros e define a
informação mínima que deve constar dos registos informáticos dos investimentos;

Norma n.º 22/2002-R, de 29/11 (Regulamento n.º 45/2002, Diário da
República n.º 289, II Série, de 14 de Dezembro de 2002):

Estabelece o âmbito do relatório do actuário responsável de uma empresa de
seguros;

Norma n.º 24/2002-R, de 23/12 (Regulamento n.º 2/2003, Diário da
República n.º 17, II Série, de 21 de Janeiro de 2003):

Efectua alguns ajustamentos no cálculo da provisão para riscos em curso;

Norma n.º 25/2002-R, de 23/12 (Regulamento n.º 5/2003, Diário da
República n.º 29, II Série, de 4 de Fevereiro de 2003):

Estabelece os elementos referentes ao exercício de 2002 a serem enviados ao
Instituto de Seguros de Portugal pelas empresas de seguros e sociedades gestoras
de fundos de pensões e respectivos prazos de envio;

Norma n.º 26/2002-R, de 31/12 (Regulamento n.º 3/2003, Diário da
República n.º 17, II Série, de 21 de Janeiro de 2003):

Estabelece o conjunto de princípios e regras relativas à avaliação dos activos
que compõem o património dos fundos de pensões, adoptando o princípio do
justo valor na avaliação de determinados instrumentos financeiros;
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Numa perspectiva exaustiva, importa ainda recensear outros
desenvolvimentos verificados no plano legislativo e regulamentar, que têm
consequências no plano da actividade seguradora e de fundos de pensões, a
saber:

Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro: 
Aprova as bases da Segurança Social;

Decreto-Lei n.º 7/2002, de 9 de Janeiro:
Cria uma garantia pessoal do Estado consubstanciada num regime de

protecção relativamente aos riscos de guerra e terrorismo na área dos transportes
aéreos, assumindo o Estado Português a responsabilidade pela indemnização a
terceiros no caso de ocorrência de sinistro. O Despacho Conjunto n.º 81/2002, de
16/01, Diário da República, II Série, de 30 de Janeiro de 2002, fixa as taxas devidas
pela garantia e prorroga o prazo para o acesso a este regime de protecção;

Decreto-Lei n.º 10/2002, de 24 de Janeiro:
Estabelece o novo regime jurídico de exploração do metropolitano ligeiro de

superfície nos municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, publica as bases
de concessão e atribui à Metro-Mondego, S.A., a concessão. Estabelece como
obrigação da concessionária cobrir ou assegurar a cobertura mediante seguro, da
responsabilidade civil extracontratual por danos causados a terceiros (n.º 2 da Base
XIII do Anexo I);

Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31 de Janeiro:
Aprova o Regulamento da Actividade Marítimo-Turística. Estabelece a

obrigatoriedade dos operadores marítimo-turísticos manterem um seguro de
responsabilidade civil (artigos 6.º, n.º 1, 11.º, n.º 2, alínea d) e n.º 3, alínea d), 14.º,
n.º 1, alínea c), 24.º, n.º 1, alínea b), 26.º e 30.º do Regulamento e Anexo III ao
Regulamento);

Decreto-Lei n.º 41/2002, de 28 de Fevereiro:
Transpõe para o direito interno as Directivas n.os 1999/36/CE, do Conselho,

de 29 de Abril, e 2001/2/CE, da Comissão, de 4 de Janeiro, relativas aos
equipamentos sob pressão transportáveis. Estabelece a obrigação dos organismos
de inspecção subscreverem um seguro de responsabilidade civil (Anexo I, n.º 8);

Decreto-Lei n.º 108/2002, de 16 de Abril:
Altera o regime jurídico das empresas de animação turística, alterando,

designadamente, as regras relativas aos seguros obrigatórios de acidentes
pessoais, de assistência e de responsabilidade civil (artigo 1.º, na parte que altera
os artigos 18.º, 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro);

Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio:
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o procedimento para a emissão

de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção pós-
encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos e procede à
transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 1999/31/CE, do
Conselho, de 26 de Abril. Estabelece a obrigação das entidades licenciadas para a
exploração de aterros disporem de seguro de responsabilidade civil
extracontratual (artigos 16.º e 21.º);

En
qu

ad
ra

m
en

to
 J

ur
íd

ic
o 

da
 A

ct
iv

id
ad

e 
Se

gu
ra

do
ra

 e
 d

e 
Fu

nd
os

 d
e 

Pe
ns

õe
s 

223.



Decreto-Lei n.º 167/2002, de 18 de Julho:
Estabelece o regime jurídico relativo ao licenciamento e ao funcionamento

das entidades de prestação de serviços na área da protecção contra radiações
ionizantes e transpõe para a ordem jurídica interna disposições relativas às
matérias de dosimetria e formação, da Directiva n.º 96/29/EURATOM, do
Conselho, de 13 de Maio de 1996. Estabelece a obrigatoriedade de as entidades
licenciadas para a prestação destes serviços disporem de seguro de
responsabilidade civil profissional (artigo 17.º);

Decreto-Lei n.º 167-A/2002, de 22 de Julho;
Aprova as bases da concessão do projecto, construção, fornecimento de

equipamentos e de material circulante, financiamento, exploração, manutenção e
conservação da totalidade da rede de metropolitano ligeiro da margem sul do
Tejo. Estabelece a obrigação da entidade concessionária celebrar contrato de
seguro que cubra todos os riscos seguráveis inerentes ao contrato de concessão
(Base XV);

Decreto-Lei n.º 189/2002, de 28 de Agosto:
Aprova as bases da concessão da concepção, projecto, construção, aumento

do número de vias, financiamento, exploração e conservação de lanços de
auto-estrada e conjuntos viários associados designada por concessão SCUT do
Grande Porto. Estabelece a obrigação da entidade concessionária dispor de seguro
de responsabilidade civil (Bases XXXVII, n.º 1, LIX, n.º 1, alínea a), LXVIII, n.º 7 e
LXIX);

Decreto-Lei n.º 267/2002, 26 de Novembro:
Estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos de

licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de
petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis. Os
projectistas, empreiteiros e responsáveis pela execução dos projectos de
instalações de armazenamento de produtos do petróleo e instalações de
abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo, bem
como os titulares de licença de exploração dessas instalações, devem manter um
seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos da respectiva actividade
(artigos 13.º, n.º 6 e 14.º, n.º 3);

Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro:
Regula a instalação e o funcionamento de recintos de espectáculos, no

âmbito das competências das câmaras municipais. Estabelece a obrigatoriedade
de manutenção de seguro de responsabilidade civil e de seguro de acidentes
pessoais para o funcionamento dos recintos de espectáculos e de divertimentos
públicos (artigos 10.º, n.º 5, alíneas b) e c), 15.º, 16.º e 18.º, n.º 3);

Decreto-Lei n.º 313/2002, de 23 de Dezembro:
Estabelece o regime jurídico aplicável à construção, colocação em serviço e

exploração das instalações por cabo para o transporte de pessoas, transpondo
para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 2000/9/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Março. As entidades que explorem instalações
por cabo para o transporte de pessoas devem subscrever um seguro de
responsabilidade civil que cubra os riscos decorrentes da sua actividade (artigo
14.º);
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Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro:
Estabelece o regime de manutenção e inspecção de ascensores, monta-

cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, após a sua entrada em serviço, bem
como as condições de acesso às actividades de manutenção e de inspecção.
Estabelece a obrigação das entidades responsáveis pela manutenção e inspecção
de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes manterem um
seguro de responsabilidade civil (n.os 2.4 e 7 do Anexo I);

Portaria n.º 11/2002, de 4 de Janeiro:
Aprova o Regulamento do Regime de Apoio às Acções Desenvolvidas pelos

Profissionais no âmbito do MARE - Programa para o Desenvolvimento Sustentável
do Sector da Pesca. Estabelece a obrigatoriedade dos promotores de projectos
abrangidos pelo Programa constituírem um seguro no montante mínimo
correspondente ao valor dos apoios concedidos sempre que esteja em causa a
aquisição de equipamento [artigo 14.º, n.º 1 alínea e) do Regulamento];

Portaria n.º 32/2002, de 9 de Janeiro:
Estabelece as condições mínimas do seguro obrigatório de responsabilidade

civil para as empresas de mediação imobiliária;

Portaria n.º 196/2002, de 5 de Março:
Regulamenta o seguro de acidentes em serviço do pessoal dirigente e dos

funcionários da Polícia Judiciária;

Portaria n.º 275/2002, de 15 de Março:
Fixa, para o ano civil de 2002, o valor mínimo de garantia dos seguros

obrigatórios de responsabilidade civil a celebrar pelas entidades concessionárias, a
que se refere o n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro
(aprova o regime do serviço público de importação de gás natural liquefeito e gás
natural, da recepção, armazenagem e tratamento do gás natural liquefeito, da
produção de gás natural e dos seus gases de substituição e do seu transporte e
distribuição);

Portaria n.º 276/2002, de 15 de Março:
Fixa, para o ano civil de 2002, o valor mínimo de garantia do seguro

obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas entidades instaladoras de
redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos de gás;

Portaria n.º 277/2002, de 15 de Março:
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar

pelas entidades montadoras ou reparadoras dos diversos componentes inerentes
à utilização de gases de petróleo liquefeitos em veículos automóveis;

Portaria n.º 278/2002, de 15 de Março:
Fixa, para o ano civil de 2002, o valor mínimo do seguro obrigatório de

responsabilidade civil a celebrar pelas entidades exploradoras das armazenagens e
das redes e ramais de distribuição de gás;

Portaria n.º 279/2002, de 15 de Março:
Fixa, para o ano civil de 2002, o valor mínimo do seguro obrigatório de

responsabilidade civil a celebrar pelas entidades inspectoras das redes e ramais de
distribuição e instalações de gás;
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Portaria n.º 293-A/2002 de 18 de Março: 
Altera o Regulamento do Sistema Integrado de Protecção contra as

Aleatoriedades Climáticas (SIPAC), com vista à melhoria do funcionamento da
componente do seguro de colheitas;

Portaria n.º 295/2002, de 19 de Março:
Regula o procedimento de atribuição das licenças para produção de energia

hidroeléctrica por pequenas centrais hidroeléctricas. Estabelece a obrigatoriedade
de constituição de caução para garantir a boa e regular execução de pequenas
centrais hidroeléctricas, que pode assumir, entre outras, a forma de seguro-caução
(artigo 20.º);

Norma n.º 1/2002-R, de 14/01 (Regulamento n.º 12/2002, Diário da
República n.º 31, II Série, de 6 de Fevereiro de 2002):

Determina que as empresas de seguros, quer se trate de sociedades
anónimas, mútuas de seguros ou sucursais de empresas de seguros com sede no
estrangeiro, devem enviar ao Instituto de Seguros de Portugal, elementos
respeitantes ao seu quadro de pessoal;

Norma n.º 2/2002-R, de 31/01 (Regulamento n.º 15/2002, Diário da
República n.º 42, II Série, de 19 de Fevereiro de 2002):

Altera a Norma n.º 16/2001-R, de 21 de Novembro, que regulamenta a
incidência da taxa a favor do Serviço Nacional de Bombeiros, os procedimentos de
pagamento e o envio de informação;

Normas n.os 3/2002-R, de 06/02, 13/2002-R, de 07/05, 18/2002-R, de 24/07
e 20/2002-R, de 18/11 (respectivamente Regulamento n.º 16/2002, Diário da
República n.º 48, II Série, de 26 de Fevereiro de 2002, Regulamento n.º 36/2002,
Diário da República n.º 145, II Série, de 26 de Junho de 2002, Regulamento n.º
39/2002, Diário da República n.º 186, II Série, de 13 de Agosto de 2002 e
Regulamento n.º 44/2002, Diário da República n.º 282, II Série, de 6 de Dezembro
de 2002):

Estabelecem os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices
do ramo Incêndio e Elementos da Natureza.

8.2. Enquadramento comunitário
No quadro dos desenvolvimentos mais relevantes para o sector segurador e

de fundos de pensões destacam-se os seguintes:

Directiva n.º 2002/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Março de 2002 (JO L 77, de 20 de Março de 2002): 

Altera a Directiva n.º 79/267/CEE do Conselho relativamente aos requisitos
em matéria de solvência aplicáveis às empresas de seguro de vida;

Directiva n.º 2002/13/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Março de 2002 (JO L 77, de 20 de Março de 2002):

Altera a Directiva n.º 73/239/CEE do Conselho relativamente aos requisitos
em matéria de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro não vida;

Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Setembro de 2002 (JO L 271, de 9 de Outubro de 2002):

Relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a
consumidores e que altera as Directivas n.os 90/619/CEE, do Conselho, 97/7/CE e
98/27/CE;
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Directiva n.º 2002/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Novembro de 2002 (JO L 345, de 19 de Dezembro de 2002):

Codifica as Directivas relativas às empresas de seguro de vida;

Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
Dezembro de 2002 (JO L 009, de 15 de Janeiro de 2003): 

Estabelece normas relativas ao acesso à actividade de mediação de seguros ou
de resseguros e ao seu exercício por pessoas singulares ou colectivas estabelecidas
num Estado membro ou que nele pretendam estabelecer-se;

Directiva n.º 2002/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Dezembro de 2002 (JO L 35, de 11 de Fevereiro de 2003):

Relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de
seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro, e que altera
as Directivas n.os 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE do Conselho e as Directivas n.os 98/78/CE e 2000/12/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho;

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
19 de Julho de 2002 (JO L 243, de 11 de Setembro de 2002):

Relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade;

Recomendação da Comissão de 16 de Maio de 2002 (JO L 191, de 19 de
Julho de 2002):

A independência dos revisores oficias de contas na UE: Um conjunto de
princípios fundamentais.
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