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Nota do Presidente

De acordo com o estatuto do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), compete ao
Conselho Directivo promover a publicação de um Relatório Anual sobre o sector
segurador e de fundos de pensões, com a análise da respectiva situação
económica, financeira e patrimonial e o seu enquadramento na situação
económica global do País.  

Neste sentido, o presente Relatório procura concentrar um conjunto de
informação de grande interesse e relevância não só para os intervenientes no
mercado segurador e de fundos de pensões mas também, e atendendo à elevada
importância social e económica do sector, para o público em geral. O Relatório
apresenta a análise e interpretação detalhada da evolução e desempenho do
sector, devidamente enquadradas no contexto nacional e internacional, bem
como a identificação das tendências e desafios futuros, com particular enfoque
nos variados riscos a que o sector se encontra exposto, designadamente riscos de
mercado, riscos de crédito e riscos específicos de seguros, tanto para o ramo Vida
como para os ramos Não Vida.

O relatório que agora se divulga aborda a evolução verificada durante o ano 2005.

Relativamente ao sector segurador, é de destacar o crescimento, com carácter
extraordinário, da produção do ramo Vida, os resultados líquidos positivos de
quase todas as empresas de seguros e o consequente reforço dos índices de
solvabilidade.

Não é demais relembrar que a natureza do sector segurador incorpora um elevado
nível de incerteza, associado à volatilidade dos diversos factores de risco presentes,
quer ao nível dos activos, quer dos passivos, que podem ter impacto directo não
só nos resultados mas também ao nível da solvabilidade. Desta forma, o
desenvolvimento de técnicas eficientes de gestão do risco na actividade
seguradora assume uma importância crucial, devendo ser embebida em todas as
funções da empresa, designadamente ao nível dos processos de subscrição,
apreçamento, provisionamento e de gestão de sinistros.

No contexto dos riscos a que o sector segurador se encontra exposto, é de
destacar a significativa importância do actual contexto internacional,
designadamente ao nível do projecto Europeu de revisão dos requisitos de
solvência para o sector (Solvência II), com importantes desenvolvimentos nas áreas
de identificação, mensuração e gestão do risco e do capital, para além dos
desenvolvimentos em matéria de harmonização contabilística.

Atendendo à elevada importância destes projectos internacionais e ao impacto
que os mesmos vão significar para o sector, tanto em termos de requisitos
quantitativos para a determinação das provisões técnicas e do capital como em
termos de requisitos qualitativos – designadamente ao nível de corporate
governance, de organização e controlo interno, de disclosure de informação e de
criação de uma cultura de gestão do risco em toda a estrutura da empresa –, o ISP
tem vindo e continuará a incentivar as empresas nacionais no sentido do
acompanhamento, preparação antecipada e participação nos actuais
desenvolvimentos internacionais, de forma a garantir uma transição segura e
eficiente e que assegure, acima de tudo, a manutenção de elevados níveis de
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protecção aos tomadores de seguro e o reforço da competitividade do sector,
quer no contexto nacional, quer no internacional.

Em particular, uma importante forma de acompanhamento activo dos
desenvolvimentos do projecto Solvência II para as empresas de seguros
Portuguesas passa pela participação nos exercícios de Quantitative Impact Studies
e demais questionários elaborados pelo Comité das Autoridades Europeias de
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CEIOPS), que
visam a definição, calibração e análise do impacto das medidas propostas para o
futuro regime de solvência, sendo, portanto, de extrema importância para o
mercado Português que o contributo das empresas nacionais seja tido em conta,
independentemente da sua dimensão.

Neste respeito, o mercado segurador Português merece uma palavra de elogio
pelo significativo e crescente nível de participação, preocupação e intervenção que
tem vindo a manifestar em recentes exercícios.

Relativamente ao sector de fundos de pensões, o ano 2005 ficou marcado pelo
expressivo aumento das contribuições dos associados, particularmente das
empresas cotadas em bolsa, afectando sobretudo os fundos de pensões da
actividade bancária. Tal aumento foi motivado pela revisão global dos
pressupostos de cálculo das responsabilidades com pensões, derivado da
aplicação dos requisitos estabelecidos nas Normas Internacionais de
Contabilidade.

No entanto, o mercado de fundos de pensões permanece com um peso bastante
significativo de planos de pensões substitutivos da Segurança Social,
essencialmente do sector bancário, correspondente ao chamado primeiro pilar da
protecção social. Verifica-se uma clara tendência de amadurecimento do
mercado, sendo necessária a introdução de novos estímulos estruturais para
potenciar o crescimento do segundo (iniciativa empresarial) e do terceiro pilares
(iniciativa individual) da protecção social, dando azo a um novo ciclo do mercado
de fundos de pensões.

Neste respeito, é de notar que as decisões políticas decorrentes dos debates em
torno da sustentabilidade do sistema público de Segurança Social – questionado
sobretudo devido à evolução adversa e previsível dos factores demográficos,
designadamente do envelhecimento da população decorrente do aumento da
esperança média de vida, bem como das mutações no mercado de trabalho –
terão, certamente, um impacto directo no mercado de fundos de pensões, pelo
que a mensuração deste impacto não deve ser dissociada dos debates tendentes
à reforma do sistema.

Para que seja alcançado um novo impulso do mercado nacional de fundos de
pensões, é vital que as entidades gestoras de fundos de pensões continuem a
contribuir para o incremento da transparência e da confiança no mercado. Tal
pode e deve ser alcançado, não só através da integridade, profissionalismo e
competência dos operadores mas também através de um melhor alinhamento dos
processos de gestão para os riscos efectivamente assumidos pelas entidades e pela
adopção das melhores práticas internacionais ao nível da transparência e
prestação de informação.

Nesta matéria, é nossa convicção que o mercado Português de fundos de pensões
se encontra preparado para responder aos desafios que lhe são colocados.
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A existência de sistemas de regulação e supervisão efectiva e eficiente é um dos
factores-chave para a protecção dos consumidores e para a manutenção da
confiança nos mercados financeiros. No entanto, estes sistemas devem ser
desenvolvidos por forma a não criarem encargos desnecessários para os
operadores, não lhes restringindo a capacidade de contribuir para o crescimento
económico. 

Deve-se, assim, assumir o princípio de que a regulação deve ser efectiva,
proporcional e estreitamente direccionada para o risco e de que a supervisão deve
ser activa, vigilante e essencialmente preventiva.

A evolução a que estamos a assistir no sector segurador aponta,
indubitavelmente, para a crescente importância de uma abordagem integrada à
regulação e à supervisão, que conjugue requisitos financeiros, de governação e de
conduta de mercado, reconhecendo-se que a solvência de uma empresa de
seguros depende de um conjunto muito alargado de factores e de riscos, que
devem ser regulados e supervisionados de forma integrada, coerente e
consistente.

Representativos desta linha de evolução, de referir os Insurance Core Principles
veiculados pela International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e face aos
quais o sistema nacional de regulação e supervisão do sector segurador foi
recentemente avaliado no âmbito do Financial Sector Assessment Program (FSAP),
conduzido pelo Fundo Monetário Internacional. 

A este propósito, cabe sublinhar o reconhecimento, em resultado do FSAP, de que
o nível de observância dos Insurance Core Principles é elevado e de que as medidas
e alterações legislativas programadas permitirão os desenvolvimentos ainda
necessários.

Gostaria ainda de destacar a importância da cooperação e convergência entre
sectores financeiros, especialmente no actual contexto de aumento da
complexidade e da sobreposição de produtos e serviços entre estes sectores, bem
como do surgimento de movimentos de consolidação e de conglomerados
financeiros. De facto, é essencial assegurar a manutenção do level playing field,
que envolve o princípio de consistência no tratamento de riscos idênticos,
independentemente do operador responsável pela sua gestão, salvaguardada
uma adequada ponderação quanto à natural especificidade dos produtos.

A finalizar, uma palavra de agradecimento a todos os que concorreram para a
elaboração deste Relatório, em especial aos colaboradores do ISP envolvidos na
sua preparação, sob coordenação do Senhor Dr. Gabriel Bernardino, e aos
membros do Conselho Consultivo desta instituição, pelo seu contributo activo e
competente para a qualidade deste documento.

Fernando Nogueira
Presidente
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SUMÁRIO

Este relatório apresenta a abordagem analítica efectuada pelo Instituto de Seguros
de Portugal relativamente à situação do mercado de seguros e de fundos de
pensões nacional ao longo do ano 2005. Nela se procurou pôr em prática uma
forma de enquadramento técnico, económico-financeiro e macroeconómico da
evolução deste mercado num contexto tanto nacional como internacional,
procurando identificar as respectivas tendências e suas interpretações causais mais
fiáveis.

Em 2005 e na sequência da recuperação sustentada da crise de 2001, a economia
mundial manteve um crescimento robusto (4,8%), apenas ligeiramente inferior ao
de 2004 (5,3%) e confortavelmente acima da média de longo prazo (3,3%),
tendo o volume de comércio mundial apresentado uma tendência evolutiva
semelhante com um crescimento de 7,3% (que compara com os 5,5% de média
de longo prazo).  

Ao longo do ano verificou-se uma nova subida dos preços internacionais das
matérias-primas não petrolíferas (cerca de 9,5% em média), sendo de destacar o
aumento dos preços do ferro e do aço. Além do pronunciado aumento da procura
nas economias emergentes, essa circunstância foi também fortemente
influenciada pelo  crescimento do preço do petróleo (que aumentou cerca de 45%
em média anual), tendo a cotação do barril de Brent atingido um máximo histórico
de 67,5 USD no início de Setembro. 

O forte crescimento dos fluxos de comércio internacional continuou a reflectir,
para além da expansão da actividade económica global, a intensificação do
processo de integração das economias de mercado emergentes e em
desenvolvimento na economia mundial.

A expansão da actividade mundial em 2005 continuou a ser liderada pelos EUA e
pelos países asiáticos em desenvolvimento, com destaque para a China.

Os países do Médio Oriente e da Comunidade de Estados Independentes, que
representam uma parcela significativa das economias exportadoras de petróleo,
também mantiveram um forte crescimento.

Nos principais mercados financeiros internacionais, o ano 2005 decorreu em
condições globalmente favoráveis, tendo sido marcado por uma subida dos
principais índices accionistas pelo terceiro ano consecutivo e pela manutenção das
taxas de rendibilidade da dívida pública de longo prazo em níveis historicamente
baixos.

Esta evolução reflectiu as perspectivas favoráveis para os lucros das empresas,
num contexto de manutenção de fortes ritmos de crescimento económico
mundial, dos esforços de consolidação e reestruturação das referidas empresas e
de manutenção de reduzidos níveis de inflação, traduzindo-se igualmente numa
diminuição generalizada das volatilidades implícitas daqueles mercados, ao
mesmo tempo que os spreads obrigacionistas (diferenciais de rendibilidade das
obrigações de dívida privada face à dívida pública) permaneciam reduzidos. Nos
últimos meses de 2005 observou-se, no entanto, um aumento dos diferenciais de
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rendibilidade das obrigações de dívida privada de empresas não financeiras face à
dívida pública. 

Na área do euro, principal destino das exportações portuguesas, o crescimento
real do PIB abrandou, situando-se em torno de 1,4% em 2005. As exportações
cresceram, principalmente durante a segunda metade do ano, sob o efeito da
aceleração da procura mundial e da depreciação da taxa de câmbio efectiva do
euro registados no primeiro semestre.

A procura interna, excluindo existências, registou uma aceleração no conjunto do
ano, traduzindo essencialmente um maior crescimento da FBCF (de 2,5% em
2005, face a 1,6% em 2004), estimulada por condições de financiamento
favoráveis e pela melhoria da situação financeira das empresas. 

Em contraste, o consumo privado voltou a apresentar um fraco crescimento real
(1,4%), idêntico ao de 2004 e consentâneo com um relativamente baixo nível de
confiança dos consumidores, na ausência de melhorias significativas no mercado
de trabalho e num contexto de subida acentuada do preço dos bens energéticos.

A inflação sofreu um ligeiríssimo aumento, atingindo o nível de  2,2% após os
2,1% dos dois anos anteriores.

Ao nível das finanças públicas, o défice orçamental médio da área do euro
reduziu-se de 2,8% para 2,4% em 2005, enquanto a dívida pública aumentava de
69,8% para 70,8% do PIB.

A economia portuguesa cresceu em 2005, a uma taxa inexpressiva (0,3%) e a um
ritmo mais moderado que o da média da área do euro (1,4%), o que sucede já
pelo quarto ano consecutivo. A evolução da economia nacional foi ainda marcada
pela estagnação do emprego, o aumento da taxa de desemprego e o
agravamento da situação estrutural das contas públicas, tendo a inflação
permanecido controlada e ao nível da zona euro (2,3%).

Numa óptica de despesa, em 2005 o abrandamento da actividade económica em
Portugal reflectiu a contracção real do investimento (-2,7%) pelo quarto ano
consecutivo e a desaceleração significativa das exportações (0,9% em 2005, face
a 5,3% em 2004), tendo o consumo, quer privado quer público, mantido um
crescimento claramente superior ao do PIB (1,8% e 1,9%, respectivamente, em
cada um dos casos).

Uma vez que o crescimento do consumo privado (1,8%) ultrapassou o do
rendimento disponível (1%), verificou-se uma redução da taxa de poupança do
sector privado em cerca de 0,8% do rendimento disponível.

A manutenção de um nível reduzido de taxas de juro, associada à facilidade de
financiamento do défice externo nos mercados internacionais, à contracção de
margens por parte de vários bancos nacionais, bem como a um alargamento do
prazo dos empréstimos (especialmente no caso do financiamento de aquisição de
habitação) tem contido o crescimento das prestações associadas ao serviço da
dívida e ajudado a sustentar a expansão do crédito aos particulares. Neste
contexto, o endividamento das famílias continuou a aumentar, atingindo 84% do
PIB, ou 117% do rendimento disponível, enquanto as necessidades de



23

financiamento das sociedades não financeiras aumentavam 7%, elevando o
respectivo rácio de endividamento para 100% do PIB.

A evolução global da actividade económica e financeira condicionou o
desenvolvimento da actividade seguradora e de fundos de pensões em Portugal
através de fortes linhas de influência, das quais sobressaem: 

(i) A facilidade de financiamento, tanto nos mercados financeiros como de
capitais (através de baixas taxas de juro e prazos de pagamento alargados);

(ii) Os ganhos gerados nos mercados bolsistas;

(iii) A entrada em vigor das normas internacionais de contabilidade para as
empresas cotadas em bolsa.

Por nível decrescente de abrangência geográfica contam-se também:

(iv) A influência da implementação da Directiva Comunitária sobre a
Tributação da Poupança; e

(v) A semi-estagnação e deterioração da capacidade competitiva da economia
portuguesa (essencialmente ao nível das empresas não financeiras) face a
importantes produtores de baixo custo, como a China, a Índia e os novos
países aderentes à União Europeia.

As facilidades de financiamento e a implementação da Directiva Comunitária
sobre a Tributação da Poupança permitiram obter um crescimento conjunto do
volume nominal (de 49,5%) dos prémios de seguro directo e operações do ramo
Vida, essencialmente vocacionados para a componente de poupança de longo
prazo, enquanto o aumento da produção do conjunto dos ramos Não Vida
– mais ligados ao sector empresarial não financeiro e ao consumo privado – se
cifrou em cerca de 1,4% (valor inferior à taxa de inflação em 0,9 pontos
percentuais, em linha com a taxa de crescimento nominal do consumo privado).
Por outro lado, a boa rendibilidade dos investimentos permitiu sustentar o
incremento das contribuições para os fundos de pensões (22,4%), essencialmente
decorrentes da revisão global dos pressupostos de cálculo das responsabilidades
com pensões, ditada pela necessidade de cumprimento das normas internacionais
de contabilidade por parte das empresas cotadas em bolsa.

A recuperação sustentada dos mercados de capitais, aliada à valorização das
carteiras de obrigações por via da redução das taxas de juro, à redução do peso
das despesas operacionais, a um maior controlo da sinistralidade e a uma melhor
adequação das tarifas aos riscos incorridos, permitiram ao sector segurador a
obtenção de um nível de resultados técnicos e financeiros compatível com o do
ano anterior, que havia sido o melhor dos últimos 10 anos, com a rendibilidade
dos capitais próprios (ROE) a apresentar um valor médio global de 14,6% (15,3%
em 2004).

Estes resultados permitiram a manutenção do ritmo de crescimento da taxa de
cobertura da margem de solvência (180%), reforçando a solvabilidade do sector.
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Nos fundos de pensões, as sociedades gestoras apresentaram um ROE de 24,4%
enquanto o mínimo de solvência dos fundos de pensões apresentou um nível
médio de financiamento de cerca de 117% (106% em 2004).

A composição do relatório integra nove 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, actividade de mediação
de seguros e função do resseguro, estendendo-se, finalmente, à abordagem da
actividade de gestão dos fundos de pensões e respectivas características – em
ambos os casos através de uma análise enriquecida ao nível das comparações
internacionais. 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, onde, desta vez, são abordadas as temáticas da avaliação e
análise das responsabilidades com pensões nas empresas cujas acções compõem
o índice PSI-20, da mensuração da carga parafiscal suportada pelo sector
segurador, sua função social e respectiva distribuição por diversas instituições de
protecção social, terminando com um estudo actualizado sobre as taxas de
mortalidade e remaridação dos pensionistas do seguro de acidentes de trabalho,
baseada em informação estatística recolhida e validada pelo ISP durante o período
2000-2005.

Finalmente, o nono e último capítulo estabelece o enquadramento jurídico da
actividade seguradora e de fundos de pensões no ano em análise.
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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 2005, 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.

Following the sustained recovery of the 2001 crisis, both the world economy and
the volume of world commerce maintained robust rates of growth in 2005 (4.8%
and 7.3%, respectively), clearly above their long-term trend values of 3.3% and
5.5%.

Over the year some substantial hikes (9.5% on average) were observed in the
prices of non-energetic prime matters, like iron and steel, fuelled by the rising
demand of the emerging economies and by the rocketing price of oil that
increased some 45% on average, reaching an historic maximum of some $67.5
USD per barrel of brent.

Beside the expansion of global economic activity, what the strong increase in the
flows of international commerce reflected mostly was the intensification of the
integration process between the emerging and the mature economies of the
world, which in 2005 was led by the USA and by the Asian Countries under strong
development, especially in the case of China. The countries of the Middle East and
of the Community of Independent States also experienced a strong economic
growth, as they represent a significant share of the main oil exporting economies.

In the main international financial markets the year 2005 elapsed under globally
favourable conditions. The main share indices kept rising for the third consecutive
year and the long-term government bond yields were kept at record low levels for
the fourth consecutive year.

This type of evolution and combination of factors reflected favourable
perspectives regarding corporate profits, in a context of maintenance of strong
rates of world economic growth, low inflation and generalized company
restructuring and consolidation. Under the circumstances it was not surprising
that implied market volatilities were also kept at historical low levels both with
regard to shares and to corporate bonds. Corporate bond spreads remained,
therefore, extremely subdued until the last months of 2005, when an increase was
registered in the yield differentials of non-financial corporate debt vis a vis the
government bonds.

In the euro zone (main destiny of the Portuguese exports) the economy grew by
some 1.4%, a slightly lower rate than in 2004. Exports increased mainly during the
second half of the year, under the combined effect of the acceleration of world
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demand and the depreciation of the euro effective exchange rate registered in the
first half of 2005.

Internal demand excluding the existing stock also experienced a higher growth
rate over the year, reflecting the stronger investment rate (2.5% of GDP as
compared to the 1.6% of 2004), as well as the extremely favourable financing
conditions and improved financial situation of the corporate sector.

Nevertheless, the rate of growth of private spending remained as low as in the
previous year (1.4%) reflecting low levels of consumers’ trust justified by the
absence of any significant improvement in the labour market and the steep hike in
energy prices, which due to the mitigating influence of low price imports from
emerging economies led to only a minor rise in inflation (from 2.1% to 2.2%).

At the level of public finance, the average budget deficit of the euro zone fell from
2.8% o 2.4% of GDP, while public debt rose from 69.8% to 70.8% of GDP.

In 2005 the Portuguese economy grew by less than the average of the euro zone
for the fourth consecutive year, practically stagnating (with a 0.3% GDP growth).
Job offer in the labour market was also stagnant and the  rate of unemployment
rose, as did the country’s budgetary deficit and public debt in proportion to GDP.
Inflation rose to 2.3%, about the same level of the euro zone.

The slackening in the Portuguese economic activity registered in 2005 reflected
the contraction in investment (2.7% decrease in real terms) that took place for the
fourth consecutive year, and the significant deceleration in the expansion of
exports (0.9%, following a 5.3% expansion in the previous year). Both private and
public spending increased above GDP (1.8% and 1.9%, respectively)

As the increase in private spending (1.8%) exceeded that of the available income
(1%), the savings rate of the private sector fell (by 0.8% of the available income).

The maintenance of a reduced level of interest rates, associated with the easiness
in financing the external deficit in the international markets, the squeeze in the
loan spreads of many national banks and the extension of loan terms (especially in
the case of the purchase of own house) contributed to restrain the growth of the
loan instalments and fostered the expansion of credit to the households and the
private sector in general. Households’ debt increased once more reaching 84% of
GDP or 117% of the available income, whereas the financing needs of the non-
financial private sector increased by 7%, setting their degree of indebtedness at
100% of GDP.

The global evolution of the economic and financial activity conditioned the
development of the insurance and pension funds activity in Portugal through an
array of strong vectors of influence, namely:
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(i) The financing easiness provided both by the financial and the securities
markets (through low interest rates and loan term extensions);

(ii) The financial gains generated in the main international stock exchanges;

(iii) The coming into force of the international accounting rules for the companies
listed in the securities markets;

By decreasing level of geographical scope, we may also mention:

(iv) The implementation of the EU Directive on the Taxation of Savings, and

(v) The stagnation of the Portuguese economy and the deterioration of its
competitive capacity (essentially in the non-financial sector) ‘vis à vis’
important low cost producers, like China, India and the new Member States of
the European Union.

The ease of financing and the implementation of the EU Directive on Taxation of
Savings led to an atypical increase of some 49.5% in Life Assurance premiums
(essentially corresponding to long-term savings-oriented products), whereas the
rate of increase in Non Life premiums was kept at a modest 1.4%  (0.9% below
inflation, which is broadly in line with the the nominal growth of private spending
and more so with the private savings rate). On the other hand, the profitability of
the securities investments helped support the increase in pension funds
contributions (22.4%), essentially motivated by the need to revise the pensions’
liabilities actuarial assumptions of listed companies in accordance with the
international accounting standards. 

The sustained recovery of the capital markets, allied to the positive revaluation of
the existing bonds’ portfolios as a result of the fall in bond yields, the decrease of
the relative weight of operational expenses and the managerial and technical
improvements in the control of claims and insurance tariffs, led to a technical and
financial performance compatible with the one of 2004, the best of the
Portuguese insurance sector in the last ten years. The averaged global return on
equity was of about 14.6% (15.3% in 2004).

The above results reinforced the trend for strengthening the rate of coverage of
the solvency margin (that reached 180%), improving the global solvency level.

In the pension funds’ sector the ROE was of about 24,4% and the averaged
solvency level reached 117% of the minimum statutory funding level.

The present report is composed of nine chapters. It starts by establishing the
relevant national and international macroeconomic context, necessary for the
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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, its inherent insurance
intermediary activity and ceded reinsurance coverage, extending a similar
assessment to the pension funds’ characteristics and management. To facilitate
structural comparability and identify 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 addresses the
subjects of pension funds’ liability analysis in the companies that integrate the
Portuguese share index PSI-20, the identification and assessment of the insurance
specific levies supported by the insurance sector, their social function and
distribution by multiple social protection institutions and finally produces an
actualised study of the mortality and remarriage rates of workmen’s
compensation beneficiaries, based on statistical data collected and validated by
the Portuguese Insurance and Pension Funds Supervisory Authority over the period
2000-2005.

The ninth 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

1.1 Evolução da conjuntura no Mundo e na União Europeia

Em 2005, a economia mundial manteve um crescimento robusto (4,8%), apenas
ligeiramente inferior ao registado em 2004 (5,3%) e confortavelmente acima da
média de longo prazo (3,3%), tendo o volume de comércio mundial apresentado
uma tendência evolutiva semelhante, com um crescimento de 7,3% (que compara
com os 5,5% de média de longo prazo).

Ao longo do ano, verificou-se uma nova subida dos preços internacionais das
matérias-primas não petrolíferas (cerca de 9,5% em média), sendo de destacar o
aumento dos preços do ferro e do aço. Além do pronunciado aumento da procura
nas economias emergentes, essa subida foi também fortemente influenciada pelo
crescimento do preço do petróleo (que aumentou cerca de 45% em média anual),
tendo a cotação do barril de Brent atingido um máximo histórico de 67,5 dólares
Americanos no início de Setembro. 

O aumento do preço do petróleo teve um impacto mitigado sobre a inflação
mundial, que aumentou de 3,7% para 3,8% (devido, em grande parte, à
crescente oferta de bens e serviços transaccionáveis das economias de baixos
custos no comércio mundial, principalmente da China e da Índia), essencialmente
em função da componente energética dos índices de preços no consumidor,
enquanto a inflação subjacente (líquida de bens energéticos e alimentares não
transformados) se manteve contida na maioria dos países.

A subida do preço do petróleo implicou igualmente uma alteração significativa
dos termos de troca entre países, contribuindo para um agravamento dos
desequilíbrios globais das economias avançadas (ligados ao agravamento dos
défices orçamentais e dos níveis de dívida pública). O défice de transacções
correntes com o exterior dos Estados Unidos da América atingiu níveis máximos,
por contrapartida de um novo aumento dos excedentes dos países exportadores
de petróleo e da China.
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Gráfico 1.1 Produto Interno Bruto e comércio Mundial
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interno: perspectiva
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Tendências inflacionistas

Fonte: Fundo Monetário Internacional
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O forte crescimento dos fluxos de comércio internacional continuou a reflectir,
para além da expansão da actividade económica global, a intensificação do
processo de integração das economias de mercado emergentes e em
desenvolvimento na economia mundial.

A expansão da actividade mundial em 2005 continuou a ser liderada pelos Estados
Unidos da América e pelos países Asiáticos em desenvolvimento, com destaque
para a China.

Os países do Médio Oriente e da Comunidade de Estados Independentes, que
representam uma parcela significativa das economias exportadoras de petróleo,
também mantiveram um forte crescimento.

Na área do euro, o crescimento manteve-se fraco, embora se tenha verificado uma
recuperação da primeira para a segunda metade do ano.

Nos Estados Unidos da América, o PIB cresceu 3,5% em termos reais, tendo a
expansão da actividade continuado a assentar na dinâmica do consumo e
investimento privados. Num quadro de redução do rendimento disponível, gerado
pelo aumento da factura energética, esta dinâmica foi alimentada pela subida dos
preços das habitações (aumento da bolha especulativa imobiliária) e pela melhoria
continuada do emprego.

As necessidades de financiamento do sector público mantiveram-se elevadas,
gerando um défice orçamental de 4,1% do PIB, ao mesmo tempo que a dívida
pública subia para cerca de 63% do Produto.

O aumento das necessidades de financiamento das famílias, a par da manutenção
do elevado défice das contas públicas, implicou numa nova deterioração da
balança corrente, que atingiu os 6,4% do PIB em 2005 (contra os 5,7% do ano
anterior) e que terá sido essencialmente financiada pela compra de títulos de
dívida pública Norte-Americana, como aplicação de reservas internacionais
acumuladas, por parte de vários bancos centrais da Ásia e dos países exportadores
de petróleo.

Em consequência do aumento dos preços dos bens energéticos, a inflação média
anual dos Estados Unidos da América aumentou de 2,7% (em 2004) para 3,4%
em 2005, o que levou a Reserva Federal a aumentar a taxa dos federal funds até
aos 4,25% no final do ano.

No Japão, prosseguiu a recuperação económica já delineada em 2004, com o PIB
real do exercício do 2005 a crescer 2,6% e as exportações a crescerem a um ritmo
elevado, sustentados pela forte procura dos Estados Unidos da América e da
China e pela depreciação efectiva do iene.

A conjuntura económica comportou igualmente um reforço do contributo da
procura interna para o crescimento do Produto, reflectindo uma melhoria da
situação do mercado de trabalho e dos lucros empresariais.

A inflação foi quase nula (-0,3%), mas o índice de preços no consumidor,
excluindo os bens alimentares frescos, deixou de apresentar reduções em termos
homólogos no quarto trimestre do ano, o que abriu perspectivas para uma futura

O cenário global

Evolução económica e
financeira por área

geográfica
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inflação ligeiramente positiva e para uma alteração, no mesmo sentido,
relativamente à política monetária de taxas de juro de curto prazo.

A economia da China continuou a crescer em termos reais a um ritmo
extremamente robusto em 2005 (9,9% face a 10,1% em 2004), reflectindo a
magnitude do investimento e o significativo contributo da procura externa líquida
para o crescimento do PIB, acompanhado de um elevadíssimo crescimento das
exportações (superior a 20% em termos reais).

O elevado nível de crescimento das exportações tornou-se possível graças à
abolição de todas as quotas remanescentes sobre o comércio de têxteis e de
vestuário entre países da OMC em Janeiro de 2005.

Apesar do forte crescimento económico e do aumento do custo da energia, as
pressões inflacionistas Chinesas mantiveram-se contidas (1,8%), fenómeno para
o qual terá contribuído o abrandamento do preço dos bens alimentares e a
pressão descendente sobre os preços em alguns sectores com excesso de
capacidade.

Em Julho de 2005, as autoridades monetárias Chinesas abandonaram a ligação
cambial face ao dólar Norte-Americano, introduziram um regime de managed
floating face a um cabaz de moedas e procederam a uma revalorização de 2,1%
do renminbi face ao dólar.

No contexto de uma política de virtual estabilização da taxa de câmbio face ao
dólar, o aumento do excedente da balança comercial, combinado com entradas
significativas de capitais externos, reflectiu-se num reforço substancial da
acumulação de reservas oficiais líquidas.

Na área do euro, principal destino das exportações Portuguesas, o crescimento
real do PIB abrandou 0,4 pontos percentuais, situando-se em torno dos 1,4% em
2005. Este abrandamento terá reflectido um menor contributo da variação de
existências e das exportações líquidas para a formação do Produto. As exportações
cresceram, principalmente durante a segunda metade do ano, sob o efeito da
aceleração da procura mundial e dos efeitos de depreciação da taxa de câmbio
efectiva do euro registados no primeiro semestre.

A procura interna, excluindo existências, registou uma aceleração no conjunto do
ano, traduzindo, essencialmente, um maior crescimento da formação bruta de
capital fixo (de 2,5% em 2005, face a 1,6% em 2004), estimulada por condições
de financiamento favoráveis e pela melhoria da situação financeira das empresas. 

Em contraste, o consumo privado voltou a apresentar um fraco crescimento real
(1,4%), idêntico ao de 2004 e consentâneo com um relativamente baixo nível de
confiança dos consumidores, na ausência de melhorias significativas do mercado
de trabalho e num contexto de subida acentuada do preço dos bens energéticos.

A inflação na área do euro sofreu um ligeiríssimo aumento – atingindo o nível de
2,2% após os 2,1% registados nos dois anos anteriores – devido à compensação
substancial do efeito de aumento dos bens energéticos pela redução (em 0,6
pontos percentuais) da taxa de variação do IPCH, excluindo bens alimentares
transformados e energéticos.
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Ao nível das finanças públicas, o défice orçamental médio da área do euro
reduziu-se de 2,8% para 2,4%, em 2005, enquanto a dívida pública aumentou de
69,8% para 70,8% do PIB.

Ao longo de 2005, a evolução das economias dos países da área do euro foi
bastante diferenciada, com a Espanha, Grécia e Irlanda a apresentarem
crescimentos reais do PIB superiores a 3%, enquanto a Alemanha, França, Países
Baixos, Itália e Portugal cresciam próximo ou mesmo abaixo de 1%.

O défice das contas públicas apresentou também evoluções fortemente
diferenciadas, com a Alemanha, França, Grécia, Itália e Portugal a apresentarem
situações de défice excessivo.

Nos restantes países membros da União Europeia, a actividade económica
continuou a expandir-se a taxas bastante superiores às da área do euro.

Nos principais mercados financeiros internacionais, o ano 2005 decorreu em
condições globalmente favoráveis, tendo sido marcado por uma subida dos
principais índices accionistas pelo terceiro ano consecutivo e pela manutenção das
taxas de rendibilidade da dívida pública de longo prazo em níveis historicamente
baixos. O índice S&P 500 cresceu 7%, o Nikkei 225 cresceu 11%, o FTSE 100
cresceu 14% e o Dow Jones Euro Stoxx 17%.

Estas evoluções reflectiram as perspectivas favoráveis para os lucros das empresas,
num contexto de manutenção de fortes ritmos de crescimento económico
mundial, dos esforços de consolidação e reestruturação das referidas empresas e
de manutenção de reduzidos níveis de inflação. Em consequência, registou-se
igualmente uma diminuição generalizada das volatilidades implícitas daqueles
mercados, ao mesmo tempo que os spreads obrigacionistas (diferenciais de
rendibilidade das obrigações de dívida privada face à dívida pública) permaneciam
reduzidos, embora denotando algum aumento face ao ano anterior no caso das
obrigações de maior risco.

Quadro 1.1 União Monetária Europeia: Contas nacionais

Principais mercados
financeiros

internacionais

2000 2001 2002 2003 2004 2005
(UE11) (UE12) (UE12) (UE12) (UE12) (UE12)

Produto interno bruto, PIB tv em % 3,5 1,6 0.9 0,7 1,8 1,4
Consumo privado tv em % 2,5 1,7 0,1 1,0 1,4 1,4
Consumo público tv em % 2,0 2,5 2,9 2,0 1,6
Formação bruta de capital fixo tv em % 4,9 -0,3 -2,8 1,0 1,6 2,5

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

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

Procura externa líquida (a) tv em % 0,6 0,7 ---- ---- ---- ----
Inflação tv em % 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2
Desemprego tv em % 8,2 7,9 8,3 8,7 8,9 8,6
Produtividade por empregado tv em % ---- 0,3 0,3 0,4 1,3 0,6
Custos unitários do trabalho no total da economia tv em % ---- 2,5 2,2 2,0 0,9 1,1
Taxa de juro de Longo Prazo tv em % ---- ---- 4,3 4,3 3,7 3,4

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
Os 10 novos Estados Membros aderentes não foram incluídos (a adesão ocorreu apenas em 1 de Maio de 2004)
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Nos últimos meses de 2005, observou-se, no entanto, um aumento dos
diferenciais de rendibilidade das obrigações de dívida privada de empresas não
financeiras face à dívida pública, o que poderá corresponder ao início da inversão
do ciclo de crédito, sobretudo nos Estados Unidos da América e em outras
economias fortemente dependentes das energias de base petrolífera e onde a
indústria transformadora pode ser particularmente afectada por um novo
aumento expressivo do preço do petróleo.

Tal como havia sido referido no relatório da actividade seguradora e de fundos de
pensões de 2004, todas as principais causas para o aumento do preço das ramas
de petróleo apresentam um carácter persistente no médio a longo prazo, sendo
importante referir que o crescimento da produção está globalmente limitado pela
extremamente reduzida elasticidade da capacidade extractiva (ver efeitos do Peak
Oil), bem como pelo crescente custo de desenvolvimento e colocação no mercado
das reservas petrolíferas (ligados à necessidade de captar e refinar quantidades
crescentes de petróleo não convencional).

A evolução dos preços médios anuais do crude no mercado internacional, ao
longo dos últimos 10 anos (38 dólares Americanos em 2004; 55 dólares
Americanos em 2005 e cerca de 70 dólares Americanos em 2006), continua a
situá-los dentro de um corredor de tendências evolutivas exponenciais, cuja
estimativa central aponta para um preço médio anual do petróleo em torno dos
100 dólares Americanos, por barril, em 2010.

A confirmar-se esta tendência em anos futuros, não será possível contrariar um
aumento global sensível da inflação e, por extensão, das taxas de juro, tanto de
curto como de longo prazo.

Como também foi argumentado, esta tendência poderá ser pontualmente
contrariada por uma quebra da procura, na sequência de uma eventual recessão
económica global, ou parcialmente contrariada de forma consciente, através de
medidas que estimulem uma mais rápida transição para a utilização de recursos
energéticos diferentes dos baseados no petróleo convencional. No entanto, não é
aparente, neste momento, até que ponto este tipo de estratégia possa vir a gerar
alterações substanciais no padrão de consumo energético global dos próximos 5
anos.
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1.2. Evolução da conjuntura em Portugal

A economia Portuguesa cresceu, em 2005, a uma taxa inexpressiva (0,3%) e a um
ritmo mais baixo que o da média da área do euro (1,4%), o que sucede já pelo
quarto ano consecutivo. A economia desacelerou significativamente, o que
sublinha a ausência de uma recuperação sustentada da actividade, na sequência
da recessão de 2003. As estimativas do Banco de Portugal apontam para um valor
do PIB da ordem dos 147 mil milhões de euros.

Crescimento

Quadro 1.2 Portugal – Principais indicadores macroeconómicos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produto interno bruto, PIB tvr em % 3,8 3,7 1,8 0,5 -1,2 1,1 0,3

Procura interna total tvr em % 5,2 3,1 1,5 -0,5 -2,2 1,9 0,6

Consumo privado tvr em % 5,3 2,9 1,2 1,0 0,0 2,3 1,6

Consumo público   tvr em % 5,7 3,8 3,9 1,7 0,7 1,6 1,9

Formação bruta de capital fixo  tvr em % 1,6 1,9 0,7 -5,1 -10,0 0,0 -2,7

Exportações de bens e serviços  tvr em % 3,4 8,5 1,7 2,4 3,7 5,3 0,9

Exportações de bens e serviços  tvr em % 7,5 5,6 1,1 -0,5 -0,5 7,0 1,7

Rendimento Disponível das famílias, RD tvr em % -- -- -- -- --

Rendimento Disponível dos particulares

(famílias e administrações privadas) tvr em % 4,5 5,6 2,7 1,8 -0,5 1,8 1,6

Taxa de poupança  em % do PIB 19,8 18,6 18,3 18,7 16,9 15,6 13,1

Sector Privado (a) em % do PIB 18,8 17,9 19,1 18,4 18,3 17,8 15,9

Particulares  em % do RD 9,3 10,4 12,2 11,8 10,4 9,9 9,2

Empresas   em % do PIB 11,0 10,0 10,5 10,2 10,9 10,7 9,3

Sector Público    em % do PIB 2,0 0,7 -0,7 -0,4 -2,7 -2,2 -2,8

Taxa de inflação (IPC) (b) média anual, % 2,3 2,9 4,4 3,7 3,3 2,4 2,3

Taxa de inflação de transaccionáveis  média anual, % --   --   --   2,4 2,7 1,6 1,9

Taxa de inflação de não-transaccionáveis  média anual, % --  --  --   6,0 4,5 3,8 3,0

Taxa de desemprego (em sentido restrito) (c) em % 4,4 3,9 4,1 5,0 6,3 6,7 7,6

Emprego total tv em % 1,8 2,0 1,4 0,4 -0,4 0,1 0,0

Emprego por conta de outrem (d) tv em % 3,3 2,5 1,5 1,0 -0,6 1,2 0,8

Remunerações nominais (e) tv em % 5,3 6,2 5,5 3,9 2,2 2,3 3,0

Remunerações reais (f) tv em % 2,7 2,4 1,1 0,2 -1,1 -0,1 0,7

Produtividade por empregado   tv em % 1,6 1,8 0,0 0,0 -0,8 1,0 0,3

Custos unitários do trabalho, total da economia (d) tv em % 3,3 4,5 5,5 3,9 3,0 1,3 2,7

Taxas de juro

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

Carteira comercial, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 7,1 8,2 7,0 6,8 4,6 4,4 4,3    

Empréstimos a Particulares para Habitação (k) em %, Dez. 5,1 7,0 6,0 5,2 3,8 3,8 3,7

Empréstimos e outros créditos, 91 - 180 dias (h) em %, Dez. 5,1 6,4 5,2 5,3 4,4 4,3 4,4

Empréstimos a Particulares para Consumo e Outros fins (k) em %, Dez. 8,6 9,5 8,7 8,1 7,9 7,8 7,7

Bilhetes do Tesouro, 91 dias (mercado primário) / EURIBOR 3m (i) em %, Dez. 3,4 4,9 3,3 2,9 2,1 2,2 2,5

Papel comercial (j) em %, Dez .--  -- -- --  -- -- -- 

Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos (k) em %, Dez. 5,5 5,3 5,0 4,5 4,4 3,6 3,5

Índice de cotações de acções (PSI-Geral)  tvh em %, Dez. 12,6 -8,2 -19,0 -20,7 17,4 18,0 17,2

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, e o critério (d) a partir de 2001.
(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.
(k)   Até Dez. de 2002, estimativas
tv  - Taxa de variação
tvr  - Taxa de variação real
tvh  - Taxa de variação homóloga



41

A evolução da economia nacional foi ainda marcada pela estagnação do emprego,
o aumento da taxa de desemprego e o agravamento da situação estrutural das
contas públicas, tendo a inflação permanecido controlada e ao nível da zona euro
(2,3%).

Enquanto o sector dos serviços continuou a crescer a um ritmo superior ao do PIB,
com significativa criação de emprego e uma taxa de produtividade virtualmente
nula, a produção na indústria transformadora apresentou uma queda, com
redução de emprego e aumento dos níveis de produtividade, largamente
determinada pela evolução das indústrias tradicionais (como os têxteis, o vestuário
e o calçado) e a necessidade de se manterem competitivas a nível internacional.

Numa óptica de despesa, em 2005 o abrandamento da actividade económica em
Portugal reflectiu a contracção real do investimento (-2,7%) pelo quarto ano
consecutivo e a desaceleração significativa das exportações (0,9% em 2005, face
a 5,3% em 2004), tendo o consumo, quer privado, quer público, mantido um
crescimento claramente superior ao do PIB (1,8% e 1,9%, respectivamente, em
cada um dos casos).

A manutenção de um fraco desempenho das exportações nacionais traduz a
deterioração da capacidade competitiva da economia nacional no passado
recente, associada ao sucessivo aumento dos custos unitários do trabalho relativos
durante a última década (a taxas de crescimento próximas do dobro das da área
do euro), bem como o efeito que a concorrência com produtores de baixo custo,
como a China, a Índia e os novos países aderentes da União Europeia, que o
alargamento da União Europeia e a globalização têm tido sobre o padrão de
especialização das exportações Portuguesas – caracterizado por um peso ainda
elevado de produtos com baixo conteúdo tecnológico e de capital humano, como
os têxteis, vestuário e calçado.

No tocante ao mercado de trabalho, as estimativas do Banco de Portugal indicam
um aumento das remunerações nominais por trabalhador de cerca de 3,2% no
sector privado, enquanto, no conjunto da economia, o aumento terá sido da
ordem dos 3,0% (em qualquer dos casos superior aos 2,3% da inflação), tendo o
aumento da produtividade média por trabalhador sido de apenas 0,3%.

O comportamento do mercado de trabalho em 2005 terá sido globalmente
consistente com a evolução da actividade económica. O emprego total estagnou
e a taxa de desemprego voltou a aumentar face ao ano anterior (de 6,7% para
7,6%), tendo também aumentado o desemprego de longa duração.

Em 2005, o défice das Administrações Públicas, na óptica da contabilidade
nacional e corrigido de medidas temporárias, situou-se em 6% do PIB – valor
ligeiramente superior aos 5,3% do ano anterior.

Por sua vez, o rácio da dívida pública bruta consolidada prosseguiu a trajectória
ascendente iniciada em 2001, tendo aumentado de 58,6%, em 2004, para 64%
do PIB em 2005.

Uma vez que o crescimento do consumo privado (1,8%) ultrapassou o do
rendimento disponível (1%), verificou-se uma redução da taxa de poupança do
sector privado em cerca de 0,8% do rendimento disponível (1,9% do PIB).
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Mais uma vez, as transferências internas para as famílias continuaram a contribuir
expressivamente (em cerca de 30%) para o rendimento disponível, reflectindo o
peso significativo das prestações sociais pagas pelas administrações públicas, em
particular as relativas a pensões.

A manutenção de um nível reduzido de taxas de juro, associada à contracção de
margens por parte de vários bancos, bem como a um alargamento do prazo dos
empréstimos (especialmente no caso do financiamento de aquisição de habitação)
tem contido o crescimento das prestações associadas ao serviço da dívida e
ajudado a sustentar a expansão do crédito aos particulares.

Neste contexto, o endividamento das famílias continuou a aumentar, atingindo
84% do PIB, ou 117% do rendimento disponível.

Estima-se que, em 2005, as necessidades de financiamento das sociedades não
financeiras tenham aumentado face a 2004, reflectindo a redução adicional da
poupança deste sector (associada à desaceleração das vendas, à rigidez dos custos
salariais suportados pelas empresas e ao aumento continuado do preço da
energia). Deste modo, a taxa de variação da dívida bruta das sociedades não
financeiras aumentou 7%, elevando o respectivo rácio de endividamento para
100% do PIB.

No ano em apreço, as exportações, tanto de mercadorias como de serviços,
registaram uma forte desaceleração (de 5,3% para 0,9%) bem como continuadas
perdas de quota nos mercados internacionais, ao mesmo tempo que as
importações também apresentavam uma forte desaceleração (de 7,0% para
1,7%). No entanto, a taxa de crescimento das importações foi superior à
observada para a procura interna total (0,6%), resultando num novo aumento da
taxa de penetração dos bens e serviços importados.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

%
 d

o 
Re

nd
im

en
to

 D
is

po
ní

ve
l

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

Taxa de Poupança das Famílias e Peso das Transferências Internas

(Taxa nominal de Poupança) (Taxa de Transferências Internas)

(a)

(a)

(Taxa de Inflação)

Anos

Gráfico 1.3 Poupança e taxa de transferência do Estado para as famílias 

Impacto sobre as 
contas externas

Fonte: Banco de Portugal
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A nível nacional, o aumento das necessidades de financiamento externo terá
reflectido essencialmente a redução da poupança interna, quer do sector privado,
quer do sector público, traduzindo a facilidade de financiamento do défice
externo nos mercados internacionais (num quadro de baixas taxas de juro e
ausência de risco cambial).

As necessidades líquidas de financiamento externo da economia Portuguesa,
equivalentes ao défice conjunto das balanças corrente e de capital, voltaram a
aumentar (de 5,9% do PIB em 2004 para 8,1% em 2005), traduzindo, em larga
medida, o comportamento da balança de mercadorias que, devido ao forte
aumento do preço dos combustíveis importados, registou um défice na ordem dos
11,4% do PIB. 

Por sua vez, o financiamento desse défice implicou um novo aumento do
endividamento externo do sector financeiro residente, do sector das
administrações públicas e das próprias sociedades não financeiras.
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Quadro 1.3 Balança corrente de capitais versus capacidade líquida de financiamento da economia

PORTUGAL:   BALANÇA CORRENTE E DE CAPITAIS versus CAPACIDADE LÍQUIDA DE FINANCIAMENTO DA ECONOMIA (a)

Saldos em percentagem do PIB 2000 2001 2002 2003 (b) 2004 (b) 2005 (b)

Balança corrente  -10,4 -10,1 -7,6 -5,4 -7,5 -9,2

Mercadorias -13,0 -12,4 -10,5 -9,1 -10,8 -11,4

Serviços 1,9 2,4 2,6 2,7 3,1 2,8

dos quais:                 

Viagens e turismo 2,9 3,1 3,0 2,8 3,0 2,7

Rendimentos -2,4 -3,1 -2,0 -1,2 -1,8 -2,1

Transferências correntes 3,1 3,0 2,3 2,2 2,1 1,5

das quais:                

Remessas de emigrantes / imigrantes 2,8 2,7 1,9 1,5 1,4 1,2

Balança de capital 1,4 1,0 1,6 2,0 1,6 1,2

Balança corrente + balança de capital -9,0 -9,1 -6,0 -3,3 -5,9 -8,0

Capacidade (+) / Necessidade (-) líquida de financiamento
dos diversos Sectores Económicos:

Sector privado -6,0 -4,8 -3,3 2,0 -0,7 -1,8

do qual:            

Particulares 1,4 3,2 3,4 3,7 2,9 3,4

Empresas -7,4 -7,9 -6,7 -1,7 -3,5 -5,2

Sociedades não financeiras -8,3 -7,8 -6,4 -2,4 -3,7 -6,4

Sector financeiro 0,9 -0,1 -0,3 0,7 0,2 1,2

Administrações Públicas (c) -2,9 -4,4 -2,7 -5,3 -5,2 -6,2
Exterior 8,9 9,2 6,0 3,3 5,9 8,0

Por memória:

Sector privado não financeiro -6,9 -4,7 -3,0 1,3 -0,9 -3,0

Balança financeira (variação líquida de activos e passivos) - - - - - - 5,4 3,6 7,0 8,8 
Investimento directo - - - - - - 1,3 -0,5 -3,0 1,1

excluindo a Zona Franca da Madeira e de Santa Maria (Açores) - - - - - - -1,2 -0,1 -0,8 0,7 

Investimento de carteira - - - - - - 2,4 -3,9 0,9 -1,1            

Derivados financeiros - - - - - - 0,0 0,0 0,0 -0,1

Outro investimento - - - - - - 2,6 3,5 8,0 7,9

Activos de reserva - - - - - - -0,9 4,4 1,1 1,0

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal 
Notas:
(a) - Estimativas do Banco de Portugal a partir das Contas Nacionais do INE para os anos de 1995 a 2003  (SEC95).
(b) - Valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários e da transferência de activos de empresas de capitais públicos para as administrações públicas.
(c) - O valor da necessidade líquida de financiamento das administrações públicas obtido numa base de contas nacionais em SEC95 difere ligeiramente do valor para

o défice apurado de acordo com as regras do procedimento dos défices excessivos, dado que (neste último caso) as operações de swap e os FRA são
consideradas como operações não financeiras, afectando as despesas em juros.
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Finalmente, a balança financeira traduz os canais através dos quais se processa o
financiamento externo  da economia, no que respeita a sectores institucionais e
instrumentos.

Conforme descrito no Quadro 1.3, o défice conjunto das balanças corrente e de
capital foi financiado por recurso às emissões de títulos nos mercados
internacionais, por parte dos sectores residentes, pelo aumento dos depósitos em
Portugal dos não residentes, não bancários, e ainda pelo aumento do crédito
comercial obtido pelas sociedades não financeiras junto de fornecedores externos.

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

O ano 2005 completa um período virtuoso de três anos em que se verificaram
resultados positivos e um reforço consistente da solvência das empresas de
seguros (de Vida e de Não Vida) e de resseguro sob a supervisão do ISP, bem como
um apreciável reforço dos montantes geridos pelos fundos de pensões,
igualmente sob a supervisão do ISP.

Na sequência da crise económica de 2001 (cujos efeitos se fizeram sentir, a nível
mundial, nos mercados de capitais, até finais de 2002) a actividade seguradora e
de fundos de pensões beneficiou fortemente das condições financeiras propícias
– facilidades de financiamento e yields e spreads historicamente baixos, tanto nas
acções como nas obrigações – que caracterizaram o período de recuperação
global subsequente.

Como é próprio de todos os movimentos cíclicos através dos quais a vida se
processa, esta fase positiva dos mercados financeiros trouxe consigo e insuflou a
semente do ciclo seguinte –  cujos contornos já se começaram a delinear em finais
de 2005 – com uma alta pronunciada dos preços do petróleo e o consequente
aumento da inflação, ainda que contida pela acção globalizante da concorrência
dos mercados de baixos preços (principalmente da China e da Índia), a que
tipicamente se segue o aumento das taxas de juro das obrigações e dos
empréstimos bancários, dos corporate spreads (ou custo do risco das acções e
das obrigações de empresa) e das restrições de crédito hipotecário – condições
estas que geralmente pressionam e apressam o rebentamento de bolhas
especulativas como as do sector imobiliário, especialmente importantes nos
mercados Norte-Americano, do Reino Unido e de Espanha.

Para além dos efeitos resultantes da globalização económica, a evolução do
mercado Português de seguros e fundos de pensões, em 2005, foi também
influenciada por causas de natureza mais específica, como a implementação da
Directiva Comunitária sobre a Tributação da Poupança – que levou a uma
substancial transferência de poupanças de emigrantes, originalmente mantidas
sob a forma de depósitos junto de bancos residentes, para produtos de forte
componente financeira oferecidos por empresas de seguros pertencentes aos
grupos económicos em que aqueles bancos estavam integrados, o que explica, em
grande parte, o crescimento atípico de 49,5% dos prémios de seguros do ramo
Vida (em contraste com o nível de crescimento médio de cerca de 15% registado
nos quatro anos anteriores), quando a taxa nominal de crescimento dos ramos
Não Vida foi de apenas 1,4%.

Balança de pagamentos

Evolução global do 
sector segurador e de
fundos de pensões e

perspectivas para o
futuro próximo
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Também ao nível dos fundos de pensões, os 22,4% de taxa de crescimento real
dos montantes geridos ficaram a dever-se, não a uma mudança de perfil das
populações, mas essencialmente à boa rendibilidade dos investimentos e à revisão
global dos pressupostos de cálculo das responsabilidades com pensões, ditada
pela necessidade de cumprimento das novas normas internacionais de
contabilidade por parte das empresas cotadas em bolsa.

Para 2006 e anos seguintes, não é, consequentemente, de esperar a repetição do
efeito das causas atípicas de 2005, mas antes um crescimento moderado dos
prémios e dos montantes geridos, uma menor rendibilidade dos mercados de
capitais, acompanhada de maior volatilidade dos preços e de condições
financeiras geralmente mais restritivas - ou seja, o tipo de condições que
intensificam o risco de mercado e as necessidades de solvência do sector
financeiro, potenciadas pelas exigências do novo sistema de solvência do mercado
segurador Europeu (conhecido como “Solvência II”) cujos efeitos têm sido
sistematicamente antecipados pelos mercados em relação à correspondente data
provável de entrada em vigor (2010 ou 2011).
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OS SEGUROS*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução da actividade
seguradora

Confirmando a tendência que tem vindo a verificar-se nos últimos anos, o ano
2005 foi novamente marcado por uma performance positiva por parte das
empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento em Portugal – com
uma taxa de crescimento da produção agregada muito superior à registada no
ano anterior – superando francamente as tendências observadas a nível
macroeconómico, tendo em atenção o desempenho da economia Portuguesa em
igual período, marcado pela redução no ritmo de crescimento do PIB (crescimento
real de 0,3%1).

Mais uma vez, foi o ramo Vida aquele que contribuiu mais significativamente para
o acréscimo global da produção, com uma taxa de crescimento de 46,4% (15,8%
em 2004). Esta variação, extraordinária, terá sido influenciada pela preocupação
acrescida dos trabalhadores activos relativamente à sustentabilidade do
financiamento dos actuais níveis de benefícios da Segurança Social mas também,
e em grande parte, pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 62/2005, de
11 de Março, que transpôs para o nosso ordenamento jurídico a Directiva
n.º 2003/48/CE, do Conselho, de 03-06-2003 (Directiva Europeia da Poupança), a
qual veio potenciar a captação – sob a forma de seguros de Vida – de poupanças
de emigrantes anteriormente colocadas noutros instrumentos financeiros.

O conjunto dos ramos Não Vida manifestou um crescimento inferior ao registado
em anos anteriores: 1,2% em 2005, face a 4,1 e 4,8% em 2004 e 2003,
respectivamente.

Tal como nos dois anos anteriores, o mercado segurador Português voltou a não
sentir, em 2005, alterações estruturais muito significativas, já que as poucas
modificações na composição do mercado não envolveram empresas de seguros
com lugares cimeiros no ranking da produção.
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2

Crescimento da produção

Quadro 2.1 Grandes agregados

milhões de euros 2003 2004 2005

N.º de Empresas de Seguros (1) 74 69 71

Vida 24 23 23

Não Vida 42 39 41

Mistas 8 7 7
Produção de Seguro Directo (1) 9.569 10.595 13.568

Vida 5.434 6.291 9.211

Não Vida 4.135 4.304 4.357

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento, incluindo 29 sucursais de empresas de
seguros com sede na U.E., das quais 9 são empresas especializadas em Vida, 19 em Não Vida e 1 mista

* 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 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 em Portugal de
empresas de seguros sediadas na União Europeia, cuja supervisão compete às autoridades de supervisão dos respectivos
Estados Membros de origem.

1 Fonte: DGEP.
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Em termos globais, a produção apresentou um acréscimo de 28,1%, o que se
consubstancia num volume total de prémios na ordem dos 13,6 mil milhões de euros.

O conjunto de 30 empresas de seguros que actuam no ramo Vida em regime de
estabelecimento em Portugal, englobando empresas especializadas naquele
segmento e mistas, contribuiu para um aumento da produção de seguro directo
em 2.920 milhões de euros, reforçando, mais uma vez, e de forma muito acentuada,
o peso que esta actividade tem vindo a assumir no total da actividade ao longo dos
últimos anos (67,9% em 2005 face a 59,4% em 2004 e a 56,8% em 2003).

Foi também este o ramo que teve um peso mais significativo no acréscimo do
volume da produção, à semelhança do que havia sucedido no ano anterior, mas
desta vez de forma determinante para o mercado. Com efeito, só o crescimento
da produção de seguro directo do ramo Vida contribuiu em 98,2% para o
crescimento total.

2.1.2. Comparações internacionais

No sentido de efectuar uma análise adequada da evolução do mercado segurador
Português no contexto do mercado mundial, é necessário considerar, em primeiro
lugar, alguns dos aspectos que o caracterizam. Para o efeito, irão ser apresentados
os indicadores considerados mais relevantes.

Em 2005, o volume de produção de prémios de seguro atingiu os 3.425 mil
milhões de dólares Norte-Americanos, o que representa um crescimento real2 de
2,5% face a 2004. Deste valor, 57,6% dizem respeito ao ramo Vida, à semelhança
do verificado no ano anterior (57%).

Ao contrário do que se havia verificado em 2004 – recorde-se que a nível
internacional se havia verificado um grande equilíbrio ao nível do crescimento real
da produção dos dois segmentos de negócio – a produção Vida cresceu, em 2005
e em termos reais, 3,9%, face a um crescimento de apenas 0,6%, também real,
no conjunto dos ramos Não Vida.

Produção mundial

2 É de notar que a referência a taxas de crescimento em dólares que figuram neste ponto não corresponde às que seriam
expressas em euros, face à oscilação que ocorreu na taxa de câmbio entre aquelas duas divisas durante 2005.
De facto, como um euro valia 1,3621 dólares em 31-12-2004 e 1,1797 em 30-12-2005 (Fonte: Banco de Portugal), um
crescimento de 10% num montante expresso em euros corresponde a uma redução de 4,7% no mesmo montante
convertido em dólares.

Gráfico 2.1 Quota de mercado mundial

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)

Volume de negócios do
mercado português
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Como anteriormente, a produção da actividade seguradora continua a encontrar-se
fortemente concentrada na Europa Ocidental, no Continente Norte-Americano e
no Japão, num total de 85,8% para estas três regiões, proporção que ainda assim
tem vindo a decair nos últimos anos (esta proporção era de 86,8% em 2004,
87,8% em 2003 e 88,4% em 2002).

Embora o índice de penetração (Prémios/PIB) se continue a situar em níveis
relativamente próximos nestas três regiões (9%, 8,4% e 10,5%, pela mesma
ordem, face a 9,2%, 8,4% e 10,5% em 2004), quando se analisa 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
(3.747 e 3.735 dólares, respectivamente) é consideravelmente superior ao
registado na Europa Ocidental (apenas 2.483 dólares), embora nesta área
geográfica se continue a verificar um crescimento mais pronunciado neste
indicador do que nos dois primeiros casos.

Por outro lado, merece também referência o facto de, em 2005, a produção
seguradora na Europa ter voltado a ultrapassar a produção relativa à América do
Norte, a exemplo do que já havia sucedido no ano anterior.

Contrariando a situação que se havia verificado em 2004, ano em que, como já
foi referido, se registou um crescimento equilibrado dos dois segmentos de
negócio, o ano 2005 foi marcado por um crescimento diferenciado, com
vantagem evidente para o ramo Vida – evolução que se terá ficado a dever, em
grande parte, ao crescimento deste segmento na América do Norte e na Europa,
atento o peso que, como foi referido, estas regiões geográficas têm na produção
mundial.

Merece ainda especial referência o crescimento expressivo no continente
Sul-Americano, o qual se ficou a dever principalmente ao crescimento nominal da
produção no Brasil e na Venezuela, 32,8% e 27,5%, respectivamente, situação
potenciada pelo facto de estes países deterem em conjunto cerca de 42% do
mercado segurador naquele continente.
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Gráfico 2.2 Crescimento nominal da produção a nível mundial

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)
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Seguidamente proceder-se-á a uma análise do enquadramento de Portugal no
âmbito do mercado segurador da União Europeia, considerando os vinte e cinco
países que a compõem desde 1 de Maio de 2004. Considerando o reduzido peso
dos novos Estados Membros em alguns indicadores, e para uma maior
compreensão da sua representação gráfica, existe um ou outro caso no qual esta
é feita de forma conjunta.

A quota de mercado dos vários países que constituem a União Europeia
manteve-se praticamente inalterada face à situação que se havia verificado em
2004. O Reino Unido continua, assim, a ocupar a primeira posição do ranking,
com uma quota de mercado de 25% (que corresponde a uma quota de mercado
de 27,2% no ramo Vida e 21,6% nos ramos Não Vida), seguido pela França, com
18,5% (21% e 14,6%, pela mesma ordem) e pela Alemanha, com 16,4% (12,3%
e 23%, idem).

Os restantes países do grupo que apresentam as quotas de mercado mais
significativas (todas elas acima dos 5%) mantêm a sua posição em termos de
ranking ao nível da União Europeia.

Também Portugal continua a manter a sua posição no 13.º lugar, com quotas de
mercado de 1,6% e 1,1% no ramo Vida e nos ramos Não Vida, respectivamente,
o que lhe proporciona uma quota de 1,4% em termos de actividade global, mais
0,2% do que a verificada em 2004.

Produção na UE'25

Espanha 5,0%

Bélgica 3,9%

Suécia 2,3%

Irlanda 2,5%

Dinamarca 1,7%

Áustria 1,6%

Finlândia 1,5%

Luxemburgo 1,1%

Grécia 0,4%

Novos E.M. 1,9%

Reino Unido
25,0%

Alemanha
16,4%

França
18,5%

Itália
11,6% Holanda

5,1%

Portugal
1,4%

Outros
21,9%

Gráfico 2.3 Quota de mercado na União Europeia

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)
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Não obstante a manutenção da sua posição em termos de ranking, Portugal foi o
país onde o crescimento real da produção foi mais significativo, principalmente,
como já foi mencionado, devido aos negócios do ramo Vida. Para além de
Portugal (43,1%), também a Bélgica (22,1%), o Luxemburgo (21,4%) e a Suécia
(20,5%) e o grupo dos dez novos Estados Membros da União Europeia (18,1%,
em média) apresentaram elevadas taxas de crescimento para o ramo Vida,
registando a Suécia (5,4%) a maior taxa de crescimento real para os ramos Não Vida.

Na posição inversa, são a Holanda (1,1%) e o Reino Unido (1,9%) os países que
apresentam as taxas de crescimento reais mais reduzidas para o ramo Vida,
situação a que não será alheia a profundidade já atingida nos respectivos
mercados. Quanto aos ramos Não Vida, e para além de Portugal (-3,1%) são a
Alemanha (-1%) e a Dinamarca (-0,9%) os países onde se registaram as taxas de
crescimento real mais baixas.

No que diz respeito ao índice de penetração, verificou-se alguma estabilidade
tanto na OCDE como na UE’15 e na UE’25, que mantiveram aproximadamente os
valores anteriormente registados para aquele indicador. O agregado UE’25
apresenta um valor ligeiramente inferior ao agregado UE’15, tendo presente o
menor índice de penetração que se verifica nos novos Estados Membros.

O
s 

Se
gu

ro
s

Índice de penetração

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Irl
an

da

A
le

m
an

ha

Re
in

o 
U

ni
do

H
ol

an
da

Itá
lia

Lu
xe

m
bu

rg
o

Fi
nl

ân
di

a

Es
pa

nh
a

Á
us

tr
ia

Bé
lg

ic
a

Su
éc

ia

Fr
an

ça

Po
rt

ug
al

D
in

am
ar

ca

G
ré

ci
a

N
ov

os
 M

em
br

os

Não VidaVida

Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)

Gráfico 2.5 Índice de penetração (Prémios/PIB)

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)
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O índice que se verifica relativamente ao mercado Português registou um
acréscimo significativo, evolução que ficou a dever-se ao facto, já referido
anteriormente, de Portugal ter registado uma das taxas de crescimento mais
expressivas relativamente aos países da União Europeia.

A combinação deste crescimento com a evolução global verificada no mercado
segurador comunitário levou ao desaparecimento do desfasamento temporal que
anteriormente se tinha vindo a verificar. Assim, se em 2004 o indicador Português
estava 0,4% abaixo do índice comunitário (UE’25), em 2005 constata-se um valor
claramente acima (0,7%).

Esta evolução conduziu a que o nosso país subisse algumas posições no ranking
dos países  com maior índice de penetração: em 2004 Portugal ocupava o 9.º
posto no mercado Europeu e o 17.º no mercado mundial, passando agora a
ocupar, pela mesma ordem, a 7.º e a 13.º posição. Esta tabela era liderada, a nível
mundial, por Taiwan (índice de 14,1%) e pela África do Sul (13,9%), aparecendo
o primeiro país Europeu, o Reino Unido, em 3.º lugar (12,5%).

Como consequência do crescimento expressivo da produção seguradora em
Portugal, o índice de densidade aumentou de forma significativa, no ano 2005,
passando de 950 para 1.380 euros. Assim, este índice passou a representar 56,6%
da média da Europa dos quinze, o qual constitui uma recuperação significativa
face aos 47,4% registados no ano anterior. Com a adesão de dez novos Estados
Membros o indicador Português passa a ser o equivalente a aproximadamente
dois terços do índice comunitário, situação que fica a dever-se ao reduzido índice
de densidade daqueles países, como aliás poderá comprovar-se no Gráfico 2.7.

De facto, na UE’25 os extremos relativamente a este indicador são ocupados pelo
Reino Unido e pela Irlanda, com um volume de prémios per capita acima, em
qualquer dos casos, de 4 mil dólares (um pouco mais de 3,4 mil euros, à taxa de
câmbio em vigor no final de 2005), e por grande parte dos novos Estados
Membros da União Europeia, dos quais sobressaem a Polónia, a Lituânia, a
Hungria e a Eslováquia, com um índice de densidade sempre inferior a 350
dólares.

Índice de densidade

Gráfico 2.6 Índice de densidade (Prémios/População residente)

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)
Nota: Valores convertidos de USD para euros à taxa de câmbio em vigor no final de cada período
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No gráfico seguinte é possível efectuar uma comparação entre os valores obtidos
para os índices de penetração e de densidade de cada um dos Estados Membros
da União Europeia. 

Pelo menos no que se refere à UE’25, o posicionamento de cada um dos países é
semelhante ao verificado no ano anterior. Do mesmo modo, continua a ser
possível identificar uma relação tendencialmente linear entre eles, a qual é
reflectida pelo coeficiente de correlação (R2) de 0,779 (ligeiramente inferior ao
coeficiente registado em 2004, 0,782), continuando também a ser o mesmo o
grupo de países que apresenta um maior desfasamento face à recta de regressão.

Com efeito, enquanto o Luxemburgo, a Dinamarca e a Irlanda – e, em menor
grau, a Suécia e a Áustria – apresentam índices de penetração abaixo do
expectável, face aos respectivos índices de densidade, verifica-se a situação inversa
em países como Portugal e alguns dos novos Estados Membros da União Europeia,
nomeadamente Eslovénia, Malta, República Checa e Eslováquia.

Grande parte dos Estados Membros que apenas aderiram à União Europeia em
2004 está representada graficamente no canto inferior esquerdo, correspondente,
simultaneamente, a baixos índices de penetração e densidade.

O desenvolvimento de um mercado pode ser avaliado, em teoria, com base na
representatividade que o ramo Vida assume face aos ramos Não Vida.

Seguindo este princípio, e considerando os valores relativos a 2005, é de registar
a manutenção da tendência que se vinha a desenhar desde 2004, com um
aumento do peso relativo dos prémios do ramo Vida. Com efeito, no ano em
análise, o volume de prémios processados neste segmento respeitantes aos vinte
e cinco países que constituem a União Europeia atingiu os 734,4 mil milhões de
dólares (face a 657,5  mil milhões de dólares em 2004), o que representa 61,2%
do valor total da actividade, um pouco mais do que em 2004, 59%.
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Gráfico 2.7 Índice de penetração vs. Índice de densidade

Fonte: Sigma - World insurance in 2005 (Swiss Re)

Peso ramo Vida vs. ramos
Não Vida
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Embora o maior peso do ramo Vida esteja normalmente associado a mercados
seguradores com maior maturidade e sociedades mais desenvolvidas, é necessário
ter em atenção o papel específico que os seguros desempenham na sociedade e
as particularidades de cada mercado, designadamente, no que se refere à
estrutura do sistema de pensões e a coberturas como Acidentes de Trabalho e
Doença, as quais poderão influenciar as conclusões retiradas.

Assim, e tendo em conta esta ressalva, a análise do Gráfico 2.8 permite concluir
que Luxemburgo (89,2%) e Finlândia (79,9%) apresentam um elevado peso para
o ramo Vida. Por outro lado, aquele segmento de negócio tem um peso muito
reduzido em países como a Lituânia e a Eslovénia, menos do que 30% da
produção total do seu sector segurador.

Efectuando uma comparação com outros países extracomunitários com expressão
no mercado segurador internacional, verifica-se que nos Estados Unidos da
América (45,2%) o peso do ramo Vida é relativamente baixo comparativamente
com os valores registados na União Europeia, ao contrário do que ocorre com o
Japão (78,9%).

Considerando todos os países analisados no estudo da Swiss Re, a produção
relativa ao ramo Vida apresenta valores anormalmente baixos na Arábia Saudita
(1,2%), no Cazaquistão (2,1%), na Ucrânia (2,5%) e na Venezuela (2,9%). Por
outro lado, é na Ásia que se encontram, em média, os níveis de produção relativa
ao ramo Vida mais significativos, merecendo destaque, para além do Japão, Hong
Kong (87%), a Índia (80,6%) e Taiwan (79,3%).

Gráfico 2.8 Ramo Vida/ramos Não Vida

Fonte: Sigma – World insurance in 2005 (Swiss Re)
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O Gráfico 2.9 permite confrontar o nível do PIB per capita em cada um dos países
que integram a UE’25 com o seu índice de densidade, considerando apenas, numa
primeira fase, a produção da actividade seguradora no âmbito do ramo Vida. Com
aquele gráfico pretende verificar-se se a um maior nível de riqueza está associada
uma maior procura de produtos daquele segmento, como, em teoria, é de supor.

Verifica-se, todavia, que o nível de correlação que existe entre aqueles indicadores
não é linear, avaliação que se pode sustentar no baixo coeficiente (R2) de apenas
0,475, mais baixo, inclusivamente, do que o verificado no ano anterior, 0,494. De
facto, embora muitos países se situem muito perto da recta de regressão, existem
alguns Estados Membros que se afastam mais ou menos significativamente
daquela.

Tal é o caso do Luxemburgo, e, em menor grau, da Áustria e da Grécia,
relativamente aos quais se esperaria uma maior procura de produtos do ramo
Vida, face ao seu nível de criação de riqueza por habitante. Do outro lado da recta
de regressão surge claramente a Bélgica, a Finlândia, a França, a Irlanda e o Reino
Unido, Estados Membros nos quais a procura de produtos Vida é mais acentuada,
tendo em conta o seu PIB per capita, do que a tendência geral deixaria supor.
Portugal figura também neste último grupo de países, embora o seu desvio à recta
seja menos pronunciado.

O Gráfico 2.10 apresenta informação do mesmo tipo deste gráfico, mas, desta
vez, utilizando o seu índice de densidade relativo à produção no agregado dos
ramos Não Vida.

As conclusões são basicamente muito semelhantes às que foram retiradas a partir
do gráfico anterior, embora com uma relação linear mais forte, comprovada
através de um coeficiente superior, 0,799 (superior ao verificado em 2004, 0,792).
No entanto, e tal como sucedeu em 2004, o declive da recta é superior no caso da
regressão relativamente à produção do ramo Vida (0,046), do que no que se
refere aos ramos Não Vida (0,028), o que significa que, embora com um
ajustamento de pior qualidade, o PIB per capita é mais determinante a influenciar
a produção do ramo Vida.
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Gráfico 2.9 PIB per capita vs. Índice de densidade Vida

Fonte: Sigma - World insurance in 2005 (Swiss Re)
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Aparecem com uma produção inferior à que resulta da aplicação da recta de
regressão (nas zonas do lado direito mais distanciadas da recta) o Luxemburgo, e,
de uma forma menos pronunciada a Finlândia e a Grécia. Em situação oposta
surgem claramente a Holanda e, também, a Alemanha, a Eslovénia e o Reino
Unido. Da análise do gráfico verifica-se também que o ponto que representa
Portugal se encontra exactamente sobre a recta de regressão.

Tanto num gráfico como no outro é interessante notar a relativa proximidade de
países com uma estrutura semelhante ou com um passado histórico ou cultural
próximo. Tal é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da Irlanda, da França e da
Bélgica, da Alemanha e da Áustria, da República Checa e da Eslováquia e, ainda,
dos países nórdicos.

Finalmente, e como em anos anteriores, termina-se esta análise comparativa a
nível internacional com alguns indicadores relativos ao grau de concentração de
cada mercado nacional, integrando-o no panorama que se verifica na União
Europeia.

Embora os últimos dados disponibilizados pelo CEA (Comité Européen des
Assurances) se refiram a todo o ano 2004, entendeu-se que esta análise ficaria
enriquecida se se considerassem também os Estados Membros que apenas viriam
a integrar a União Europeia em 1 de Maio desse ano. Por ausência de informação,
não foi possível considerar, para o conjunto dos ramos Não Vida, a Holanda, e,
para ambos os segmentos de negócio, os mercados da Estónia e do Luxemburgo.

Assim, considerando o mercado comunitário do seguro de Vida, verifica-se uma
reduzida concentração – utilizando a quota acumulada dos primeiros cinco grupos –
na Alemanha (32,2% para o Top5 em 2003), na Espanha (41,5% para o Top5 em
2004) e no Reino Unido (50%, idem). Todavia, verificam-se movimentos distintos
face a 2003 para os dois últimos casos: o mercado Espanhol revela uma menor
concentração (42,2% em 2003), enquanto o mercado Britânico aparece agora
mais concentrado (45,2% em 2003).
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No extremo oposto, e talvez pelo reduzido número de operadores existentes,
sinónimo de menor profundidade do mercado, encontram-se Malta e a Letónia,
onde os primeiros cinco grupos representam a totalidade do mercado, seguindo-se
a Lituânia (89,8%). Considerando apenas a UE’15, estariam na área de maior
concentração a Finlândia (84,9%, que compara com 85,1% em 2003) e Portugal
(78,1%, face a 79% no ano anterior).

A simples análise da mancha gráfica permite situar os Estados Membros que
apenas aderiram à União Europeia no decurso de 2004 no lado direito do gráfico,
verificando-se assim que estes apresentam mercados com características
estruturais de grande concentração e reduzida dimensão relativa.

No âmbito dos ramos Não Vida, ainda em 2004 e em termos estruturais, a
hierarquização dos diversos Estados Membros da União Europeia é um pouco
diferente, ocupando Portugal a 10.ª posição nos mercados mais concentrados, ou
a 3.ª posição se se considerar apenas a UE’15, face ao 6.º posto ocupado em
2003, circunstância que decorre em larga medida do crescimento da dimensão
agregada do seu Top5, que passou de 68,3% para 78,1% em igual período.

Os mercados menos concentrados neste segmento de negócio são a Alemanha
(27,9% no Top5 em 2003), a Espanha (38,7% no Top5 em 2004, face a 38,3%
em 2003) e a Grécia (38,9%, que compara com 42,8% em idêntico período).
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Gráfico 2.11 Concentração e dimensão do mercado na U.E. - Vida
2004

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)
Nota: A quota apresentada para o Top5 da Alemanha corresponde ao ano 2003
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No conjunto dos ramos Não Vida, tal como nos dois anos anteriores, e
considerando apenas a UE’15, são ainda dois países nórdicos, a Finlândia e a
Suécia, a evidenciar um mercado mais concentrado, com 91,3% (90,9% em
2003) e 90,8% (89,8%), respectivamente, no Top5. Todavia, considerando os
elementos disponíveis para a UE’25, é a Eslovénia a apresentar um mercado mais
concentrado, 93% no Top5 e 99,3% no Top10.

Tal como sucede no negócio Vida, mas de uma forma mais esbatida face à
concentração de alguns países nórdicos, quase todos os Estados Membros que
apenas aderiram em 2004 à União Europeia ocupam predominantemente a parte
direita do gráfico, correspondente a uma maior concentração no segmento em
apreço.

Nos ramos Não Vida continua a verificar-se, de uma forma ainda mais
pronunciada do que no ramo Vida, que a mercados com menor profundidade
corresponde uma maior concentração. De facto, o índice de correlação3 é de
-0,678 na primeira área de negócio, face a -0,499 na segunda.

A aplicação de um ponderador, por país, em função da sua quota de mercado na
UE’25 conduz à conclusão que o negócio Vida (54,5% no Top5 e 76,4% no
Top10) se encontra mais concentrado do que a dos ramos Não Vida (50% e
65,6%, pela mesma ordem), circunstância que, mais uma vez, se poderá ficar a
dever à grande diversidade de produtos existentes neste último segmento.

2.2. Estrutura do mercado segurador

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma
jurídica

No final do ano 2005, operavam em Portugal, em regime de estabelecimento, 71
empresas de seguros e de resseguro, ou seja, mais uma do que em 2004,
correspondente à Genworth Financial Ltd., sucursal especializada no segmento
Não Vida com sede no Reino Unido.

Número de empresas no
mercado

Quota nacional Top5 Quota na UE

100% 35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

Q
uo

ta
 n

ac
io

na
l T

op
5

Q
uo

ta
 n

a 
U

E

A
le

m
an

ha
*

Es
pa

nh
a

Re
in

o 
U

ni
do

Á
us

tr
ia

D
in

am
ar

ca

Fr
an

ça

Itá
lia

G
ré

ci
a

Irl
an

da

Su
éc

ia

Bé
lg

ic
a

H
un

gr
ia

Es
lo

vá
qu

ia

Re
p.

 C
he

ca

Po
ló

ni
a

Po
rt

ug
al

Es
lo

vé
ni

a

Fi
nl

ân
di

a

C
hi

pr
e

Li
tu

ân
ia

Le
tó

ni
a

M
al

ta

Gráfico 2.12 Concentração e dimensão do mercado na U.E. - Não Vida
2004

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)
Nota: A quota apresentada para o Top5 da Alemanha corresponde ao ano 2003

3 Confronto da quota nacional no mercado segurador Europeu com a quota agregada Top10 em cada país.
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É também de referir o crescimento do número de empresas de seguros que
operam em Portugal em Livre Prestação de Serviços, que passaram de 288 para
352. No âmbito destas autorizações, sublinha-se a existência, em 2005, de 91
empresas provenientes do Reino Unido (mais 20 do que em 2004), 57 da Irlanda
(mais 16), 43 da Alemanha (mais 3) e 38 da França (mais 2 do que no ano
anterior). O número de empresas de seguros provenientes destes quatro Estados
Membros da União Europeia representa agora 65,1% do total, um pouco mais do
que a proporção existente em 2004 (64,6%).

No que respeita à repartição da produção entre empresas de direito Português e
sucursais estrangeiras, é de notar que, face ao ano anterior, houve uma ligeira
redução do peso da produção das sucursais face à actividade exercida pelas
empresas sediadas em Portugal, em contraponto ao que havia sucedido em 2004.
Esta situação foi mais pronunciada no caso do ramo Vida (redução de 1,1 pontos
percentuais) do que no caso dos ramos Não Vida (quebra de 0,4%).

A produção relativa às empresas sediadas reforçou, assim, a posição dominante
que sempre tem vindo a manifestar, registando uma quota de 97,5% do total,
face a 95,9% em 2004.
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Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e resseguros

2003 2004 2005
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Produção Vida - Empresas sediadas

Produção Vida - Sucursais

Produção Não Vida - Empresas sediadas

Produção Não Vida - Sucursais

Gráfico 2.13 Repartição da produção

2003 2004 2005

Conjunto 74 69 71

Empresas de direito português 43 40 41

Anónimas 41 38 39
Vida 14 14 14

Não Vida 21 19 20
Mistas 6 5 5

Mútuas 2 2 2

Sucursais de empresas estrangeiras 31 29 30

Com sede na U.E. 30 28 29
Vida 10 9 9

Não Vida 19 18 19
Mistas 1 1 1

Com sede fora da U.E. 1 1 1
Vida 0 0 0

Não Vida 0 0 0
Mistas 1 1 1

Empresas de seguros em LPS 243 288 352 
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2.2.2. Posicionamento no mercado

Face ao verificado em 2004, o conjunto de empresas de seguros que faziam parte
do ranking das dez com maiores quotas de mercado manteve-se inalterado. No
entanto, houve algumas trocas de posições, passando a BPI Vida a ocupar o 3.º
lugar, por troca com a Tranquilidade Vida, a Totta Vida a ocupar a 5.ª posição, por
troca com a Império Bonança e a Açoreana a ocupar o 7.º posto, por troca com a
Allianz Portugal.

Neste conjunto de empresas verificou-se um acréscimo na concentração, em
particular por parte das cinco primeiras empresas do ranking (de 57,4% para
63,9%). Este facto ter-se-á ficado a dever a um aumento da quota de quatro das
cinco empresas – com destaque para a BPI Vida que viu a respectiva quota crescer
6,7 pontos percentuais, correspondente a um crescimento nominal da produção
de cerca de 137%  – já que a líder de mercado, a Fidelidade Mundial, reduziu o
seu peso em 2,8 pontos percentuais.

Procedeu-se também à determinação do nível de concentração do mercado
através dos índices habitualmente utilizados em economia para esse efeito: o
índice de Gini4 registou um valor de 0,7 (face a 0,677 em 2004) e o índice de
Herfindahl-Hirshman5 um valor de 0,0993, face a um valor mínimo teórico de
0,0243 (em 2004 este índice era de 0,0897 para um valor mínimo de 0,025).

É visível, portanto, a existência de um mercado mais concentrado em 2005.

Concentração do
mercado segurador

português

4 O índice de Gini (G), que pode ser utilizado para medir a concentração de mercado, é habitualmente calculado através
da fórmula de Brown,

representando a variável X a proporção acumulada do número de empresas e Y a quota de mercado acumulada. O seu
valor final varia, do ponto de vista teórico, entre 0 (nenhuma empresa domina o mercado) e 1 (apenas existe uma
empresa no mercado).

5 O índice de Herfindahl-Hirshman (HHI) é calculado através do somatório do quadrado das quotas de mercado das diversas
empresas, e cujo valor final varia, do ponto de vista teórico, entre o inverso do número de empresas do mercado
(nenhuma empresa é dominante) e 1 (apenas existe uma empresa no mercado).

6 O coeficiente de Gini satisfaz quatro princípios importantes: (1) anonimato, não importa quais são os agentes no topo e
na parte mais baixa do mercado; (2) independência de escala, pois não considera a dimensão do indicador a avaliar ou o
modo como está medido; (3) independência de população, já que a dimensão da população não é relevante; (4) princípio
da transferência, ou seja, se for transferida quota de um agente do topo para um agente com posição mais baixa, o índice
resulta mais reduzido (sinónimo de uma distribuição mais equilibrada).

Quadro 2.3 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2004 2005 Denominação Natureza 2004 2005

1.º 1.º Fidelidade Mundial Mista 21,1% 18,3%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 12,0% 15,1%

4.º 3.º BPI Vida Vida 8,2% 14,9%

3.º 4.º Tranquilidade Vida Vida 8,8% 9,2%

6.º 5.º Totta Seguros Vida Mista 5,6% 6,4%

Cinco primeiras empresas 57,4% 63,9%

5.º 6.º Império Bonança Vida 7,4% 4,9%

8.º 7.º Açoreana Mista 3,8% 3,9%

7.º 8.º Allianz Portugal Mista 3,9% 2,9%

9.º 9.º Axa-Portugal Não Vida 3,4% 2,8%

10.º 10.º Tranquilidade Não Vida 3,3% 2,8%

Dez primeiras empresas 77,4% 81,2%

Cinco maiores grupos financeiros 69,0% 73,7%



63

É de referir que estes dois índices têm diferentes formas de interpretação. Assim,
para análises cruzadas (entre anos e entre universos de diferente dimensão, por
exemplo), dever-se-á utilizar o índice de Gini, que goza das necessárias
propriedades6 para o efeito. Já o índice de Herfindahl-Hirshman – pela forma de
cálculo – não pode ser interpretado de per si, permitindo apenas comparar a
evolução numa população que mantenha dimensão e estrutura idênticas,
preferencialmente em dois períodos muito próximos.

Este cuidado deverá ser levado a cabo sempre que se pretender comparar níveis de
concentração de mercados diferentes ou relativamente a períodos mais
distanciados entre si.

Continuando a tendência de 2004, verificou-se um aumento da quota de
mercado dos cinco maiores grupos financeiros que exercem a sua actividade em
Portugal em regime de estabelecimento, a qual se situava, em 2005, em 73,7%.

Embora três dos cinco grupos tenham aumentado o seu peso relativo, este facto
encontra a sua principal explicação no aumento da quota de mercado do Grupo
BPI (na ordem dos 6,7 pontos percentuais, como já evidenciado anteriormente). É
também de referir o alargamento da diferença entre as duas primeiras posições,
ocupadas pelo Grupo CGD e pelo Grupo BCP, em grande parte pela aquisição da
Império Bonança pelo Grupo CGD.

Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar um aumento da concentração
da produção nos seguros e operações do ramo Vida. No ano 2005 este fenómeno
continua a assumir uma importância notória, dado que as dez primeiras empresas
do ranking representam 93,1% do mercado, mais 2,9% do que no ano anterior.

Apesar desta evolução, grande parte das empresas de seguros que figuram no
Quadro 2.4 mantiveram a sua quota de mercado (casos da Totta Vida e do Crédito
Agrícola Vida) ou viram mesmo o seu peso decrescer (Fidelidade Mundial,
Tranquilidade Vida, Real Vida, Axa-Portugal Vida e Groupama Vida).

Mais uma vez sublinha-se a evolução da BPI Vida.
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Gráfico 2.14 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade
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Comparativamente com a estrutura verificada no ano anterior, é de notar, no
ranking das dez empresas com maior quota de mercado no ramo Vida para o ano
2005, a subida de duas posições da BPI Vida e da Real Vida – embora com
variações no valor de quota de mercado perfeitamente diferenciadas – e de três
posições da Groupama Vida, que integra agora este ranking por troca com a
Império Bonança, que ocupava a 8.ª posição e detém agora o 12.º posto.

Em 2005, o índice de Gini apresenta, para o mercado relativo ao ramo Vida, um
valor de 0,660, valor mais baixo do que o verificado para o conjunto da actividade,
mas muito superior ao verificado em 2004, 0,603. Por sua vez, o índice de
Herfindahl-Hirshman evidencia um valor de 0,152, mais elevado do que o obtido
em 2004, 0,132, face a um valor mínimo teórico, em qualquer dos casos, de 0,05.

Em relação à quota de mercado dos principais grupos, a hierarquização dos
primeiros cinco manteve-se inalterada face ao ano anterior, com excepção da
subida de duas posições do Grupo BPI. No entanto, verificaram-se situações
distintas em termos de evolução de cada um dos grupos financeiros: enquanto os
Grupos BCP, CGD e Espírito Santo reduziram as suas quotas de mercado, o Grupo
BPI registou um aumento de 8,1 pontos percentuais. Por sua vez, o Grupo Totta
manteve a sua quota de mercado inalterada.

Tal como sucedeu no caso das dez primeiras empresas do ranking, também a
concentração dos cinco principais grupos sofreu um aumento relativamente
significativo de 4,1 pontos percentuais.
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Gráfico 2.15 Produção de seguro directo - Actividade Vida

Quadro 2.4 Produção de seguro directo – Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2004 2005 Denominação Natureza 2004 2005

1.º 1.º Ocidental Vida Vida 21,1% 22,0%

4.º 2.º BPI Vida Vida 13,7% 21,8%

2.º 3.º Fidelidade Mundial Mista 19,2% 16,3%

3.º 4.º Tranquilidade Vida Vida 14,8% 13,4%

5.º 5.º Totta Seguros Vida Vida 9,4% 9,4%

Cinco primeiras empresas 77,2% 82,9%

6.º 6.º Açoreana Mista 3,7% 3,8%

9.º 7.º Real Vida Seguros Vida 2,5% 2,0%

7.º 8.º Axa-Portugal Vida 2,6% 1,8%

10.º 9.º Crédito Agrícola Vida Vida 1,5% 1,5%

13.º 10.º Groupama Vida Vida 1,3% 1,2%

Dez primeiras empresas 90,2% 93,1%

Cinco maiores grupos financeiros 79,8% 83,9%
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De modo semelhante ao que tem vindo a verificar-se nos anos anteriores, a
produção dos ramos Não Vida apresenta uma dispersão maior do que no caso do
ramo Vida, pelo menos no que se refere ao Top10. Inclusivamente, voltou a
verificar-se uma aproximação – desta vez pouco pronunciada, na ordem dos 0,2
pontos percentuais – entre os dois primeiros lugares do ranking, isto apesar de a
diferença entre as respectivas quotas de mercado ser ainda algo significativa
(9,1%).

A quota de mercado das primeiras cinco e das primeiras dez empresas reduziu-se
de 2004 para 2005, ainda que de forma mais pronunciada no Top5, 1,3%.

Também a ilustrar a estabilidade neste segmento de negócio, pode verificar-se
que todas as posições relativas deste ranking se mantiveram inalteradas.

O índice de Gini apresenta, para o agregado dos ramos Não Vida, em 2005, um
valor de 0,605, mais baixo do que o verificado em 2004 para o mesmo segmento
de negócio, 0,639, e para o ramo Vida.

Por sua vez, o HHI (índice de Herfindahl-Hirshman) evidencia um valor de 0,174,
face a um valor mínimo teórico de 0,0385, indicador mais elevado do que o
constatado no ano anterior, 0,110, o que aparentemente poderia indiciar um
mercado mais concentrado mas cuja variação resulta, de facto, da circunstância de
existirem agora menos empresas com produção efectiva neste segmento de
negócio.
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Gráfico 2.16 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida

Concentração no
agregado Não Vida

Quadro 2.5 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado
2004 2005 Denominação Natureza 2004 2005

1.º 1.º Fidelidade Mundial Mista 23.8% 22.6%

2.º 2.º Império Bonança Mista 14.5% 13.6%

3.º 3.º Axa-Portugal Mista 8.4% 8.8%

4.º 4.º Tranquilidade Não Vida 8.1% 8.8%

5.º 5.º Allianz Portugal Mista 7.6% 7.3%

Cinco primeiras empresas 62.4% 61.1%

6.º 6.º Zurich Não Vida 7.0% 7.2%

7.º 7.º Açoreana Mista 3.9% 4.0%

8.º 8.º Ocidental Não Vida 3.4% 3.5%

9.º 9.º Global Não Vida 3.2% 3.4%

10.º 10.º Lusitânia Não Vida 3.0% 3.1%

Dez primeiras empresas 83.0% 82.4%

Cinco maiores grupos financeiros 69.2% 70.6%
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Apesar da estabilidade verificada no ranking das principais empresas de seguros,
verificam-se alterações estruturais significativas na hierarquização e dimensão
relativa dos cinco principais grupos financeiros nesta área de negócio por força da
aquisição, como já foi referido, da Império Bonança pelo Grupo CGD.

Assim, o Grupo CGD reforçou a sua posição dominante, aumentando a diferença
face ao 2.º posto, que passa a ser ocupado pelo Grupo Espírito Santo, de 5,7
pontos percentuais para um valor expressivo de 26,5 pontos percentuais.

Com excepção do Grupo BCP, que desceu do 2.º para o 6.º posto, todos os
restantes grupos apresentaram ao longo dos últimos três anos alguma
estabilidade na sua quota de mercado.

Tendo presente tanto a política comercial seguida por cada empresa como as
características específicas de cada um dos ramos que compõem o segmento Não
Vida, proceder-se-á seguidamente à análise da dispersão/concentração dos
principais ramos.

Salvaguardada a existência de alguma variação mais significativa, os segmentos de
negócio Acidentes de Trabalho, Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e
Responsabilidade Civil Geral têm evidenciado alguma estabilidade ao nível da
quota de mercado obtida pelas principais empresas.

Utilizando o mesmo critério de anos anteriores, ou seja, a quota de mercado das
sete maiores empresas de seguros em termos de produção, verifica-se que aquele
que apresenta maior concentração é o ramo Doença. Com efeito, neste ramo, as
empresas que ocupam os sete primeiros lugares representam quase 87% do
mercado. Em sentido inverso, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos é aquele
que apresenta menor concentração, ainda que as sete primeiras empresas
representem 69,6% do mercado.

Como se poderá verificar, nem sempre estas conclusões são reforçadas pelo
cálculo dos índices habitualmente utilizados para avaliar a concentração dos
mercados, uma vez que estes consideram todas as empresas aí presentes e não
apenas as sete mais dominantes.

No ano 2005, verificou-se uma ligeira redução da concentração face ao ano
anterior. Com efeito, neste período, as sete maiores empresas passaram a
representar 71,7% da produção da modalidade face a 73,2% em 2004 e a 70,2%
em 2003.

O conjunto de empresas que constitui o grupo das sete maiores não sofreu
grandes alterações, sendo de destacar a subida da Zurich ao 4.º posto, por troca
com a Tranquilidade, e a entrada da Global no Top7, por troca com a Açoreana.
Ainda assim, as quotas de mercado detidas pelas várias empresas de seguros não
sofreram alterações significativas, continuando a verificar-se uma forte
concentração nos dois primeiros lugares, dado que só a Fidelidade Mundial e a
Império Bonança representam cerca de um terço do mercado: 32,9%, face a
34,5% em 2004. A redução do peso destas duas empresas resultou da quebra de
produção verificada em ambas, na proporção de 2,4% e 5,9%, respectivamente.

O índice de Gini evidencia um valor de 0,512, enquanto que o HHI apresenta um
valor de 0,0981, face a um valor mínimo teórico de 0,05. Em 2004, o índice de

Posicionamento dos
grupos financeiros

Acidentes de Trabalho
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Gini era de 0,530 e o HHI de 0,102, o que confirma, para o conjunto das empresas
presentes neste segmento, a mesma tendência de desconcentração ligeira que se
verifica para o Top7.

Tal como referido anteriormente, o ramo Doença é, dos ramos Não Vida, aquele
que apresenta uma maior concentração. Com efeito, só as três primeiras empresas
de seguros detêm 57,2% da quota de mercado.

Ao contrário do que havia sucedido em 2004, e no que diz respeito às empresas
que ocupam os sete primeiros lugares do ranking, não se verificam alterações
evidentes quer na estrutura quer na quota de mercado detida por cada uma delas:
apenas a Império Bonança registou a variação mais expressiva, passando a sua
quota de mercado de 19,6% para 17,4%, situação resultante da sua quebra de
produção de 4,3%.

O índice de Gini apresenta, para este segmento, em 2004, um valor de 0,631,
valor mais significativo do que o verificado para o conjunto dos ramos Não Vida.
Por sua vez, o HHI apresenta um valor de 0,139 (valor mínimo teórico de 0,0526).
Considerando que em 2004 e 2003 o índice de Gini era, respectivamente, de
0,667 e 0,675, parece continuar a verificar-se um fenómeno de desconcentração
de mercado neste segmento de negócio.

A concentração no grupo de ramos Automóvel é mais moderada, dado que as
sete primeiras empresas representam 74% do mercado. Este valor é mesmo
ligeiramente inferior ao registado em 2004 (75,1%). Neste caso, é de notar o
facto de a estrutura dos lugares cimeiros do ranking se ter mantido praticamente
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Gráfico 2.18 Produção de seguro directo - Doença
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inalterada, quer em termos de empresas – apenas se verificou uma troca das 5.ª e
6.ª posições – quer em termos de quotas de mercado.

Por sua vez, o índice de Gini evidencia um valor de 0,558 – ainda assim
ligeiramente acima do constatado no segmento de Acidentes de Trabalho –,
apresentando o HHI um valor de 0,102, face a um valor mínimo teórico de 0,0435.
Ambos os indicadores confirmam uma tendência para uma ligeira
desconcentração do mercado, já que em 2004 os índices de Gini e HHI
apresentavam valores de, respectivamente, 0,580 e 0,107.

Efectuando a análise do ponto de vista dos grupos financeiros, verifica-se que o
Grupo CGD representa pouco mais de um terço do mercado (34,3%), seguindo-se
os Grupos AXA e Espírito Santo, com 10,3% e 10%, respectivamente.

Este grupo de ramos é, tal como foi referido anteriormente – pelo menos tendo
em conta a quota agregada do Top7 –, aquele em que se verifica uma menor
concentração de mercado, não sendo de descurar o facto de, neste tipo de
negócio, se incluírem modalidades de seguros tão díspares quanto Multi-riscos
Habitação ou seguro de Colheitas, nas quais algumas empresas de seguros têm
vindo a especializar-se.

O ranking das primeiras sete empresas neste segmento de negócio não sofreu
alterações significativas de 2004 para 2005. Assim, a estabilidade verificada pode
ser ilustrada no facto de a hierarquização ser rigorosamente a mesma, e ao nível
das flutuações de quota de mercado a mais significativa se prender com a redução
de 0,7 pontos percentuais no peso da Império Bonança, situação devida à sua
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Gráfico 2.19 Produção de seguro directo - Automóvel
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quebra de produção, na ordem de 4%. De resto, a variação máxima verificada na
quota de mercado residiu no crescimento da quota da Tranquilidade, ainda assim
em apenas 0,4 pontos percentuais.

Em consequência deste panorama, a produção agregada do Top7 evoluiu de
69,3% em 2004 para 69,6% em 2005.

O índice de Gini apresenta, para o mercado relativo ao seguro de Incêndio e
Outros Danos, em 2005, um valor de 0,588, denotando um mercado apenas
ligeiramente menos concentrado do que no ano anterior, quando este índice
apresentava um valor de 0,609. Já para o HHI foi calculado o valor de 0,0985,
valor que compara com um mínimo teórico de 0,0385.

Ao contrário do que havia sido verificado no ano anterior, no ramo
Responsabilidade Civil Geral registou-se, em 2004, um crescimento da diferença
entre a posição ocupada pelas duas maiores empresas do mercado, reduzindo-se,
também, a diferença da segunda para a terceira posições.

Assim, a Fidelidade Mundial – apesar da redução da sua quota de mercado – passa
a ter uma margem de 11 pontos percentuais relativamente à Império Bonança (em
2004 esta margem era de apenas 5 pontos percentuais), surgindo agora a AXA no
3.º posto, muito por mérito do seu crescimento de 11,7% na produção neste
segmento, com uma quota de 10,2%.

Para além da subida da AXA, merecem também realce a entrada directa para a 5.ª
posição da AIG Europe, em detrimento da Lusitania, também provocada por um
crescimento pronunciado da sua produção, 12,5%.

Como consequência destas variações, a quota agregada do Top7 passou de 80%
em 2004 para 78% em 2005, o que indicia uma menor concentração neste
segmento. Idêntica conclusão é possível retirar através do índice de Gini, que

decresceu de 0,608 para 0,566 em idêntico período. Para o HHI determinou-se um
valor de 0,114, face a um valor mínimo teórico de 0,0476.

Em resumo, considerando o índice de Gini, verifica-se que, em 2005, o seguro de
Doença corresponde ao segmento de negócio no qual a concentração é mais
elevada (0,631, face a 0,667 em 2004), seguindo-se, por esta ordem, o grupo de
ramos Incêndio e Outros Danos e o ramo Responsabilidade Civil Geral (0,588 e
0,566, respectivamente, em 2005), constituindo os seguros Automóvel e de
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Acidentes de Trabalho aqueles em que o mercado é mais equilibrado (índices de
0,558 e 0,512, pela mesma ordem).

Esta conclusão pode também ser retirada a partir da análise do Gráfico 2.22, que
representa a habitualmente denominada Curva de Lorenz para aqueles segmentos
de negócio7.

Apesar de a curva da concentração relativa ao ramo Vida não ter sido
representada, aquela estaria situada, para as primeiras empresas, acima da curva
que representa o seguro de Doença e, a partir daí, grande parte das observações
situar-se-ia entre as curvas relativas a Incêndio e Outros Danos e a
Responsabilidade Civil Geral.

Por tudo o que já foi referido, sublinha-se que, para todos os segmentos
analisados na área Não Vida, o ano 2005 revela uma evolução no sentido da
desconcentração do mercado. No ramo Vida, e como já foi referido, o movimento
é inverso e assume uma expressão relativamente significativa.

2.2.3. Efectivos

O número de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e de resseguro de
direito Português, no ano 2005, foi de 10.705 (92,9% do total), dispondo as
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia de 720
trabalhadores (6,3%) e as sucursais de empresas não comunitárias de apenas 100
trabalhadores (0,9%).

No entanto, a evolução verificada para cada um dos agregados em particular não
foi homogénea. Com efeito, enquanto no caso das empresas de seguros de direito

7 A recta a preto, que divide exactamente a área do gráfico ao meio, corresponde ao equilíbrio total, i.e., todas as empresas
detêm a mesma quota de mercado. Assim, quanto mais afastada estiver a curva que representa determinada produção
daquela bissectriz, mais concentrado é o mercado.

Em termos gráficos, o índice de Gini para cada caso corresponde à área que se situa entre a curva respectiva e aquela
bissectriz.

Gráfico 2.22 Curva de Lorenz - Concentração dos principais segmentos Não Vida
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Português se verificou um crescimento de 5,7% (face a um decréscimo de 2,4%
em 2004), para as sucursais de empresas de seguros estrangeiras sediadas na
União Europeia registou-se um aumento de 28,8% (redução de 15% em 2004).
No caso das empresas de seguros sediadas em países não pertencentes à União
Europeia verificou-se um ligeiro acréscimo, 1%, em linha, aliás, com o aumento
que já se havia verificado no ano anterior.

Em termos globais, existiam, no final de 2005, 11.525 trabalhadores, ou seja, mais
741 – ou 6,9% – do que o número registado em 2004, marcando este exercício
uma inflexão na tendência de redução que se vinha a verificar desde o início da
década: de facto, entre 2001 e 2004 verificou-se uma redução de 2.197
trabalhadores, número que correspondia a cerca de 17% do pessoal da actividade
em 2001.

Assim, o ano 2005 parece corresponder ao final de um processo de
reestruturação, que se havia começado a desenhar em meados dos anos noventa,
estando agora criadas condições para o início de uma fase de consolidação do
mercado segurador.

A esta situação não serão também estranhas as novas exigências que decorrem de
diversas iniciativas legislativas a nível nacional (de entre as quais sobressaem as
novas regras aplicáveis à regularização de sinistros no âmbito do seguro
automóvel, a adopção das regras internacionais de contabilidade e reporte
financeiro e as matérias relacionadas com o controlo interno e a gestão de riscos)
e de projectos europeus como, por exemplo, o Solvência II.

2.2.4. Internacionalização

No que diz respeito às sucursais de empresas de seguros Portuguesas que exercem
a sua actividade no estrangeiro, a situação manteve-se inalterada em 2005 face
aos dois anos anteriores, com oito empresas a apresentarem sucursais sediadas
em países da União Europeia e uma sediada em Macau.

Ao analisar a produção por ramos, constata-se que, para o ramo Vida, os países de
destino com maior representatividade são a França, englobando 60,8% do total
da produção (face a cerca de 86% em 2004), e a Espanha, 38,6% (12,6% em
2004).

Por outro lado, em relação aos ramos Não Vida, é também a produção nestes dois
países que assume maior importância, mas por ordem inversa: os negócios em
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Quadro 2.6 Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro

União Europeia Fora da U.E.

Vida Tranquilidade Vida - 1 1 - - 2

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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Espanha detêm uma quota de 63,9% (80,5% em 2004), seguindo-se a França,
com 36,1%. No primeiro caso é o seguro de Incêndio e Outros Danos aquele que
representa uma maior parcela do negócio (90,2%), enquanto em França a
produção se encontra mais dividida, com predominância para o seguro de
Incêndio e Outros Danos (39,7%), para o agregado Diversos (31,9%) e para o
seguro de Acidentes e Doença (27,4%).

No âmbito da actividade em LPS, constatou-se um acréscimo do número total de
empresas com notificação para operar em Livre Prestação de Serviços, mais sete
do que em 2004 e mais doze do que em 2003. Estas alterações ficaram a dever-
se à BPI Vida e à Império Bonança, tendo a primeira procedido à notificação para
seis Estados Membros (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo e
Suécia) e a segunda para um (Holanda), no âmbito dos ramos Não Vida.

Em termos de produção, é de notar o facto de que quase metade diz respeito à
operação na Alemanha nos ramos Não Vida (47,9%), sendo a sua totalidade
relativa ao grupo de ramos Incêndio e Outros Danos, seguindo-se a Bélgica com
22% e a Itália com 20%. Nestes dois últimos casos, a produção corresponde, na
sua quase totalidade, a produção no âmbito do agregado Diversos.

A produção relativa ao ramo Vida, que apenas não é nula no Luxemburgo,
representa apenas 1,3% do total de prémios emitidos, em 2005, pelas empresas
de seguros de direito nacional em LPS.

Como anteriormente sucedeu, algumas das notificações apresentadas parecem
corresponder apenas a uma habilitação administrativa, continuando a não ter a
necessária contrapartida ao nível da produção.

2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração

À semelhança do que se verificou nos últimos dois anos, os resultados
apresentados pelas empresas de seguros e de resseguro sob a supervisão do

Quadro 2.7 Empresas com notificação para operar em LPS

País de destino

Vida BPI 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
Real Vida - - 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 6
Tranquilidade Vida - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2

Não Vida Cosec 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 5
Real Seguros - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 4
Tranquilidade - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 3

Mistas Fidelidade Mundial 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 - 1 - 8
Império Bonança 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 9

Total 5 1 6 3 8 1 9 1 5 2 2 7 1 6 2 59
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Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – empresas de direito Português e sucursais
de empresas de seguros não comunitárias – voltaram a ser favoráveis no ano
2005, quer no ramo Vida, quer nos ramos Não Vida.

Em termos globais, registou-se um crescimento significativo ao nível da produção
de seguro directo. Com efeito, esta apresentou um aumento na ordem dos 30%
face a 2004, tendo ultrapassado os 13 mil milhões de euros.

Tal situação, no entanto, justifica-se quase exclusivamente pela evolução da
produção verificada no ramo Vida, a qual apresentou um acréscimo significativo
de 49,5%, pelas razões já mencionadas. Desta forma, o acentuado crescimento
do ano 2005 para o ramo Vida apresenta um carácter extraordinário, sendo
expectável a reversão para níveis de crescimento anteriores nos próximos anos.

Nos ramos Não Vida, pelo contrário, verificou-se novamente um abrandamento
no crescimento, que foi de 1,4% em termos nominais (face aos 2,5% registados
em 2004) e de -0,7% em termos reais, acompanhando a tendência da evolução
económica do País. Este acréscimo traduziu-se num aumento de cerca de 55
milhões de euros relativamente ao ano anterior.

A evolução verificada na produção do ramo Vida traduziu-se também no reforço
do peso desta parcela no total da carteira, que passou a representar 68,6% (face
a 59,6% em 2004). No entanto, tal posição relativa não deverá ser sustentável,
atendendo ao já referido carácter extraordinário da produção do ramo Vida em
2005.
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Gráfico 2.23 Evolução da produção – Ramo Vida e ramos Não Vida

Quadro 2.8 Produção – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios de seguros Não Vida 4.002 4.102 4.157 
Prémios de seguros Vida 5.285 6.063 9.066 

Total de Prémios 9.287 10.165 13.223 
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Os resultados técnicos das empresas de seguros, tanto no ramo Vida como nos
ramos Não Vida, voltaram a ser positivos, situação esta que tem vindo a verificar-
se desde 2003.

No que diz respeito à conta técnica do ramo Vida, contudo, verificou-se um
decréscimo de 3,4% face ao ano anterior. Efectivamente, os resultados de 2005
somaram cerca de 273 milhões de euros, face aos 283 milhões de euros registados
em 2004.

Tal decréscimo no nível dos resultados, que contrasta com o aumento substancial
da produção, ter-se-á ficado a dever, numa óptica global, ao efeito da constituição
das provisões técnicas para os novos contratos, aliado ao crescimento mais
reduzido da função financeira e ao aumento dos custos com sinistros. 

Em termos individuais, todas as vinte empresas que exploram o ramo Vida
apresentaram resultados positivos para este ramo em 2005.

No que diz respeito à conta técnica dos ramos Não Vida, apesar do aumento
pouco expressivo da produção, verificou-se um acréscimo bastante significativo
nos resultados, que passaram de 285 milhões de euros em 2004 para 388 milhões
de euros em 2005.

Esta situação pode ser explicada pela melhoria da função financeira,
principalmente do saldo de mais e menos-valias não realizadas, que atingiu cerca
de 74 milhões de euros (correspondente a um aumento de 74,5% face ao ano
anterior), bem como à redução de 2% nos custos com sinistros.

Resultados técnicos 

Gráfico 2.24 Peso na carteira - Ramo Vida e ramos Não Vida
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Gráfico 2.25 Resultados técnicos do ramo Vida
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Analisando por ramos, constata-se que foi o seguro Automóvel aquele que mais
contribuiu para o resultado global, ainda que as proporções relativas aos
segmentos Acidentes e Doença e Incêndio e Outros Danos sejam também
expressivas. O único segmento de negócio que apresentou resultados negativos
foi o Aéreo.

É ainda de salientar o facto de que apenas uma empresa apresentou resultados
negativos (três em 2004), os quais são materialmente irrelevantes face ao
resultado global.

Apesar do já referido decréscimo nos resultados do ramo Vida, o aumento
expressivo dos resultados dos ramos Não Vida permitiu que o resultado da conta
técnica se elevasse para os 661 milhões de euros (face a 568 milhões de euros
registados em 2004), o que se traduz num aumento percentual superior a 16%.
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Gráfico 2.26 Resultados técnicos dos ramos Não Vida

Gráfico 2.27 Evolução do resultado da conta técnica
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Este acréscimo veio contribuir, entre outros factores, para a obtenção de um
resultado líquido do exercício positivo, pelo terceiro ano consecutivo. Se não se
considerar o ano 2000 (cujo resultado líquido de 1.450 milhões de euros, para
efeitos de comparações, terá de ser expurgado do efeito da operação de alienação
de uma participação qualificada detida por uma empresa de seguros numa
instituição bancária), o resultado de 452 milhões de euros será o mais elevado da
última década.

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida

A produção do ramo Vida, tal como já referido anteriormente, apresentou um
acréscimo significativo, de quase 50%, o que se consubstancia num aumento de
prémios de cerca de 3 mil milhões de euros. Esta situação, contudo, e tal como foi
já também mencionado, deverá ter um carácter extraordinário, não se prevendo a
sua manutenção nos próximos anos.

Relativamente à estrutura da carteira Vida, destaca-se o aumento do peso dos
seguros de capitais diferidos (de 58% em 2004 para 66% em 2005) e a redução
do peso dos PPR/E (de 25% em 2004 para 19% em 2005). Apesar destas
variações, o peso do grupo de seguros de capitais manteve-se relativamente
estável, correspondendo a 92% do total de prémios.

Os produtos de forte componente financeira registaram um aumento expressivo
de 69%, superior ao aumento de quase 50% registado no total dos prémios
brutos emitidos. O montante de prémios neste tipo de produtos foi superior a 6,5
mil milhões de euros, representando cerca de 72% do total da carteira (64% em
2004).

A produção relativa aos seguros de capitais diferidos registou um aumento de
69,4%, acelerando de forma substancial a tendência de crescimento que se vinha
verificando nos últimos anos. Da mesma forma, a produção de operações de
capitalização voltou a registar níveis de crescimento bastante elevados (67% em
2005 e 41% em 2004). Apesar disso, o peso das operações de capitalização
permanece relativamente baixo, constituindo apenas 6% da produção total Vida.

Resultados líquidos 

Produção do ramo Vida

Produtos de forte
componente financeira

Quadro 2.9 Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 2003 2004 2005

Resultado da conta técnica Não Vida 228 285 388 
Resultado da conta técnica Vida 175 283 273
Resultado da conta técnica 403 568 661

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 6 26 46
Saldo de mais e menos-valias não realizadas 55 31 53
Outros proveitos 21 22 28
Outros custos, incluindo provisões 78 68 84
Resultado extraordinário (20) (8) 15
Dotação ou utilização da reserva de reavaliação regulamentar (109) (94) (141)
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos (10) (9) 3
Imposto sobre o rendimento do exercício 39 70 128

Resultado líquido do exercício 229 398 452
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Os seguros e operações unit linked, que se encontram integrados no quadro,
distribuídos por cada um dos tipos de produtos, apresentaram um crescimento
significativo de 86%. Isto conduziu ao aumento do peso deste tipo de produtos
para 37% do total da carteira Vida (30% em 2004).

Importa ainda destacar o crescimento da produção dos seguros temporários em
12,1%, que volta a assumir a tendência crescente que se vinha verificando nos
últimos anos e que tinha sido interrompida em 2004 (-2%). No entanto, este
crescimento não foi suficiente para evitar a diminuição do peso deste tipo de
produtos no total da carteira Vida, passando de 7% em 2004 para 5% em 2005.

Os planos de Poupança-Reforma/Educação (PPR/E) registaram um volume de
prémios de quase 1,7 mil milhões de euros (1,5 mil milhões de euros em 2004),
correspondente a um crescimento de 13,6% face ao ano anterior. Tal
crescimento, no entanto, parece confirmar a tendência de desaceleração que se
tem vindo a registar desde 2001 para este tipo de produtos. Conforme já foi
mencionado, o peso dos PPR/E na carteira Vida diminuiu de 25% em 2004 para
19% em 2005.

Refira-se, por último, o acentuado crescimento de 91,1% para os seguros de
rendas, que, no entanto, mantém uma expressão bastante reduzida na carteira
global Vida (cerca de 1%).

O montante de prémios emitidos em 2005 para o ramo Vida corresponde, em
grande parte, a produção nova, isto é, a prémios emitidos no âmbito de novos
contratos de seguro. Neste ano, a produção nova ascendeu a quase 74% do total
da produção do ramo Vida, registando um crescimento substancial de 53,3% face
a 2004, certamente associado ao já mencionado carácter extraordinário da
produção do ramo Vida de 2005.
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Gráfico 2.28 Produção nova – Ramo Vida

Quadro 2.10 Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005 Var. 2003/2004 Var. 2004/2005

Seguros de Rendas 56 42 80 -25,0% 91.1%

Seguros de Capitais 4.932 5.568 8.298 12,9% 49%
Vida Inteira 10 3 30 -66,3% 814,4%
Capitais Diferidos 3.036 3.534 5.987 16,4% 69,4%
Mistos 52 50 46 -3,4% -8,2%
Temporários 412 403 452 -2,0% 12,1%
Seguros do tipo "Universal Life" 92 88 92 -4,4% 4,0%
PPR/E 1.302 1.488 1.690 14,3% 13,6%
Outros 29 0 0 -100,0% -

Outros Seguros 62 122 136 96,7% 10,9%

Operações de Capitalização 235 331 552 40,9% 66,9%

Total 5.285 6.063 9.066 14,7% 49,5%
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O total da provisão matemática ascendeu a quase 22 mil milhões de euros em
2005, o que representa um aumento de 16% relativamente a 2004. Os
crescimentos mais expressivos foram registados nos seguros de capitais diferidos
(21%), nas rendas (18%) e nos PPR/E (16%).

A estrutura da provisão matemática por tipo de produto manteve-se relativamente
constante face à estrutura de 2004, sendo de destacar o peso de 50,8% dos
seguros de capitais diferidos e de 35,3% dos PPR/E. O peso das operações de
capitalização, por outro lado, decresceu 1,1%, situando-se nos 6,3%.
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Gráfico 2.29 Provisão matemática

Quadro 2.11 Seguros de Vida – Estatísticas por tipo de produto (excluindo seguros complementares)

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

Segura Contrato Cabeça Contrato Cabeça

Seguros Individuais
Seguros de Rendas 17,828 162,905 8,807 9,158 17,650 2.0243 1.9467 2.0041 1.9273 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 29,480 12,874 9,302 9,746 101,166 3.1693 3.0249 10.8757 10.3802 

Capitais Diferidos 3,458,198 6,191,454 913,119 869,862 15,431,392 3.7872 3.9756 16.8997 17.7400

Mistos 41,377 315,999 141,716 169,202 867,189 0.2920 0.2445 6.1192 5.1252 

Temporários 69,670 40,564 445,050 541,630 15,731,530 0.1565 0.1286 35.3478 29.0448 

Seguros do tipo "Universal Life" 87,620 57,293 132,646 158,378 2,681,697 0.6606 0.5532 20.2169 16.9323 

PPR/E 1,690,161 7,730,735 1,497,562 1,491,069 14,934,735 1.1286 1.1335 9.9727 10.0161 

5,394,334 14,511,823 3,148,202 3,249,045 49,765,358 1.7135 1.6603 2.0041 1.9273 Renda

15.8463 15.3548 Capital

Seguros de Grupo

Seguros de Rendas 62,535 385,850 1,385 24,217 66,619 45.1518 2.5823 48.1002 2.7509 

Seguros de Capitais
Vida Inteira 348 1,044 20 2,209 6,409 17.4081 0.1576 320.4542 2.9014 

Capitais Diferidos 2,529,261 4,935,885 6,919 460,231 7,283,915 365.5529 5.4956 1,052.7411 15.8267 

Mistos 4,891 32,518 481 13,927 101,037 10.1678 0.3512 210.0555 7.2547 

Temporários 382,782 61,191 89,334 4,306,796 107,366,976 4.2848 0.0889 1,201.8602 24.9297 

Seguros do tipo "Universal Life" 3,892 39,212 81 9,665 77,782 48.0472 0.4027 960.2748 8.0478 

2,983,709 5,455,700 98,220 4,817,045 114,902,738 30.3778 0.6194 48.1002 2.7509 Renda

1,185.8948 23.9600 Capital
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O peso dos seguros individuais decresceu significativamente, representando, em
2005, cerca de 60% do total da produção Vida (68% em 2004). Estes seguros
abrangem um universo de cerca de 3,2 milhões de pessoas seguras, o que significa
um aumento de 7% face a 2004.

Contrariamente ao que havia acontecido no ano anterior, o prémio médio por
cabeça e o capital médio por cabeça registaram acréscimos de 22% e 3%,
respectivamente. O prémio médio por contrato e o capital médio por contrato
registaram comportamentos semelhantes, com taxas de crescimento ligeiramente
inferiores às indicadas.

Os seguros PPR/E perderam algum peso relativo no conjunto dos seguros
individuais, representando, em 2005, cerca de 31% da total dos prémios de
seguros individuais (36% em 2004) e abrangendo cerca de 1,5 milhões de pessoas
seguras (aumento de 4% face a 2004). Tal como tem vindo a acontecer em anos
anteriores, o capital médio por cabeça voltou a registar uma redução, situando-se,
em 2005, em pouco mais de 10 milhares de euros (redução de 3% face a 2004).

O montante de prémios emitidos em 2005 para seguros de grupo duplicou
relativamente a 2004, ascendendo a quase 3 mil milhões de euros. No entanto, o
crescimento registado ao nível do número de pessoas seguras foi bastante inferior,
tendo aumentado em apenas 6,6%, para 4,8 milhões de pessoas seguras. Tal ter-
se-á ficado a dever ao relativamente reduzido crescimento dos seguros
temporários (12%), produtos estes que concentram uma expressiva proporção do
número total de pessoas seguras (89% para o universo dos seguros de grupo).

Tal como para os seguros individuais, o prémio médio e o capital médio
aumentaram relativamente a 2004, tanto para o cálculo baseado no número de
pessoas seguras como para o cálculo baseado no número de contratos. No
entanto, destacam-se os aumentos bastante expressivos para o prémio médio,
chegando mesmo a duplicar os valores relativos a 2004 para o cálculo baseado no
número de contratos.

Contrastando com o elevado aumento da produção, o resultado da conta técnica,
apesar de positivo, apresentou um decréscimo de 3,4% face ao valor registado em
2004.
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Quadro 2.12 Estrutura da conta técnica do ramo Vida – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios líquidos de resseguro 5.179 5.938 8,950 
Prémios brutos emitidos 5.285 6.063 9,066 
Prémios de resseguro cedido 106 125 116 

Variação da provisão matemática 1.262 1.645 2,941
Variação de outras provisões técnicas 1.275 1.607 3,024
Montantes pagos 3.185 3.403 3,536
Variação da provisão para sinistros 49 -3 102
Participação nos resultados 107 148 166

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,5% -0,7% -0.2%

Custos de exploração / Prémios emitidos 5,2% 4,7% 3.4%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 19,0% 17,8% 13.3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,8% 5,2% 2.5%
Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras / Prémios emitidos 0,8% 1,2% 1.5%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 3,3% 4,6% 3.0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 2,0% 2,1% 1.3%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,3% 0,3% 0.0%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Esta situação resulta, em parte, e tal como já referido anteriormente, do efeito
inverso da constituição das provisões técnicas para os novos contratos. Por outro
lado, a função financeira apresentou também uma situação menos favorável do
que a ocorrida em 2004, particularmente no que se refere ao saldo de mais e
menos-valias não realizadas.

O aumento dos custos com sinistros terá também contribuído para a redução
verificada no resultado do ramo. Com efeito, esta rubrica sofreu um acréscimo na
ordem dos 7%, para o qual contribuíram tanto os montantes pagos como a
variação da provisão para sinistros.

Tal aumento terá ficado a dever-se à conjugação dos efeitos inversos entre o
acréscimo expressivo dos montantes pagos decorrentes de resgates (30%) e o
decréscimo de 10% dos montantes pagos devidos a vencimentos de contratos. O
peso da soma dos vencimentos e resgates no total dos custos com sinistros
manteve-se relativamente constante em relação a 2004, a rondar os 88%.

A rubrica de variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para sinistros)
registou um acréscimo bastante significativo (83,5%), devido ao aumento da
provisão matemática (79%) e da provisão para seguros e operações do tipo unit
linked (89%). Tal acréscimo reflecte o aumento substancial de produção verificado
em 2005, designadamente ao nível da produção nova que, conforme já foi
mencionado, deverá ter tido carácter extraordinário.

A participação nos resultados atribuída registou um aumento de 12,3% que,
apesar de significativo, ficou aquém do nível de crescimento verificado no ano
anterior (38,6%).
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Gráfico 2.30 Participação nos resultados

Quadro 2.13 Vencimentos e Resgates (1)

milhões de euros 2003 2004 2005

Vencimentos 1.761 1.767 1.593

Resgates 1.160 1.223 1.592

(1) Com exclusão dos custos de gestão de sinistros imputados
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Por outro lado, a provisão matemática dos seguros de Vida com participação nos
resultados, que ultrapassou os 17 mil milhões de euros em 2005, registou um nível
de crescimento significativamente superior ao alcançado em 2004 (22,5% em
2005 e 15,4% em 2004). Tal ficou certamente a dever-se à contribuição dada pelo
aumento substancial da produção em 2005, designadamente à produção nova.

O indicador de participação nos resultados atribuída sobre a provisão matemática
de seguros com participação nos resultados manteve-se constante em relação a
2004, fixando-se nos 1,1%.

Os resultados distribuídos no exercício de 2005 ascenderam a 144 milhões de
euros, o que representa um aumento de 23% face ao ano anterior. O rácio entre
a participação nos resultados atribuída e os resultados distribuídos registou, no
entanto, um decréscimo face a 2004, situando-se nos 115% (126% em 2004).

Relativamente à estrutura dos montantes distribuídos, há a registar o aumento da
distribuição de resultados por pagamento em numerário, cujo peso aumentou de
24% para 30% e a diminuição do peso da distribuição de resultados por
diminuição dos prémios, que decresceu de 11% para apenas 2%. Merece ainda
destaque a tendência dos últimos anos para o aumento do peso da distribuição de
resultados por aumento das importâncias seguras.

A análise da sinistralidade é de especial relevância nas modalidades que
comportam o risco de mortalidade, nomeadamente os seguros temporários. Este
tipo de produtos, apesar de representarem apenas 5% dos prémios emitidos em
2005, são responsáveis por quase 75% do total do capital em risco do ramo Vida.
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Sinistralidade

Quadro 2.14 Seguros temporários

milhares de euros 2003 2004 2005

Seguro Individual
Custos com sinistros 11.197 15.277 13.154
Prémios brutos emitidos 54.715 61.278 69.670

Taxa de sinistralidade 20,5% 24,9% 18,9%

Seguro Grupo
Custos com sinistros 101.462 106.952 152.240
Prémios brutos emitidos 357.495 342.183 382.782

Taxa de sinistralidade 28,4% 31,3% 39,8%
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A taxa de sinistralidade dos seguros temporários registou um aumento de 8,5
pontos percentuais para os seguros de grupo e uma redução de 6 pontos
percentuais para os seguros individuais. No cômputo geral, isto é, considerando a
soma dos seguros individuais e dos seguros de grupo, a taxa de sinistralidade
ascendeu a 36,6%, correspondendo a um aumento de 6,3 pontos percentuais
face a 2004.

Para os seguros individuais, a redução da taxa de sinistralidade ficou a dever-se ao
efeito conjugado do aumento da produção e da redução dos custos com sinistros.
Por outro lado, o aumento da taxa de sinistralidade dos seguros de grupo deve-se
ao aumento substancial de 42% nos custos de sinistros, atenuado pelo aumento
de apenas 12% dos prémios deste tipo de seguro.

No final do exercício de 2005, era de 2,7% a taxa técnica média de cálculo das
provisões matemáticas para os seguros de Vida não ligados que nessa data
estavam em vigor. Note-se que as taxas médias seguidamente apresentadas foram
determinadas através da ponderação das taxas técnicas das provisões
matemáticas dos diversos produtos considerados pelo valor das respectivas
provisões matemáticas. Devido a questões de qualidade da informação, essa taxa
foi obtida através de uma amostra que representa cerca de 94% do universo das
provisões matemáticas dos seguros não ligados em 31 de Dezembro de 2005.

No gráfico seguinte constam as taxas técnicas para efeito de cálculo das provisões
matemáticas, por tipo de seguros de Vida não ligados.8 São apresentadas as taxas
mínimas, médias – realçadas a negrito – e máximas.

É de salientar que, por razões prudenciais, é usual a constituição de provisões
adicionais relativamente a produtos comercializados em anos anteriores cujas
taxas técnicas de cálculo das provisões matemáticas eram mais elevadas.

Por outro lado, é de sublinhar que a análise efectuada restringiu-se às taxas das
provisões matemáticas, excluindo-se portanto a atribuição de participação nos
resultados. Em 2005, existiam bastantes produtos (quer seguros de capitais
diferidos, quer seguros temporários) cujas taxas técnicas das provisões

Taxas técnicas das
provisões matemáticas

dos seguros de Vida não
ligados

8 Na presente análise, considerou-se a desagregação dos PPR/E por tipo de produto subjacente, designadamente com a
alocação de 96,8% da provisão matemática em seguros de capital diferidos e o remanescente em seguros do tipo
“Universal Life”.
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matemáticas eram nulas, o que explica, em parte, o facto de a taxa média global
poder ser considerada baixa em relação à de 2004 (3,5%). Nesses produtos,
embora apenas haja garantia do capital, a remuneração é feita por via da
participação nos resultados atribuída anualmente.

Acrescente-se que a taxa média global de cálculo das provisões matemáticas dos
seguros não ligados atrás mencionada (2,7%) é fortemente influenciada pelos
seguros de capitais diferidos (incluindo PPR/E), os quais eram responsáveis por
90,7% do valor total das provisões matemáticas consideradas na amostra. Por
outro lado, por se tratar de seguros em caso de morte anuais renováveis, o valor
das provisões matemáticas relacionadas com os seguros temporários apenas
representava 0,5% do valor global das provisões matemáticas dos seguros não
ligados incluídos na análise.

No próximo gráfico apresentam-se as taxas técnicas de cálculo das provisões
matemáticas consoante os seguros estejam ou não em comercialização. Dele pode
concluir-se que as taxas técnicas dos produtos que já não se encontram em
comercialização são superiores às correspondentes taxas dos seguros que se
encontram em comercialização. Isso é explicado, por um lado, pela tendência
estrutural de descida das taxas de juro a que se tem assistido ao longo dos últimos
anos e, por outro, pela adopção, nalguns casos, de uma política comercial em que
as empresas de seguros garantem somente o capital investido e a remuneração
deste é efectuada mediante a participação nos resultados.

Note-se que, no final de 2005, as provisões matemáticas dos capitais diferidos
com taxas técnicas nulas representavam 17% do montante total das provisões
matemáticas dos capitais diferidos incluídos na análise. Considerando só os
seguros de capitais diferidos que se encontravam em comercialização, essa
percentagem sobe para 53%, o que é bastante relevante.
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A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros em
comercialização em 31 de Dezembro de 2005 era, nessa data, de 1,4%, enquanto
a taxa média dos seguros já fora de comercialização era de 3,3%.

No grupo dos seguros de vida inteira e mistos, a taxa técnica máxima dos produtos
que se encontravam em comercialização era de 4%, enquanto a dos que já não se
encontravam nesse estado era de 5,6%. Nos restantes grupos de seguros a taxa
técnica máxima dos produtos que se encontravam em comercialização era igual à
dos que já não se encontravam em comercialização.

Nos temporários, a taxa mínima e a taxa máxima eram, respectivamente, de 0% e
4%, independentemente do estado de comercialização desse tipo de seguros. Nos
seguros do tipo “Universal Life“, as taxas mínimas eram 1,6% para os seguros em
comercialização e 2,4% para os restantes.

Os seguros de Vida têm sido o veículo predominante para financiar os PPR/E,
sendo responsáveis, no final de 2005, por 76% do valor total do património dos
veículos que financiavam esses planos, como se pode verificar mais adiante no
Capítulo 7 (Gráfico 7.1).

No âmbito da actividade seguradora, as provisões matemáticas dos fundos
autónomos que, através de seguros de Vida não ligados, financiavam PPR/E no
final de 2005, correspondiam a cerca de 38% do total das provisões matemáticas
desse tipo de seguros. Quanto aos seguros de Vida ligados, essa percentagem era
de apenas 6% para o total das provisões técnicas relativas a seguros de Vida em
que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro.

A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros não
ligados que financiam PPR/E era de 3%, designadamente 2,4% para os produtos
em comercialização e 3,1% para os que já estavam fora de comercialização.

Na área das pensões, as empresas de seguros exploram o negócio quer pela via de
fundos de pensões, quer através de apólices de seguro. A exploração do negócio
sob a forma de fundos de pensões será analisada no Capítulo 5.

No final de 2005, o valor das provisões matemáticas afectas às apólices de seguros
que se encontravam a financiar planos de pensões ascendia a cerca de 281
milhões de euros (acréscimo de 51% face ao valor de 2004), estando abrangidos
cerca de 30 mil participantes (acréscimo de 7% face a 2004). Esse valor das
provisões matemáticas representava cerca de 34% do valor dos fundos de
pensões geridos por empresas de seguros.

Como se pode concluir pela análise dos dois quadros seguintes, 46% do valor das
provisões matemáticas (59% em 2004) estava afecto a apólices de seguro que
conferiam direito de resgate das mesmas. O número de participantes das apólices
que financiam planos de pensões onde existe esse direito de resgate representa
62,2% face ao universo total de participantes (68% em 2004).

Comparativamente ao final de 2004, há ainda a realçar o elevado aumento de
28,8% para 40,8% da percentagem do valor das provisões matemáticas das
apólices que financiavam planos de contribuição definida onde não havia direito
de resgate.

PPR/E financiados através
de apólices de seguro

Planos de pensões
financiados por apólices

de seguro



85

Como se verifica através dos quadros anteriores, 67,8% do valor das provisões
matemáticas e 76,8% do número de participantes diziam respeito, no final do ano
referido, a apólices afectas a planos de pensões de contribuição definida.

Do quadro seguinte consta a repartição do valor das provisões matemáticas das
apólices de seguro que financiam planos de pensões, bem como do número de
participantes das correspondentes apólices.

Da análise do quadro anterior sobressai a conclusão de que, no âmbito das
apólices de seguro, os capitais diferidos eram a principal modalidade utilizada para
financiar planos de pensões, quer em termos do valor das provisões matemáticas,
quer em termos do número de participantes. Note-se ainda que, em relação ao
valor das provisões matemáticas das apólices que financiavam planos de pensões,
aproximadamente dois terços eram respeitantes a planos de contribuição definida,
sendo pouco mais de três quartos a correspondente proporção relativa ao número
de participantes.
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Quadro 2.15 Repartição do peso relativo do valor das provisões matemáticas das apólices
de seguro que financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função
do direito de resgate das apólices

Direito de resgate das apólices de seguro

Tipo de plano de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 27,0% 40,8% 67,8%
Benefício definido ou misto 19,0% 13,2% 32,2%

Total 46,0% 54,0% 100,0%

Quadro 2.16 Repartição do peso relativo do número de participantes das apólices de
seguro que financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função do
direito de resgate das apólices

Direito de resgate das apólices de seguro

Tipo de plano de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 49,2% 27,6% 76,8%
Benefício definido ou misto 13,0% 10,2% 23,2%

Total 62,2% 37,8% 100,0%

Quadro 2.17 Repartição do valor das provisões matemáticas e do número de participantes
das apólices de seguro que financiam planos de pensões, por tipo de seguros

Tipo de Valor das Número de
seguros provisões matemáticas participantes

Capitais diferidos 50,5% 64,2%
Rendas 34,1% 1,8%
Tipo "Universal Life" 13,7% 31,7%
Mistos 1,7% 2,3%

Total 100,0% 100,0%



86

O
s 

Se
gu

ro
s

2.3.2.2. Ramos Não Vida

De acordo com o que já foi mencionado anteriormente, o volume de prémios nos
ramos Não Vida não sofreu alterações significativas face ao ano de 2004, tendo
apresentado um ligeiro crescimento de 1,4% em termos nominais, passando
assim a apresentar um valor de 4.157 milhões de euros.

Ao nível de cada um dos segmentos de negócio verificaram-se situações díspares.
No caso do conjunto de ramos Acidentes e Doença, após o reduzido crescimento
verificado em 2003 e 2004, registou-se, em 2005, um crescimento ligeiramente
superior, na ordem dos 2,8%. Também o grupo de ramos Incêndio e Outros
Danos continuou a manter uma taxa de crescimento consistente com a verificada
no ano anterior (5,6% em 2004 e 4,3% em 2005). Já nos restantes ramos, a
variação entre 2004 e 2005 foi negativa. Com efeito, depois do abrandamento
verificado ao longo dos últimos anos, o volume de prémios de seguro Automóvel
sofreu, em 2005, uma redução, ainda que ligeira (-0,2%). Também os ramos
Marítimo e Transportes e Aéreo sofreram decréscimos de escala reduzida (-1% e
-0,4%, respectivamente). Só os ramos Mercadorias Transportadas, com -5,9%, e
Responsabilidade Civil Geral, com -4,1%, é que registaram taxas de crescimento
mais negativas.

Como resultado, a estrutura de prémios dos ramos Não Vida manteve-se estável,
à semelhança do que tem vindo a verificar-se ao longo dos últimos anos. Em
relação a 2004, em particular, verificou-se apenas a troca de 1 ponto percentual
entre os grupos de ramos Automóvel e Incêndio e Outros Danos (com benefício
deste último).

Apesar do aumento pouco expressivo do volume de prémios dos ramos Não Vida,
tal como já foi referido anteriormente, verificou-se um crescimento significativo
nos resultados da conta técnica Não Vida (na ordem dos 36%), que ascenderam
aos 388 milhões de euros.

Esta situação permitiu um crescimento do rácio Resultado da conta
técnica/Prémios emitidos em 2,2 pontos percentuais.

Produção dos ramos Não
Vida 

Evolução da conta
técnica dos ramos

Não Vida 

Gráfico 2.34 Estrutura da carteira de prémios Não Vida
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Apesar dos custos de funcionamento terem sofrido um ligeiro aumento (de
1,8%), a melhoria dos resultados técnicos poderá ser explicada, por um lado, pela
melhoria da função financeira, a qual tem por base, em particular, um acréscimo
de 75% no saldo de mais e menos-valias não realizadas. Por outro lado, também
o custo do risco continua a diminuir face ao que se tem registado em anos
anteriores (71,5% em 2005, face a 73,3% em 2004 e 76% em 2003).

O comportamento dos resultados dos ramos Não Vida poderá também ser
justificado, em parte, pelo decréscimo de 2% que se verificou ao nível dos custos
com sinistros. Com efeito, só os montantes pagos reduziram 5,3%. Apesar do
pouco expressivo aumento do volume de prémios, esta redução implicou também
uma quebra na taxa de sinistralidade, que passou a situar-se nos 63,6% (face a
66,6% em 2004).

O saldo de resseguro voltou a ser desfavorável para as empresas de seguros, tendo
sofrido um agravamento de 20,1%, o qual se consubstanciou num aumento da
proporção face aos prémios de seguro directo (7,8% em 2005 face a 6,7% em 2004).
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Sinistralidade 

Resseguro 

Gráfico 2.35 Evolução do custo do risco, despesas de funcionamento e desempenho financeiro Não Vida em função dos
prémios emitidos

Quadro 2.18 Estrutura da conta técnica Não Vida – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 4,002 4,102 4,157
Acidentes e Doença 1,201 1,226 1,260
Incêndio e Outros Danos 624 659 688
Automóvel 1,918 1,951 1,946 
Transportes 84 78 76
Responsabilidade Civil Geral 76 87 84
Diversos 98 100 104

Prémios adquiridos 3,947 4,059 4,160
Montantes pagos / Prémios adquiridos 65.0% 61.7% 57.0%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 68.7% 66.6% 63.6%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7.3% -6.7% -7.8%
Custos de exploração / Prémios emitidos 25.1% 25.6% 25.7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 5.4% 4.6% 4.8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1.1% 1.0% 1.7%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 5.4% 6.7% 8.9%
Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 16.8% 15.6% 17.9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 42.7% 40.1% 37.0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 4.5% 3.6% 4.9%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 77.8% 74.3% 59.7%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Tanto a taxa de cedência como a taxa de aceitação registaram uma tendência
crescente, acompanhada por uma redução das respectivas taxas de sinistralidade,
situação esta que tem vindo a verificar-se desde 2003. É de referir, em particular,
a redução da taxa de sinistralidade do resseguro aceite de 74,3% em 2004 para
59,7% em 2005.

Apresenta-se seguidamente a análise de alguns ramos e modalidades Não Vida
que, pela sua importância neste contexto, carecem de um estudo mais detalhado.

a) Acidentes de Trabalho

O volume de prémios da modalidade Acidentes de Trabalho foi 0,4% superior ao
registado em 2004. Este acréscimo foi acompanhado por um aumento de 1,8%
do montante de salários seguros, que ascenderam a 35,7 mil milhões de euros.

A taxa de sinistralidade da modalidade Acidentes de Trabalho voltou a sofrer um
aumento, face ao verificado em 2004, registando-se novamente o valor
apresentado em 2003 (77,3%).

Esta situação ficou a dever-se ao elevado reforço da provisão para sinistros global,
dado que o volume de montantes pagos sofreu uma redução de 10,6% e o
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Gráfico 2.36 Montante de salários seguros – Modalidade Acidentes de Trabalho

Evolução dos prémios e
dos salários seguros 

Quadro 2.19 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 751 752 755

Prémios adquiridos 751 750 754

Montantes pagos / Prémios adquiridos 82,5% 73,8% 65,7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 77,3% 74,1% 77,3%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -1,5% -0,7% -0,4%

Custos de exploração / Prémios emitidos 25,1% 23,0% 22,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 8,5% 7,4% 8,2%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,4% 0,9% 2,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 6,8% 11,1% 10,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 4,5% -0,8% 4,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 65,1% 242,2% 78,9%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 2,8% -2,1% -1,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 68,6% 95,6% 40,0%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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volume de prémios, como já se referiu anteriormente, registou um ligeiro
crescimento.

Em termos de estrutura, a rubrica de outras prestações e custos passou a ter um
peso de 62,8% (55,6% em 2004), devido não só ao respectivo aumento de 0,9%,
mas também devido à redução de 31% (mais de 60 milhões de euros) sofrida pela
rubrica pensões remidas, que passou a representar 76,6% do total de pensões
(face a 83% no ano anterior).

A provisão para sinistros registou um aumento de 6,6%, ao contrário do que se
havia verificado no ano anterior (quebra de 4,1%). Com efeito, em 2005, tanto a
provisão matemática como a provisão para outras prestações e custos sofreram
aumentos (de 6,3% e 7,3%, respectivamente). A provisão matemática continua,
no entanto, a representar a maior parte da provisão para sinistros (70%).

O saldo de resseguro cedido voltou a registar um ligeiro decréscimo, sendo que o
efeito do aumento da taxa de sinistralidade já referido repercutiu-se num
agravamento do custo do risco (de 74,8% para 77,7%).

No que respeita ao desempenho financeiro associado à modalidade Acidentes de
Trabalho, verificou-se uma melhoria da situação relativamente a 2004.
Efectivamente, esta registou um crescimento de 2,2 pontos percentuais, que se
consubstanciou num expressivo valor de 10,4%, o mais elevado dos últimos seis
anos.
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Gráfico 2.37 Montantes pagos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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Gráfico 2.38 Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho
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Tendo os custos de exploração mantido aproximadamente o valor relativo do ano
anterior e apesar da melhoria da função financeira, os resultados da modalidade
Acidentes de Trabalho registaram uma quebra de 3,4% face ao ano anterior.

Das vinte empresas que operam nesta modalidade, apenas cinco registaram
resultados negativos, o que representa uma melhoria face a 2004 (oito empresas
com resultados negativos). No cômputo geral, estas empresas apresentam
resultados que não chegam aos 4 milhões de euros, situação esta que se traduz
numa evolução positiva em relação ao verificado no ano anterior, em que esses
resultados negativos ultrapassaram os 5 milhões de euros.

b) Doença

A produção de seguro directo do ramo Doença continuou a registar um forte
crescimento, à semelhança do que tem vindo a acontecer na última década. No
entanto, a taxa de crescimento alcançada em 2005 confirma a tendência de
abrandamento que se tem vindo a sentir desde 2003 (7% em 2005 face a 19,6%
em 2002, 15,4% em 2003 e 10,5% em 2004).

Quadro 2.20 Estrutura da conta técnica do ramo Doença – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 307 340 364 

Prémios adquiridos 304 338 361 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 76,2% 78,7% 77,6%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,1% 80,7% 80,9%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -9,3% -7,4% -7,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 16,8% 16,7% 16,0%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 1,2% 1,5% 1,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,1% 0,4% 0,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -4,5% -2,4% -3,1%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 30,2% 27,3% 23,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 65,5% 68,4% 46,9%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 23,3% 23,1% 14,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 80,3% 85,5% 60,1%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Gráfico 2.39 Resultados técnicos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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A população segura registou um aumento de 4,7%, atingindo cerca de 1.843 mil
pessoas, registando-se, assim, um aumento nominal do prémio médio por pessoa
segura em 2,2% (passando de 192 euros em 2004 para 197 euros em 2005).

No que respeita ao prémio médio por pessoa segura, continuou a verificar-se a
existência de um valor mais elevado para os seguros de grupo do que para os
seguros individuais. Comparando com os valores registados no ano anterior,
verificou-se um ligeiro acréscimo para os seguros de grupo (224 euros face a 212
euros em 2004), enquanto o valor relativo aos seguros individuais se manteve
constante (170 euros em ambos os períodos).

A proporção entre o número de pessoas que subscrevem seguros individuais e de
grupo manteve-se praticamente idêntica à registada no ano anterior, com uma
repartição a rondar os 50% para as duas tipologias.

Em 2005, continuou a evidenciar-se a tendência para a redução do peso do
sistema de reembolso (sistema em que a empresa de seguros indemniza o
segurado numa parte das despesas de saúde suportadas por este, mediante a
apresentação dos respectivos comprovativos) e o consequente aumento dos
sistemas convencionado (em que a empresa de seguros dispõe de uma rede
convencionada de profissionais ou entidades que se dedicam à prestação de
cuidados médicos-hospitalares e de cuja lista dá conhecimento ao tomador de
seguro aquando da subscrição do contrato) e misto (em que a empresa de seguros
permite que o segurado recorra a prestadores não convencionados, beneficiando,
todavia, e em princípio, de condições de reembolso menos atractivas do que no
recurso à rede convencionada), tanto para os seguros individuais como para os
seguros de grupo.

Considerando como medida a última estimativa disponível para os custos com
sinistros totais por ano de ocorrência (i.e. o total de montantes pagos por ano de
ocorrência, independentemente do ano de pagamento, acrescidos da
correspondente parcela da provisão para sinistros constituída a 31 de Dezembro
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Gráfico 2.40 Proporção entre subscritores de seguros individuais e seguros de grupo
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de 2005), constata-se o decréscimo substancial de 39% para 27% do sistema de
reembolso entre 2003 e 2005 e o aumento dos sistemas convencionado e misto
de 60% para 73% no mesmo período.

À semelhança do que se vinha a verificar em anos anteriores, a taxa de
sinistralidade do ramo Doença manteve-se em níveis elevados, tendo registado um
ligeiro acréscimo de 0,2 pontos percentuais em 2005, passando a situar-se em
80,9%.

O saldo de resseguro, em 2005, manteve-se relativamente constante, tal como o
custo do risco, que ascendeu a 88,2% nesse ano (88,1% em 2004).

A taxa de cedência para o ramo Doença tem vindo progressivamente a diminuir
nos últimos anos. O ano 2005 não foi excepção, registando-se uma queda de 4
pontos percentuais face a 2004, para 23,3% (note-se que este rácio se situava em
quase 46% no ano 2000). Por sua vez, a taxa de aceitação sofreu uma redução
significativa, passando de 23,1% em 2004 para 14,8% em 2005. Importa, no
entanto, salientar que estas percentagens são claramente influenciadas pela
política de transferência de risco de um grupo financeiro a operar neste segmento
do mercado.

O resultado técnico do ramo Doença voltou a ser negativo em 2005, cifrando-se
em -13,3 milhões de euros, correspondendo a um agravamento de 27% face ao
resultado de 2004 (-10,4 milhões de euros).

Este agravamento do resultado negativo pode ser explicado pela diminuição da
produção bruta, pelo agravamento dos custos de exploração brutos em 16%
(sendo que a componente de resseguro aceite voltou a assumir alguma
responsabilidade neste elevado crescimento, com a quase duplicação dos custos
registados no ano anterior) e pelo significativo reforço da provisão para riscos em
curso registado para uma empresa em particular.

Por outro lado, o número de empresas que registaram prejuízo no ramo Doença
manteve-se idêntico ao registado no ano anterior – oito empresas num universo
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de dezoito –, sendo de salientar que 54% dos resultados negativos registados no
ramo têm origem numa única empresa. 

c) Automóvel

Depois do abrandamento no crescimento verificado em 2004, o ano 2005 ficou
marcado pela redução, ainda que ligeira (-0,2%) da produção do seguro
Automóvel, registando um valor de 1.946 milhões de euros.

Este valor é maioritariamente constituído pelo seguro de Responsabilidade Civil
(que inclui o seguro obrigatório), representando 68,6% do total da produção. A
modalidade Veículos Terrestres continua a manter também alguma
expressividade, constituindo 27,8% daquele valor.

Face à política das empresas de resseguro de não aceitação de coberturas para
contratos com capital ilimitado, o número de apólices deste tipo tem vindo a
decrescer significativamente desde 2003. Deste modo, em 2005 estas já só
representavam 0,2% do total de apólices de seguro de Responsabilidade Civil.
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No entanto, cerca de metade das apólices com esta cobertura tem também
associada a cobertura de pessoas transportadas e cerca de 41% inclui ainda a
cobertura de veículos terrestres.

A taxa de sinistralidade prosseguiu com o percurso decrescente que tem vindo a
verificar-se desde o ano 2002. Em relação ao ano 2005, esta situação ficou a
dever-se, fundamentalmente, à redução dos custos com sinistros (-6,7%).

Esta quebra foi impulsionada essencialmente pela diminuição dos montantes
pagos (-5,3%), que representam cerca de 89% do total de custos com sinistros
ocorridos em 2005.

À semelhança da taxa de sinistralidade, verificou-se também a redução do número
de sinistros, que passou a situar-se abaixo dos 620 mil (o que constitui uma
redução de 3,1% face a 2004 e de quase 10% face a 2003), assim como da
frequência de sinistros, que registou um valor de 11% (11,3% em 2004).

Apesar das melhorias, em termos de sinistralidade, verificadas no seguro
Automóvel, o custo médio por sinistro registou um agravamento de 0,8% em
relação ao ano anterior, aproximandose já dos 2.170 euros.

Ao contrário do ano anterior, a função financeira registou uma ligeira melhoria
(de 0,7%), tendo assim apresentado um valor de 7,1%. Esta evolução ficou a
dever-se, fundamentalmente, ao incremento do saldo de mais e menos-valias não
realizadas (na ordem dos 64%).

Os custos de exploração mantiveram, aproximadamente, o nível verificado no ano
anterior, representando agora 25,8% dos prémios emitidos (25,7% em 2004).

A situação descrita, associada à redução do custo do risco para o seguro
Automóvel (de 77,5% para 74,3%), permitiu que este registasse resultados
técnicos globais de 181 milhões de euros, o que constitui uma melhoria
substancial face aos 72 milhões de euros obtidos em 2004.

Sinistralidade 

Resultado da conta
técnica  

Quadro 2.21 Estrutura da conta técnica do ramo Automóvel – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 1.918 1.951 1.946

Prémios adquiridos 1.888 1.939 1.956

Montantes pagos / Prémios adquiridos 69,7% 66,5% 62,4%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 77,1% 75,7% 70,0%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -1,9% -1,4% -2,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 24,1% 25,7% 25,8%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos ,1% 5,2% 5,1%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,2% 1,2% 1,9%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 4,4% 3,7% 9,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 3,6% 3,6% 7,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 45,7% 55,4% 53,7%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,3% 0,0% 3,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 219,4% 215,2% 47,4%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite



95

Em relação a 2004, o número de empresas com resultados negativos diminuiu de
quatro para duas, tendo estas, adicionalmente, apresentado resultados com
pouca relevância material face ao resultado global.

d) Incêndio e Outros Danos

A produção do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos, apesar do aumento de
4,3% em 2005, continuou a evidenciar uma tendência de desaceleração iniciada
em anos anteriores (crescimentos de 6,5% em 2003 e de 5,6% em 2004).

Em termos relativos, há a destacar os aumentos expressivos da produção das
modalidades Incêndio e Elementos da Natureza (30,3%%) e Avaria de Máquinas
(13,4%) e as reduções nas modalidades Agrícola e Pecuário (11,4%) e Outros
(11,7%). Em termos absolutos, as maiores contribuições para o crescimento
global da produção foram dadas pelas modalidades Riscos Múltiplos (crescimento
de 3,6%) e Incêndio e Elementos da Natureza. Tais evoluções não se traduziram
em alterações muito expressivas do peso relativo de cada modalidade no cômputo
geral, destacando-se, em particular, a subida de 2 pontos percentuais da
modalidade Incêndio e Elementos da Natureza.
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Gráfico 2.44 Resultados técnicos – Seguro Automóvel
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Gráfico 2.45 Produção por modalidades - Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos
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A taxa de sinistralidade deste grupo de ramos voltou a decrescer em 2005,
atingindo os 35,3% (39,8% em 2004). O saldo de resseguro, por outro lado,
registou um agravamento de quase 5 pontos percentuais, conduzindo, desta
forma, a um ligeiro acréscimo do custo do risco em 2005, para 61,1% (60,6% em
2004).

No entanto, a análise da sinistralidade por modalidade evidencia cenários bastante
diferentes, sendo de salientar o acréscimo em 15,7 pontos percentuais da taxa de
sinistralidade da modalidade Avaria de Máquinas e a redução em 8,5 pontos
percentuais na modalidade Incêndio e Elementos da Natureza. Importa ainda
destacar o comportamento marcadamente volátil da modalidade Roubo, cuja taxa
de sinistralidade tem vindo a registar, ao longo dos últimos anos, aumentos e
reduções bastante expressivos, que chegam a atingir 50 pontos percentuais. A tal
situação não será certamente alheia a reduzida dimensão da carteira afecta a esta
modalidade. Por outro lado, a taxa de sinistralidade da modalidade de maior peso,
Riscos Múltiplos, registou, em 2005, um valor de 35,6%, correspondente a uma
diminuição de 4 pontos percentuais face a 2004.

O resultado técnico deste grupo de ramos registou um acréscimo significativo de
16,2% em 2005, cifrando-se em 93,3 milhões de euros (80,2 milhões de euros em
2004). Tal aumento ficou a dever-se, principalmente, ao aumento da produção, à
redução de 5,6% nos custos com sinistros brutos e à melhoria da função
financeira (aumento de quase 1 ponto percentual).

Sinistralidade 

Resultado da conta
técnica  

Quadro 2.22 Estrutura da conta técnica do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos – Seguro directo

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 624 659 688

Prémios adquiridos 608 639 676

Montantes pagos / Prémios adquiridos 41,5% 38,6% 35,9%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 43,8% 39,8% 35,3%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -21,6% -20,9% -25,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 27,5% 29,3% 28,2%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 3,0% 2,3% 2,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,7% 0,5% 1,0%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 8,5% 11,9% 13,4%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 46,4% 44,7% 44,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 35,2% 32,5% 24,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 2,5% 1,8% 1,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 53,0% 32,4% 43,3%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite

Quadro 2.23 Modalidades de Incêndio e Outros Danos – Seguro directo 

2004 2005

Incêndio e Agrícola Riscos Incêndio e Agrícola Riscos
Elementos Colheitas Múltiplos Elementos Colheitas Múltiplos

milhões de euros da Natureza da Natureza

Prémios emitidos 52 33 502 68 29 521
Prémios adquiridos 53 33 488 68 30 510

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 19,8% 63,2% 39,6% 11,3% 65,7% 35,6%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -34,6% -2,7% -22,1% -55,0% -8,8% -22,2%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 4,7% 6,3% 12,8% 9,3% 5,4% 15,0%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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A maior contribuição para este resultado positivo veio da modalidade Riscos
Múltiplos, com um resultado de 79 milhões de euros, correspondente a um
aumento de 20,9% face a 2004, seguida da modalidade Incêndio e Elementos da
Natureza, com um resultado de 6,6 milhões de euros e um aumento de 165%
face a 2004. Apenas as modalidades Pecuário e Deterioração de Bens Refrigerados
registaram resultados negativos, que, no entanto, são pouco expressivos em
termos absolutos.

A análise dos resultados técnicos individuais revela que apenas duas empresas de
seguros registaram prejuízos neste grupo de ramos, sendo que os montantes em
causa são pouco significativos no cômputo geral.

e) Responsabilidade Civil Geral

Ao contrário do que vinha acontecendo em anos anteriores, registou-se uma
quebra da produção de 4,1% em 2005 (crescimento de 14,7% em 2004) para o
ramo Responsabilidade Civil Geral.

Em termos parciais, registaram-se decréscimos nas modalidades Responsabilidade
Civil Profissional (9,7%), Responsabilidade Civil Caçadores (8,4%) e
Responsabilidade Civil Exploração (4,5%). Apesar destes decréscimos, o peso
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Gráfico 2.46 Resultados técnicos - Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos

Gráfico 2.47 Produção por modalidades – Ramo Responsabilidade Civil Geral
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relativo de cada uma das modalidades registou apenas ligeiras variações, inferiores
a 1,5 pontos percentuais, face a 2004, mantendo-se a modalidade
Responsabilidade Civil Exploração como a parcela mais significativa do total da
produção (38,4%).

A taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral decresceu 1,8
pontos percentuais face a 2004. No entanto, a análise da taxa de sinistralidade
relativa a cada modalidade evidencia um comportamento bastante volátil,
destacando-se o aumento de 36,4 pontos percentuais na modalidade
Responsabilidade Civil Produtos e os decréscimos de 34,4 e 13,5 pontos
percentuais nas modalidades Responsabilidade Civil Profissional e
Responsabilidade Civil Caçadores, respectivamente.

O resultado técnico do ramo Responsabilidade Civil voltou a registar um saldo
global positivo, em 2005, correspondendo, no entanto, a uma diminuição de
11,1% do resultado técnico alcançado no ano anterior. Tal evolução negativa
deveu-se, principalmente, aos aumentos de 7,3% dos custos com sinistros brutos
(com destaque para a evolução relativa do negócio de resseguro aceite) e de 7%
dos custos de exploração.

Ao nível das modalidades do ramo Responsabilidade Civil Geral, registaram-se
evoluções bastante díspares, tendo sido registados resultados negativos para as
modalidades Responsabilidade Civil Caçadores e Outros.
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Gráfico 2.48 Resultados técnicos – Ramo Responsabilidade Civil Geral

Quadro 2.24 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral – Seguro directo 

milhões de euros 2003 2004 2005

Prémios emitidos 76 87 84

Prémios adquiridos 74 82 86

Montantes pagos / Prémios adquiridos 41,7% 37,1% 35,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 45,7% 65,6% 63,8%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -22,9% -11,6% -8,1%

Custos de exploração / Prémios emitidos 31,3% 30,3% 34,1%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 6,6% 6,7% 7,0%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,4% 2,3% 3,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 15,0% 4,0% 3,7%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 33,2% 34,9% 32,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 20,0% 58,0% 70,5%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,5% 2,9% 1,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite -141,8% 42,5% 316,7%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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Em termos de resultados por empresa, verifica-se uma diminuição do número de
empresas com resultados negativos (quatro em 2005, face a sete em 2004). O
montante total dos resultados negativos também decresceu, correspondendo a
uma variação positiva de 58% face a 2004.

2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço

A evolução do total dos activos das empresas de seguros e de resseguro sob a
supervisão do ISP apresentou, em 2005, a tendência de crescimento mais
acentuada dos últimos seis anos (19,9% em 2005 face a 9,7% em 2004, 11,7%
em 2003, 9,1% em 2002, 8,4% em 2001 e 14,4% em 2000).

Este comportamento foi fortemente influenciado pelo acréscimo da produção do
ramo Vida e pela evolução positiva dos investimentos (22,8%) que aproveitaram a
tendência de valorização, quer em termos nacionais, quer em termos do índice
global Europeu.

Nesta sequência, verificou-se que o valor dos investimentos (39,5 mil milhões de
euros) assumiu-se, em 2005, suficiente para cobrir o valor das provisões técnicas
(38,9 mil milhões de euros) sem necessidade de afectação de outros activos.

Relativamente à evolução das restantes rubricas do Activo, há a sublinhar um
decréscimo mais significativo da rubrica Depósitos bancários e Caixa (-13,1%),
que está essencialmente influenciado pela redução acentuada verificada numa
empresa de seguros. 

No tocante ao Passivo, verificou-se um crescimento a par do observado para o
Activo das empresas de seguros. A evolução verificada (aumento de 20,3%) é
resultado do comportamento das provisões técnicas, nomeadamente das
provisões técnicas do ramo Vida, que demonstraram um crescimento muito
expressivo (23,1%) potenciado pelo acréscimo de produção já anteriormente
referido.

O
s 

Se
gu

ro
s

Estrutura patrimonial

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Inv es timentos Prov is õe s  té c nic a s

m
ilh

õe
s 

de
 e

ur
os

Gráfico 2.49 Evolução dos investimentos e das provisões técnicas



100

O
s 

Se
gu

ro
s

A experiência passada demonstra que o ramo Vida tem vindo a registar, regra
geral, um crescimento proporcionalmente superior ao conjunto de ramos Não
Vida (ramo Vida com acréscimo de 23,1% em 2005, 14,2% em 2004, 12,6% em
2003 e 16,4% em 2002 face aos ramos Não vida com acréscimos, para os
mesmos períodos, de apenas 6,8%, 3,9%, 2,8% e 5%).

Face ao referenciado comportamento evolutivo das responsabilidades, as
provisões técnicas do ramo Vida registaram um incremento do correspondente
peso na estrutura patrimonial do Passivo (acréscimo de 1,9 pontos percentuais)
face à diminuição dos ramos Não Vida (decréscimo de 1,6 pontos percentuais).

No que respeita ao Capital Próprio, verificou-se um acréscimo na ordem dos 16%
em resultado, essencialmente, do crescimento da Reserva de Reavaliação
Regulamentar, a qual foi significativamente influenciada pelo comportamento
positivo dos investimentos e do aumento das Outras Reservas.

O crescimento dos Capitais Próprios retomou, desde 2003, níveis comparáveis aos
verificados em 1999, período a partir do qual havia assumido uma tendência
significativamente decrescente (acréscimos de 23,1% em 1999 e 5% em 2000,
seguidos de decréscimos de 40% em 2001 e 10,1% em 2002).

Este acréscimo do Capital Próprio, ainda que proporcionalmente inferior ao das
provisões técnicas (20,3%), permitiu manter em termos comparáveis a taxa de
cobertura do rácio Capital Próprio/Provisões Técnicas face ao ano anterior (8,4%
em 2005 face a 8,7% em 2004). De referir que, em 2003, havia-se verificado a
inversão da tendência decrescente deste indicador (18,6% em 2000, 9,8% em
2001, 7,7% em 2002 e 8,5% em 2003).

A cobertura das responsabilidades foi igualmente acompanhada, à semelhança do
ano anterior, pela manutenção dos níveis de autonomia financeira do mercado
(Capital Próprio/Activo Líquido), índice que demonstrava uma tendência
decrescente desde 1997 (7,4% em 2005, 7,6% em 2004, 7,2% em 2003, 6,6%
em 2002, 8% em 2001 e 14,5% em 2000).

Gráfico 2.50 Evolução das provisões técnicas
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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 no decurso de 2005.

As aplicações financeiras 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) – corresponderam, em 2005, a 29,1 mil milhões de euros, o
que representou um crescimento na ordem dos 3,7%, mas um abrandamento
face ao registado nos dois últimos anos (crescimento de 11,6% em 2004 e 7,6%
em 2003).

Os títulos de rendimento fixo continuaram a apresentar uma tendência de
crescimento a par da verificada nos anos anteriores (taxa de crescimento de
19,1% em 2005, face a 11,7% em 2004, 10,4% em 2003 e 11,5% em 2002). 

Igualmente, na componente accionista verificou-se um acréscimo na ordem dos
20,6%. De referir que o comportamento verificado em 2005 representou a
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Investimentos financeiros

Quadro 2.25 Estrutura patrimonial

Estrutura

milhões de euros 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Imobilizações incorpóreas 49 41 39 0,1% 0,1% 0,1%
Investimentos 28.034 32.182 39.531 83,1% 86,9% 89,0%
Provisões técnicas de resseguro cedido 568 586 676 1,7% 1,6% 1,5%
Devedores 1.894 1.168 1.225 5,6% 3,2% 2,8%
Imobilizações corpóreas e existências 160 142 126 0,5% 0,4% 0,3%
Depósitos bancários e caixa 2.305 2.217 1.927 6,8% 6,0% 4,3%
Acréscimos e diferimentos e outros 742 695 889 2,2% 1,9% 2,0%

Total do Activo Líquido 33.751 37.031 44.412 100,0% 100,0% 100,0%

Passivos subordinados 218 209 200 0,6% 0,6% 0,5%
Fundo para dotações futuras 71 133 272 0,2% 0,4% 0,6%
Provisões técnicas 28.778 32.326 38.897 85,3% 87,3% 87,6%

Vida 23.547 26.889 33.089 69,8% 72,6% 74,5%
Não Vida 5.231 5.437 5.807 15,5% 14,7% 13,1%

Provisões para outros riscos e encargos 126 139 199 0,4% 0,4% 0,4%
Depósitos recebidos de resseguradores 119 118 189 0,4% 0,3% 0,4%
Credores 1.730 1.053 1.122 5,1% 2,8% 2,5%
Acréscimos e diferimentos 273 232 258 0,8% 0,6% 0,6%

Total do Passivo 31.314 34.209 41.137 92,8% 92,4% 92,6%

Capital Próprio 2.437 2,822 3.275 7,2% 7,6% 7,4%

Quadro 2.26 Estrutura dos investimentos (excepto unit linked)

Peso na carteira

milhões de euros 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Terrenos e edifícios 1.220 1.194 1.168 5,5% 4,8% 4,0%
Investimentos em empresas do  grupo e associadas 589 596 704 2,7% 2,4% 2,4%
Outros investimentos financeiros 20.262 22.836 27.226 91,8% 92,7% 93,6%

Acções e outros títulos de rendimento variável 3.207 3.521 4.245 14,5% 14,3% 14,6%
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 16.479 18.406 21.923 74,7% 74,7% 75,3%
Empréstimos hipotecários e outros 88 59 67 0,4% 0,2% 0,2%
Depósitos em instituições de crédito 434 806 880 2,0% 3,3% 3,0%
Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 54 44 111 0,2% 0,2% 0,4%

Total 22.072 24.625 29.099 100,0% 100,0% 100,0%
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manutenção da tendência de reinvestimento no mercado accionista verificada
desde 2003 (acréscimo de 13,5% em 2003 e 9,8% em 2004) e que reflecte o
comportamento mais positivo dos mercados financeiros.

Ainda assim, a carteira obrigacionista continuou a apresentar o peso mais
significativo em termos da estrutura de investimentos (75,3% do total da carteira
face a 74,7% em 2002 e 2001), o que denota a postura conservadora das
empresas de seguros em termos dos seus investimentos.

Os terrenos e edifícios diminuíram o seu valor em cerca de 2%, tendo sido a única
rubrica de investimentos a registar um decréscimo de valor.

Os investimentos em empresas do grupo e associadas apresentaram em 2005 um
acréscimo na ordem dos 18%, fortemente influenciado pelo aumento das
participações de uma empresa de seguros.

Os empréstimos hipotecários e outros empréstimos, os depósitos em instituições
de crédito e os outros investimentos e depósitos junto de empresas cedentes
também foram objecto de um ligeiro aumento que globalmente e em termos
absolutos não ultrapassou os 150 milhões de euros.

O Fundo para Dotações Futuras, continuando a cumprir a função de estabilização
do nível de participação nos resultados ao longo do tempo, continuou a
apresentar uma tendência crescente, contrariando o decréscimo que se havia
verificado até 2002 (aumento de 105,6% em 2005, 87,2% em 2004 e 115,6%
em 2003 face a decréscimos de 79,3% em 2002, 44,6% em 2001 e 17,1% em
2000). De referir que o Fundo para Dotações Futuras foi ainda fortemente
influenciado pela evolução positiva dos investimentos que aproveitaram a
tendência de valorização, quer em termos nacionais, quer em termos do índice
global Europeu.

O valor do Fundo correspondia, em 2005, a aproximadamente 272 milhões de
euros, o que, comparado com os 133 milhões de euros registados em 2004,
representa um aumento em termos absolutos de cerca de 140 milhões de euros.
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De registar, igualmente, que o valor da dotação líquida do Fundo para Dotações
Futuras em 2005 foi o maior desde a constituição deste fundo (cerca de 263
milhões de euros), certamente por influência do comportamento do mercado de
capitais.

Em resultado do acréscimo do valor do Fundo para Dotações Futuras, a respectiva
capacidade de contributo para efeitos do cálculo da participação nos resultados e
garantia de taxa de juro foi reforçada, tendo o rácio entre o Fundo e a provisão
matemática dos seguros com participação nos resultados evidenciado uma
melhoria (1,8% face a 0,9% em 2004, a 0,5% em 2003 e a 0,3% em 2002).

À semelhança do ano 2004, verificou-se um aumento do peso das provisões
técnicas do ramo Vida – incluindo os seguros unit linked – nas provisões técnicas
globais do mercado segurador (85,1% em 2005 face a 83,2% em 2004, 81,8%
em 2003 e 80,4% em 2002).

Tal como observado nos últimos anos, uma parte bastante significativa (48,8%)
do acréscimo registado teve origem nos seguros unit linked, que passaram, assim,
a representar 32,1% do total das provisões técnicas do ramo Vida (28,3% em
2004, 25,5% em 2003 e 22,4% em 2002). 

Relativamente aos seguros de Vida tradicionais, em 2005 continuou a observar-se
uma evolução moderada ainda que com uma tendência crescente (o aumento das
provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked) foi de 16,4% face a 10% em
2004, 8% em 2003, 9,7% em 2002, 10,4% em 2001 e 15,9% em 2000).

A evolução das provisões técnicas do ramo Vida decorreu essencialmente do
incremento da provisão matemática, que apresentou um crescimento de cerca de
16%. De sublinhar que este acréscimo foi significativamente influenciado pelo
aumento da provisão matemática dos seguros de capitais diferidos.

A provisão para participação nos resultados, mantendo o comportamento
demonstrado no ano anterior, aumentou em 2005 em 16,5% (acréscimo de 28%
em 2004 e decréscimos de 26,3% em 2003, 4% em 2002 e 16,9% em 2001).

Os valores constituídos para a provisão para prémios não adquiridos, para a
provisão para compromissos de taxa e para a provisão para estabilização de
carteira conheceram crescimentos moderados.
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Quadro 2.27 Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 2003 2004 2005

Provisão matemática do ramo Vida 17.141 18.865 21.902
Provisão para participação nos resultados 102 131 153
Provisão para sinistros 296 285 385
Provisão para prémios não adquiridos 0 2 3
Provisão para compromissos de taxa 3 0 3
Provisão para estabilização de carteira 2 8 20

Subtotal 17.540 19.292 22.465

Provisões técnicas (unit linked) 6.002 7.597 10.625

Total 23.542 26.889 33.089
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As provisões técnicas dos ramos Não Vida apresentaram, em 2005, o crescimento
mais acentuado face aos últimos quatro anos (acréscimo de 6,8% em 2005 face a
4% em 2004, a 2,7% em 2003 e a 5% em 2002).

Este acréscimo resultou essencialmente do aumento da provisão para sinistros,
que tem um peso de 78,9% no total das provisões técnicas dos ramos Não Vida.

A provisão para prémios não adquiridos registou um crescimento de apenas
1,5%, o que é consistente com o abrandamento verificado na evolução dos
prémios dos ramos Não Vida (acréscimo de apenas 2,8%, considerando os
negócios de seguro directo e de resseguro aceite).

A provisão para riscos em curso apresentou um ligeiro acréscimo, correspondente
em termos absolutos a cerca de 6 milhões de euros. De referir que os decréscimos
verificados nos anos anteriores haviam sido influenciados pela introdução de
algumas medidas de ajustamento de tarifas.

Analisando mais detalhadamente a provisão para sinistros, verifica-se que o
aumento verificado praticamente duplicou, em termos relativos, o acréscimo
registado no ano anterior (8,2% em 2005 face a 4,9% em 2004).

Uma análise por segmento de negócio permite verificar que este comportamento
da provisão para sinistros resultou essencialmente da evolução da modalidade de
Acidentes de Trabalho e do grupo de ramos Automóvel (acréscimos de,
respectivamente, 8,2% e 9,2%).

Relativamente à modalidade de Acidentes de Trabalho, cumpre sublinhar que os
dois últimos anos haviam sido influenciados pelo volume de remição de pensões.
No tocante ao seguro Automóvel, dever-se-á tomar em atenção que o aumento
verificado é, no entanto, em termos relativos, inferior ao observado no ano
anterior, o que terá resultado, por um lado, da diminuição do número de sinistros
e, por outro lado, dos aumentos de provisão registados em 2004 por via do
provisionamento das despesas de regularização de sinistros.

Provisões técnicas 
de Não Vida 

Quadro 2.28 Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhões de euros 2003 2004 2005

Provisão para prémios não adquiridos 1.088 1.108 1.124

Provisão para participação nos resultados 3 4 4

Provisão para sinistros 4.038 4.238 4.583

Acidentes de Trabalho 1.424 1.418 1.534

Provisão matemática n.d. 982 1.043
Doença 72 84 88
Incêndio e Outros Danos 273 280 274
Automóvel 1.916 2.120 2.315
Responsabilidade Civil Geral 146 169 196
Outros ramos 207 166 177

Provisão para riscos em curso 49 34 40

Provisão para envelhecimento 4 2 1

Provisão para desvios de sinistralidade 49 52 55

Total 5.228 5.437 5.807
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A análise do índice Provisão para sinistros/Prémios emitidos do seguro Automóvel
permite verificar que o acréscimo de provisionamento (9,2%) continuou a
apresentar-se significativamente superior ao crescimento dos prémios brutos
emitidos (3,5%).

O acréscimo no índice de provisionamento do seguro Automóvel, conjuntamente
com o da modalidade Acidentes de Trabalho, condicionou assim o
comportamento do índice de provisionamento geral (104,8% em 2005 face a
99,6% em 2004, 96,4% em 2003 e 97,3% em 2002). 

O facto de o acréscimo do índice de provisionamento se encontrar fortemente
correlacionado com a diminuição da cadência de regularização de sinistros foi
evidente no comportamento do seguro Automóvel e da modalidade Acidentes de
Trabalho. De referir igualmente o decréscimo do índice de regularização de
sinistros do ramo Responsabilidade Civil Geral, a par do correspondente acréscimo
do índice de provisionamento.

Evidenciando o comportamento já descrito, verifica-se assim que, em 2005, os
índices de provisionamento e de regularização de sinistros apresentaram,
considerando a generalidade dos ramos, tendências inversas. 
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Índice de regularização
de sinistros

Gráfico 2.52 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos
ramos Não Vida

Quadro 2.29 Índices de provisionamento - Não Vida

milhões de euros 2003 2004 2005

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 26,0% 26,0% 25,7%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 96,4% 99,6% 104,8%
Acidentes de Trabalho 184,4% 192,6% 200,9%
Doença 18,0% 19,0% 20,5%
Incêndio e Outros Danos 42,7% 41,7% 39,4%
Automóvel 99,6% 108,7% 114,6%
Responsabilidade Civil Geral 190,8% 188,6% 230,3%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 95,4% 93,4% 88,1%
Acidentes de Trabalho 106,5% 102,1% 82,5%
Doença 95,9% 97,0% 98,5%
Incêndio e Outros Danos 95,5% 97,6% 101,7%
Automóvel 90,4% 87,9% 86,5%
Responsabilidade Civil Geral 99,4% 60,1% 55,8%
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Saliente-se que o índice de provisionamento retomou os índices verificados em
1999.

A inversão do sentido de convergência de ambos os índices é mais notória no
grupo de ramos Automóvel e verifica-se mais acentuadamente a partir de 2003,
em resultado dos reforços de provisionamento efectuados.

As provisões técnicas de resseguro cedido, à semelhança do verificado nos últimos
anos, diminuíram, em 2005, o correspondente peso na estrutura patrimonial
(1,5% em 2005 face a 1,6% em 2004, 1,7% em 2003 e 2,1% em 2002).
Consequentemente, registou-se um ligeiro decréscimo do correspondente peso
face às provisões técnicas de seguro directo e de resseguro aceite (1,7% face a
1,8% em 2004, a 2% em 2003 e a 2,4% em 2002).

A rubrica de Depósitos Recebidos de Resseguradores apresentou uma ligeira
subida, com impacto no correspondente peso na estrutura patrimonial, que
permitiu retomar a ponderação observada em 2003 (0,4%).

A rubrica de Devedores apresentou um ligeiro acréscimo de 4,9%,
correspondendo no entanto a uma descida da ponderação de 3,2% para 2,8% do
correspondente peso na estrutura patrimonial.

Este acréscimo resultou essencialmente do comportamento do segmento de
outros devedores por outras operações de uma empresa de seguros de
significativa dimensão (o impacto do acréscimo desta empresa representou cerca
de 92% do acréscimo total).

A rubrica de Credores teve um comportamento análogo ao referido para a rubrica
de Devedores (acréscimo de 6,6%, igualmente com uma diminuição do
correspondente peso na estrutura patrimonial, de 2,8% para 2,5%).

Este acréscimo resultou do comportamento do segmento de outros credores por
outras operações da mesma empresa de seguros com impacto na rubrica de
devedores (o impacto do acréscimo desta empresa representou cerca de 74% do
acréscimo total).

Gráfico 2.53 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros do
seguro Automóvel

Provisões técnicas de
resseguro cedido

Depósitos recebidos de
resseguradores

Devedores e credores
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Relativamente às operações intragrupo, há a sublinhar, em 2005, em termos
globais, a evidência de um saldo devedor de cerca de 12 milhões de euros, o que
permite observar uma inversão da tendência credora observada nos últimos anos
relativamente às relações operadas entre as empresas de seguros e as outras
empresas do grupo (em 2004 havia-se apurado um saldo credor de 124 milhões
de euros, 12 milhões de euros em 2003 e 137 milhões de euros em 2002).

No que respeita às operações de resseguro, uma análise do saldo corrente indica
que, à semelhança dos anos anteriores, o mesmo apresentou-se favorável aos
resseguradores em cerca de 58 milhões de euros (49 milhões de euros em 2004,
24 milhões de euros em 2003 e 13 milhões de euros em 2002). De referir que esta
análise, em termos de operações intragrupo, permite apurar um saldo favorável
aos resseguradores em cerca de 12 milhões de euros.

Os Capitais Próprios das empresas de seguros sob a supervisão do ISP
apresentaram, em 2005, e à semelhança do verificado nos últimos três anos, uma
tendência de crescimento (16,1% em 2005 face a 15,8% em 2004 e 21,8% em
2003).

Este comportamento reitera, assim, a inversão da tendência decrescente verificada
entre os anos de 2001 e 2002 (decréscimo de 40% em 2001 e 10,1% em 2002).

A evolução dos Capitais Próprios teve essencialmente origem na melhoria dos
resultados financeiros das empresas de seguros que viabilizaram o aumento da
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Capitais próprios

Gráfico 2.54 Peso do Capital Próprio no total do Passivo

Quadro 2.30 Capital Próprio

Estrutura

milhões de euros 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Capital 1.594 1.600 1.631 65,4% 56,7% 49,8%
Prémios de emissão 354 354 363 14,5% 12,5% 11,1%
Reservas de reavaliação 203 301 426 8,3% 10,7% 13,0%

Regulamentar 163 260 385 6,7% 9,2% 11,8%
Legal 41 41 41 1,7% 1,4% 1,2%

Reservas 236 264 381 9,7% 9,4% 11,6%
Resultados transitados -178 -94 23 -7,3% -3,3% 0,7%
Resultado do exercício 229 398 452 9,4% 14,1% 13,8%

Total do Capital Próprio 2.437 2.822 3.275 100,0% 100,0% 100,0%
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Reserva de Reavaliação Regulamentar em 41,5% (acréscimo em valor absoluto de
cerca de 125 milhões de euros). Embora com menor impacto, igualmente as
Outras Reservas e o Resultado do Exercício justificaram o comportamento dos
Capitais Próprios.

O Capital Social registou igualmente um acréscimo de valor na ordem dos 2%, em
resultado da realização de aumentos de capital em cinco empresas de seguros no
decorrer de 2005. O aumento verificado não foi, no entanto, suficiente para evitar
a tendência decrescente que o peso desta rubrica tem vindo a registar na estrutura
patrimonial do Capital Próprio desde 2002 (peso de 49,8% face a 56,7% em
2004, a 65,4% em 2003 e a 76,1% em 2002).

2.4.2. Margem de solvência

No ano 2005 verificou-se um acréscimo significativo, de cerca de 15%, da
margem de solvência disponível, que passou de 2,8 mil milhões de euros em 2004
para 3,3 mil milhões de euros em 2005. A margem de solvência exigida registou o
mesmo aumento percentual do ano anterior, 10%, passando de 1,6 mil milhões
de euros para 1,8 mil milhões de euros. Este diferencial de crescimento conduziu
a um aumento, pelo terceiro ano consecutivo, da taxa de cobertura da margem de
solvência. 

Como se pode verificar no gráfico seguinte, tanto a margem de solvência exigida
como a margem de solvência disponível apresentaram, ao longo dos últimos anos,
um crescimento sustentado, apesar de a ritmos bastante diferentes. Assim, o
maior crescimento da margem de solvência disponível está na origem do
crescimento contínuo da taxa de cobertura. Os elementos da margem de solvência
disponível dependem essencialmente do comportamento dos mercados
financeiros e do comportamento do sector segurador, tendo esta rubrica
beneficiado do bom comportamento de ambos os mercados nos últimos anos. 

Gráfico 2.55 Estrutura do Capital Próprio

Taxa de cobertura 
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Analisando as empresas de seguros separadamente em função do tipo de negócio
explorado, ou seja, consoante se trate de empresas de seguros especializadas na
comercialização do ramo Vida, dos ramos Não Vida ou que explorem
simultaneamente o ramo Vida e os ramos Não Vida, conclui-se que os três grupos
apresentaram variações muito díspares. 

A principal razão das diferenças entre estas empresas resulta da diferente fase em
termos do ciclo económico em que os seguros do ramo Vida e dos ramos Não Vida
estão a nível do mercado Português. Enquanto o ramo Vida continua a registar
taxas de crescimento dos prémios elevadas, os ramos Não Vida apresentam-se
numa fase de relativa estagnação, em linha com o baixo crescimento da
economia, tendo registado em 2005 um acréscimo de produção abaixo dos 2%.

Face a estes desenvolvimentos, a taxa de cobertura das empresas de seguros
especializadas na comercialização do ramo Vida registou uma diminuição de
165% em 2004 para 148% em 2005. Esta descida ficou a dever-se
essencialmente ao aumento de 23% da margem de solvência exigida, em
consonância com a evolução referida em termos de prémios e consequentemente
de provisões técnicas. 

Apesar deste crescimento da margem de solvência exigida, não foi necessário
recorrer a aumentos de capital social relevantes, tendo esta rubrica registado um
crescimento de apenas 6%, uma vez que tanto a Reserva de Reavaliação como os
Resultados Líquidos do Exercício registaram crescimentos de respectivamente
44% e 14%, revelando assim os bons resultados obtidos em 2005, tanto a nível
financeiro como a nível técnico deste ramo. Apesar disso, como já foi referido, a
taxa de cobertura sofreu uma redução de 17 pontos percentuais.

As empresas especializadas na comercialização dos ramos Não Vida apresentaram
uma tendência inversa, ou seja, a margem de solvência exigida cresceu apenas
5%, dada a já referida estagnação na comercialização destes seguros, enquanto a
margem de solvência disponível cresceu 14%. O crescimento da margem de
solvência disponível ficou essencialmente a dever-se à evolução da Reserva de
Reavaliação, que registou um acréscimo de 34%.

Nas empresas mistas, o crescimento dos prémios de seguros do ramo Vida foi de
apenas 20% contra um crescimento de 61% dos prémios de seguros de Vida das
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Gráfico 2.56 Margem de solvência - Evolução do total do mercado
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empresas especializadas na comercialização de seguros do ramo Vida, enquanto
os prémios de seguros Não Vida registaram um decréscimo de cerca de 6%.
Assim, apesar da evolução do ramo Vida, a margem de solvência exigida
aumentou apenas 1%, tendo a margem de solvência disponível crescido cerca de
19%. Em consequência, estas empresas foram as que registaram um maior
acréscimo da taxa de cobertura, que passou de 168% em 2004 para 197% em
2005. 

Da análise pormenorizada da evolução da margem de solvência disponível
constata-se que o crescimento desta ficou essencialmente a dever-se à Reserva de
Reavaliação, que registou um aumento de 125 milhões de euros, cerca de 30% do
total do acréscimo da margem de solvência disponível do mercado. Esta rubrica,
depois de ter praticamente desaparecido após a crise dos mercados financeiros no
pós 11 de Setembro, registou nos últimos três anos uma evolução sustentada,
voltando a ter um papel preponderante no Capital Próprio das empresas de
seguros e na sua sustentabilidade financeira.  

Para além da Reserva de Reavaliação, e à semelhança do ano anterior, o Resultado
Líquido do Exercício voltou a registar uma subida de cerca de 14% em termos
globais, o que, em conjunto com a diminuição na distribuição de resultados aos
accionistas, contribuiu igualmente para o aumento dos elementos disponíveis. 

Gráfico 2.57 Margem de solvência por tipo de empresa
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No gráfico anterior é possível verificar que também a nível da distribuição de
resultados as empresas apresentam valores muito díspares, consoante são
especializadas na comercialização de seguros do ramo Vida, dos ramos Não Vida
ou mistas. 

Enquanto as empresas de seguros especializadas na comercialização dos ramos
Não Vida apresentam uma taxa de distribuição de resultados de cerca de 52%, as
empresas especializadas na comercialização do ramo Vida, apesar de
apresentarem resultados líquidos superiores em valor, distribuíram apenas cerca
de 16%, facto que se justifica pelo grande crescimento desta actividade e
consequentemente pela necessidade de aumento dos fundos próprios. As
empresas de seguros mistas, cujos resultados líquidos representam cerca de 40%
do total, distribuíram apenas 12% dos resultados aos seus accionistas.

Conforme já foi referido, não foi necessário, em 2005, recorrer a grandes
aumentos de capital nas empresas de seguros, tendo a rubrica de capital registado
um crescimento de apenas 2%. As empresas de seguros especializadas na
comercialização do ramo Vida registaram o maior aumento desta rubrica, de 25
milhões de euros, correspondente ao aumento de capital de uma única empresa. 

Quanto ao ligeiro aumento dos prémios de emissão, o mesmo foi registado nas
empresas especializadas na comercialização dos ramos Não Vida, tendo essa
rubrica crescido 9 milhões de euros, também correspondente a uma única
empresa, o que representou 10% do aumento da margem de solvência disponível
desta empresa.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida foram, como já foi referido,
o único conjunto de empresas que registou um decréscimo na taxa de cobertura
da margem de solvência.

Como também já foi referido, este decréscimo deveu-se principalmente ao grande
aumento da margem de solvência exigida, que foi superior em 13 pontos
percentuais ao crescimento da margem de solvência disponível. 
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A alteração na estrutura da margem de solvência disponível reflecte o grande
aumento do montante da Reserva de Reavaliação, tanto em valores absolutos
como em valores relativos. Esta rubrica representava, em 2004, 9% do total da
margem de solvência disponível, passando esse peso, em 2005, para cerca de
12%. 

No entanto, a rubrica de resultados, rubrica com maior peso a seguir ao capital, foi
a que apresentou maior crescimento em termos relativos, registando uma
alteração no seu peso de 6 pontos percentuais, passando de um peso de 18%
para 24% da margem de solvência disponível. 

Os prémios de emissão não sofreram qualquer alteração em valor, representando,
em 2005, cerca de 4%.

No que se refere à margem de solvência exigida, refira-se que apenas três
empresas representam cerca de 73% do total da margem exigida do ramo Vida,
tendo essas três empresas registado crescimentos entre 4% e 79%. Saliente-se
ainda que quatro empresas, não pertencentes àquele Top3, registaram
crescimentos da margem de solvência exigida superiores a 30%.

As empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida registaram, como já
foi referido, um crescimento da margem de solvência disponível de 14%. Em
termos absolutos, a rubrica que apresentou uma maior subida foi, à semelhança
das empresas especializadas no ramo Vida, a Reserva de Reavaliação
Regulamentar, que registou um aumento de 31,4 milhões de euros, vendo assim
o seu peso aumentar de 14% para 17%.  

A rubrica de Resultados aumentou o seu peso no total da margem de solvência
disponível em apenas 1%, em grande parte devido à taxa de distribuição nos
resultados, que, como já referido, foi a mais elevada dos três conjuntos de
empresas em análise. 

Os prémios de emissão, apesar de registarem um aumento de 16,7 para 25,7
milhões de euros, mantiveram o seu peso em 3%. 

No gráfico a seguir pode verificar-se que a soma das rubricas perfazem 102%,
facto que se fica a dever ao peso da rubrica de elementos não livres de qualquer
obrigação previsível, a diminuir à margem de solvência disponível, que, em 2005,
representou 3% do total.

Gráfico 2.60 Margem de solvência disponível – Empresas especializadas no ramo Vida

Empresas de seguros dos
ramos Não Vida 
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No conjunto destas empresas, regista-se uma maior dispersão da margem de
solvência disponível pelas várias empresas. As três empresas com maior peso no
total da margem de solvência exigida representam apenas 47%, tendo estas
apresentado taxas de crescimento  entre 1% e 8%. O comportamento das várias
empresas foi muito díspar uma vez que das vinte e duas empresas, duas empresas
registaram decréscimos de 15% e 29% e seis registaram taxas de crescimento da
margem de solvência exigida acima dos 10%, ou seja, muito acima da já referida
média de 5%. 

As empresas de seguros mistas registaram um aumento de 19% na margem de
solvência disponível em resultado de dois principais factores. O primeiro, à
semelhança das outras empresas, relativo ao aumento da Reserva de Reavaliação
que registou um crescimento de cerca de 53 milhões de euros, vendo o seu peso
crescer de 10% para 12% do total.  O segundo, relativo ao aumento do Resultado
Líquido do Exercício e o simultâneo decréscimo da taxa de distribuição de
dividendos, o que fez com que a rubrica de Resultados apresentasse, em 2005, um
peso de 3% do total da margem de solvência disponível destas empresas, quando
em 2004 havia constituído uma rubrica a diminuir a estes elementos. 

Os restantes elementos da margem de solvência disponível não registaram
grandes variações.  Quanto à margem de solvência exigida, refira-se que uma só
empresa representa cerca de 55% do total da margem exigida destas empresas,
tendo a mesma apresentado uma taxa de crescimento de 6%, muito acima do
ponto percentual de crescimento apresentado pelo total desta empresas.
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Gráfico 2.61 Margem de solvência – Empresas especializadas nos ramos Não Vida

Gráfico 2.62 Margem de solvência – Empresas mistas
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Os valores registados pelos índices de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao
resultado líquido do sector e aos resultados técnicos evidenciam a manutenção
dos índices de rendibilidade face ao ano anterior. A rendibilidade face ao resultado
líquido registou um muito ligeiro decréscimo de 0,3%, enquanto a rendibilidade,
face aos resultados técnicos, registou uma muito ligeira melhoria de 0,1%,
concluindo-se que capitais e resultados cresceram ao mesmo ritmo,
demonstrando uma consolidação financeira das empresas de seguros.  

O aumento dos resultados técnicos relativamente ao ano anterior foi, para o
conjunto do ramo Vida e dos ramos Não Vida, de cerca de 93 milhões de euros,
tendo a conta técnica Vida registado um decréscimo de cerca de 10 milhões de
euros enquanto a conta técnica Não Vida apresentou um acréscimo de 103
milhões de euros. O resultado líquido do exercício registou um aumento de 53
milhões de euros, o que evidencia um resultado não técnico negativo. 

As taxas de rendibilidade foram calculadas tendo em conta a semi-soma dos
Capitais Próprios dos últimos dois anos (2005 e 2004).

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida apresentam, na sua
generalidade, rendibilidades dos Capitais Próprios elevadas, tendo o total destas
empresas registado uma rendibilidade dos Capitais Próprios face ao resultado
líquido do exercício de quase 14,6%, ligeiramente inferior ao registado em 2004
e 2003.  A rendibilidade face aos resultados técnicos apresentou a mesma
tendência, com uma rendibilidade de 17,4%, ligeiramente inferior aos 19% e
17,7% registados em 2004 e 2003, respectivamente. 

À semelhança do que já havia acontecido em 2004, todas as empresas
especializadas na comercialização do ramo Vida apresentaram resultados técnicos
e líquidos positivos, mostrando, no entanto, alguns valores muito díspares. Assim,
a amplitude de rendibilidades registadas relativamente à rendibilidade do Capital
Próprio face ao resultado líquido foi de quase 27 pontos percentuais. Apesar dos
resultados positivos, das catorze empresas em análise, seis registaram decréscimos
na taxa de rendibilidade.

No que se refere à rendibilidade face aos resultados técnicos, as rendibilidades
foram de uma forma geral superiores, sendo a amplitude registada superior à
evidenciada para o resultado líquido, atingindo os 38,5 pontos percentuais. Das

Índices de rendibilidade 
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catorze empresas em análise, oito empresas registaram uma diminuição na taxa
de rendibilidade, justificando assim o decréscimo na taxa de rendibilidade geral
destas empresas. 

Os resultados do conjunto das empresas de seguros especializadas nos ramos Não
Vida, à semelhança das empresas especializadas na comercialização do ramo Vida,
decresceram ligeiramente face a 2004 e a 2003.  Assim, a rendibilidade dos
Capitais Próprios face ao resultado líquido foi de 17,5%, menos 0,6 pontos
percentuais do que em 2004 e menos uma décima do que em 2003. No entanto,
enquanto em 2003 e 2004, respectivamente, cinco e duas empresas haviam
apresentado resultados negativos, em 2005 apenas uma apresentou resultados
líquidos negativos. 
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ramos Não Vida 

Quadro 2.31 Rendibilidade dos Capitais Próprios – Empresas especializadas no ramo Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2003 2004 2005 2003 2004 2005

AXA Portugal Vida 31,2% 17,0% 12,8% 47,4% 28,1% 25,7%
BPI Vida 7,3% 14,1% 7,2% 7,1% 13,2% 5,15%
Crédito Agrícola Vida 18,0% 27,5% 30,7% 22,3% 35,2% 39,6%
Eurovida BNC CGU -43,1% 21,8% 24,7% 34,3% 24,9% 30,9%
Gan Portugal Vida -4,2% 3,3% 3,9% 12,3% 11,2% 1,1%
Generali Vida 8,8% 7,9% 10,9% 4,9% 6,9% 11,7%
Global Vida 7,1% 6,7% 5,1% 6,3% 3,9% 5,8%
Lusitânia Vida 6,2% 9,1% 11,3% 6,5% 22,9% 18,3%
Ocidental Vida 20,4% 23,2% 25,4% 19,8% 31,2% 29,0%
Real Vida 8,0% 5,0% 4,4% -3,3% 8,2% 2,4%
Totta Seguros de Vida 13,0% 18,4% 19,2% 20,9% 22,3% 24,9%
Tranquilidade Vida 10,8% 7,8% 8,5% 15,9% 9,8% 10,4%
Victória Vida 6,5% 14,1% 7,2% 0,2% 13,2% 5,1%
Zurich Life 13,1% 29,3% 16,8% 19,6% 17,8% 14,7%

Média ponderada 14,8% 14,9% 14,6% 17,7% 19,0% 17,4%

Quadro 2.32 Rendibilidade dos Capitais Próprios – Empresas especializadas nos ramos Não Vida

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2003 2004 2005 2003 2004 2005

AXA Portugal 24,5% 22,4% 15,1% 50,7% 35,4% 23,6%
Cares 9,1% 16,9% 25,0% 14,6% 24,5% 25,5%
Comp.Port. de Saúde 40,6% 11,8% 16,2% 39,9% 6,5% 17,9%
Cosec 5,2% 9,0% 8,1% 16,6% 20,7% 7,5%
Espírito Santo 23,4% 20,7% 21,8% 23,8% 28,3% 28,3%
Europ Assistance 13,8% 13,6% 13,4% 20,8% 18,9% 17,5%
Gan Portugal 3,0% 2,3% 6,3% 3,1% 7,0% 6,1%
Global 25,0% 21,8% 27,3% 37,4% 33,2% 34,4%
Lusitânia 6,4% 8,4% 9,0% 9,7% 11,9% 10,8%
Mapfre Seguros Gerais 7,2% 6,5% 7,7% 17,0% 12,3% 17,3%
Ocidental -43,1% 40,8% 24,4% -12,0% 85,1% -19,7%
Real 27,5% 22,9% 23,9% 26,8% 32,3% 31,1%
Rural Seguros -119,7% 15,1% 23,4% -82,4% 38,6% 43,0%
Sagres -20,7% 0,0% 7,0% -14,2% 32,6% 21,4%
Seguro Directo Gere 19,6% 49,1% 14,2% 10,8% 50,6% 20,7%
Tranquilidade 15,3% 16,6% 15,6% 31,1% 22,4% 20,0%
Via Directa 82,1% 6,3% 23,4% 5,9% 10,1% 18,5%
Victoria Seguros -16,0% 23,7% 26,7% -22,7% 28,3% 27,8%
Zurich 29,8% 28,9% 28,6% 42,1% 42,8% 39,1%
Mútua do Arrasto -7,8% -4,7% -0,8% -8,7% -1,9% 1,1%
Mútua dos Pescadores 5,7% -4,5% 1,5% 1,5% 1,0% 3,9%

Média ponderada 17,6% 18,1% 17,5% 29,2% 27,9% 23,5%



116

O
s 

Se
gu

ro
s

A amplitude entre a rendibilidade das várias empresas é de 29,4 pontos
percentuais, distinguindo-se claramente dois conjuntos de empresas, um com
nove empresas com rendibilidades superiores a 20% e outro com doze empresas
com rendibilidades inferiores a essa percentagem. Saliente-se que, destas doze
empresas, seis apresentaram valores inferiores às do ano anterior. 

No que se refere à rendibilidade face aos resultados técnicos, pode verificar-se um
outlier que apresenta um resultado técnico negativo, resultante de uma alteração
nas políticas de resseguro. Retirando esta empresa, os valores apresentados pelas
restantes são bastante próximos, registando-se onze empresas com rendibilidades
superiores a 20% e as restantes nove com valores que variam entre os 1,1% e os
18,5%.

As seguradoras mistas apresentaram um comportamento diferente das restantes.
Enquanto a rendibilidade relativa ao resultado líquido decresceu ligeiramente face
a 2004, de 14,1% para 13,6%, a correspondente aos resultados técnicos registou
um crescimento de 3 pontos percentuais. 

São igualmente estas empresas que apresentam a menor amplitude de resultados
em ambas as rendibilidades analisadas. Quando é considerado o resultado líquido,
a rendibilidade varia entre os 6,8% e os 27,9%, registando-se uma amplitude de
cerca de 21 pontos percentuais. Este número é ainda ligeiramente inferior se se
tiverem em consideração os resultados técnicos, registando-se, neste caso, uma
amplitude de apenas 19 pontos percentuais.

Refira-se ainda que, relativamente à rendibilidade face ao resultado líquido,
apenas uma empresa apresentou um decréscimo significativo, tendo as restantes
apresentado ligeiros aumentos ou diminuições face ao ano anterior. Pelo
contrário, considerando a rendibilidade face ao resultado técnico, cinco das sete
empresas apresentam variações significativas que, no seu conjunto, resultaram no
aumento da taxa de rendibilidade destas empresas.

Quadro 2.33 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas mistas

Rendibilidade dos Capitais Próprios Rendibilidade dos Capitais Próprios
vs. Resultado Líquido vs. Resultado Técnico

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Açoreana 16,6% 15,6% 17,8% 17,5% 20,9% 20,6%
Allianz Portugal 11,5% 17,1% 24,9% 23,4% 34,0% 34,6%
Europeia -15,6% 24,9% 27,9% -10,4% 16,0% 28,3%
Fidelidade Mundial 9,1% 12,1% 11,1% 12,8% 14,1% 21,5%
Império Bonança -30,7% 18,8% 9,9% 20,9% 48,2% 27,4%
Comp. Portuguesa de Resseguros -12,0% 5,2% 6,8% -4,4% -6,7% 15,6%
American Life 12,4% 11,5% 15,8% 20,7% 13,3% 23,0%

Média ponderada 4,3% 14,1% 13,6% 14,2% 20,8% 23,8%

Empresas de seguros 
mistas 
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A MEDIAÇÃO DE SEGUROS

Na sequência do estudo apresentado no Relatório da Actividade Seguradora e
Fundos de Pensões de 2004, entendeu-se ser conveniente integrar em relatórios
posteriores um conjunto de indicadores que permitam um acompanhamento da
evolução do mercado.

Assim, no presente capítulo pretende-se levar a cabo uma caracterização global
do mercado de mediação no nosso país e, nomeadamente, da sua evolução face
ao ano anterior. Esta passará pela análise dos principais indicadores globais, pelo
tratamento estatístico dos resultados dos exames a que os candidatos a
mediadores se sujeitam, pela sistematização da evolução verificada neste mercado
– a nível geográfico e de acordo com as várias categorias de mediadores – e pela
observação dos principais indicadores económicos e financeiros dos mediadores
pessoas colectivas.

3.1. Caracterização global do mercado

O presente ponto destina-se à análise dos principais indicadores globais da
actividade de mediação de seguros, não apenas no que se refere ao número de
mediadores existentes por categoria e por região geográfica, mas também à sua
forma de relacionamento com as empresas de seguros, à sua estrutura etária e,
também, aos principais agregados relativos ao nível de comissionamento.

Como complemento a este ponto, será também apresentada alguma informação
relativa aos canais de distribuição utilizados pelas empresas de seguros e aos
meios de pagamento utilizados preferencialmente pelos tomadores de seguro,
aspectos naturalmente muito relacionados.

3.1.1. Caracterização dos mediadores

Como se pode verificar no Gráfico 3.1, a categoria predominante continua a ser a
do agente de seguros, existindo, no final de 2005, e considerando apenas as
entidades nacionais, 28.002 agentes pessoas singulares e 1.109 agentes pessoas
colectivas.

Ainda assim, confirmou-se a tendência de redução do número de mediadores que
se tem vindo a verificar desde 1998, observando-se um decréscimo de 38.814
para 37.916, valor que compara com os 41.962 mediadores que existiam em
1998 (evolução correspondente a uma taxa média anual de redução de 1,4%).

Os agentes singulares não exclusivos e os angariadores continuam a apresentar
uma tendência de ligeira descida (taxa média anual, respectivamente, de 4,4% e
3%, pela mesma ordem, para o período 2003-2005), enquanto que os restantes
– com excepção de uma alteração imaterial no número de agentes singulares não
nacionais – mantiveram a tendência de crescimento. De entre estes merece
especial destaque a taxa de crescimento anual de 6,8% verificada nos agentes
pessoas colectivas.
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Para uma análise da implantação geográfica, poderá ser encontrada no Gráfico
3.2 informação do número de mediadores por distrito/Região Autónoma, a qual é
directamente confrontada com o respectivo número de habitantes. É importante
ressalvar que, para este efeito, como para qualquer outro em que se indique o
número de habitantes, foi utilizada a informação recolhida pelo Instituto Nacional
de Estatística no âmbito do XVI Recenseamento Geral da População, em 2001.

A este nível, continua a verificar-se uma nítida predominância dos distritos da zona
litoral, representando o conjunto Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga 63,7%
dos mediadores (65,2% em 2004), face a 60,4% da população residente.
Merecem especial destaque Évora, que constitui agora o distrito que apresenta a
mais reduzida proporção habitante por mediador (208,5), seguido de Lisboa (219)
e Portalegre (252,5).

Em situação inversa continuam a destacar-se as Regiões Autónomas dos Açores e
da Madeira, com 616,7 e 548,1 habitantes por mediador, respectivamente, e,
ainda, o distrito de Braga, com 355,6.

Se se considerar o território nacional como um todo, verifica-se uma média de
275,5 habitantes por mediador de seguro, valor superior ao constatado em 2004,
267,2, situação explicada pela redução do número global de mediadores.

O principal objectivo deste indicador prende-se com a análise da implantação
territorial versus a densidade populacional que se verifica em cada distrito. Nos
Gráficos 3.8 e 3.9 poderá, todavia, ser encontrada informação mais detalhada
quanto à categoria de mediador presente em cada zona geográfica, numa análise
integrada com o tipo de comissões predominantes.
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Tendo em consideração os elementos subjacentes ao Gráfico 3.3, no âmbito do
relacionamento dos mediadores com as empresas de seguros ou com corretores,
verifica-se que, em 2005, mais de metade (50,8%) dos mediadores trabalhava
com duas a cinco empresas, 28,7% com uma e 14,7% com seis a dez empresas.
Apenas uma parte muito pouco significativa trabalha com mais de dez empresas:
5% dos mediadores trabalhava com onze a vinte empresas e somente 0,8% com
mais de vinte empresas.

Neste particular, embora se verifique alguma estabilidade, evidencia-se alguma
tendência para um aumento relativo da proporção dos mediadores que trabalha
com onze a vinte empresas, por contraponto com aqueles que se relacionam
comercialmente com duas a cinco. Em 1998, por exemplo, 57,2% dos mediadores
relacionavam-se com duas a cinco empresas, 25,7% com uma e 13,5% com seis
a dez empresas. Apenas 3,6% dos mediadores se relacionava, então, com mais de
dez entidades.
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Gráfico 3.2 Número de mediadores por distrito/Região Autónoma
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Passando à análise de uma outra dimensão, o Gráfico 3.4 retrata a distribuição
etária dos mediadores pessoas singulares, tendo sido construída uma classe para
cada idade, com excepção dos indivíduos com 80 anos ou mais, que estão
reunidos numa única classe.

Assim, em 2005 a idade média era de 50,8 anos, embora seja visível uma
concentração mais acentuada nas classes correspondentes às idades de 28 a 65
anos, que englobam 77,2% dos mediadores presentes no mercado português.

Considerando que a idade média calculada sobre a estrutura etária dos
mediadores era de 49,9 anos em 2000, de 50,1 anos em 2002 e de 50,5 anos em
2004, pode concluir-se que, neste último ano, continuaram a entrar no mercado
mediadores de classes etárias mais jovens embora não ainda em número suficiente
para manter a idade média: de facto, de 2004 para 2005 recuperou-se, em média,
0,7 anos9.

Se se recuar um pouco, e considerando os registos relativos a 1997, os quais
apontam para uma idade média de 49,1 anos, pode constatar-se um
rejuvenescimento médio, em termos relativos, muito significativo, de 6,3 anos até
2005.

Apesar deste rejuvenescimento relativo, e da pequena redução que se verificou
em 2005, a idade média dos mediadores pessoas singulares é ainda muito
elevada.

Por outro lado, o Gráfico 3.5 possui informação relativa à dispersão dos
mediadores pelas diversas classes de comissão, tendo-se optado pela análise de
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Gráfico 3.4 Estrutura etária dos mediadores pessoas singulares

9 Estes cálculos baseiam-se num cenário as if, considerando a existência de uma população estacionária: por exemplo,
apesar de ter decorrido 1 ano de calendário entre 2004 e 2005, a idade média dos mediadores pessoas singulares cresceu
apenas 0,3 anos em termos absolutos (de 50,5 para 50,8 anos), o que implica um rejuvenescimento, em termos relativos,
equivalente ao valor da diferença entre estes indicadores, 0,7 anos.
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períodos suficientemente afastados no tempo que pudessem permitir uma
avaliação da tendência estrutural, ou seja, 1996, 2000 e 2005.

Outra das ressalvas a ter em conta na interpretação deste gráfico prende-se com a
diferença de escala nas classes consideradas: tendo em conta a análise a efectuar,
até 5 mil euros cada classe tem uma amplitude de aproximadamente 500 euros e
a partir daquele limite a amplitude passa a ser de 5 mil euros.

Como se pode verificar, não existe uma alteração significativa do padrão de
dispersão deste indicador neste longo período de tempo, sendo visível uma
pronunciada concentração (48,6% em 1996, 45,8% em 2000 e 48,3% em 2005)
nas três primeiras classes, as quais correspondem a comissões anuais inferiores a
1000 euros.

É de referir também um valor significativo dos mediadores com comissões situadas
entre 5 e 10 mil euros, entre 8,4% e 9,1% nos três períodos em análise, embora
esta situação também decorra, naturalmente, da maior amplitude do intervalo em
causa. Por outro lado, uma proporção crescente do número de mediadores
(10,1% em 1996, 14,5% em 2000 e 17% em 2005), aufere comissões superiores
a 10 mil euros anuais.

Finalmente, uma referência aos diferentes níveis de comissionamento – comissões
de mediação e corretagem nos principais grupos de ramos, ramos e modalidades
de seguro, a partir da análise dos Gráficos 3.6 e 3.7, construídos tendo em
consideração as contas técnicas enviadas pelas empresas de seguros.
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No âmbito do conjunto dos ramos Não Vida foram seleccionados os seguros de
Acidentes de Trabalho, Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e
Responsabilidade Civil Geral que, no seu conjunto, dominam a actividade naquele
segmento de negócio.

Verifica-se que a modalidade Acidentes de Trabalho continua a apresentar a maior
taxa média de comissionamento, 9,5%, valor idêntico ao obtido em 2004. Por
outro lado, os seguros de Incêndio e Outros Danos e Automóvel e o ramo
Responsabilidade Civil Geral apresentam um nível intermédio, 8,7%, 7,4% e
7,8%, respectivamente (8,5%, 7,9% e 7,5%, idem, em 2004).

O ramo Doença continua a apresentar em 2005 o mais baixo nível de
comissionamento dos segmentos seleccionados, apenas 4,8%, a nível idêntico ao
observado no ano anterior.
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Gráfico 3.6 Nível médio de comissionamento nos principais seguros Não Vida
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No âmbito do ramo Vida, e utilizando o mesmo critério, foram seleccionadas as
operações de capitalização e diferenciados os seguros ligados e não ligados. A
análise do comissionamento neste segmento deverá ter em atenção, todavia, o
papel do sector bancário ao nível da sua distribuição.

Considerando esta ressalva, e como se pode constatar a partir do Gráfico 3.7, o
nível de comissionamento é marcadamente inferior ao que se verifica no
segmento Não Vida. Dentro do ramo Vida merece referência o nível médio de
comissionamento verificado em 2005 nos seguros não ligados, 1,3% (mais 0,1%
do que em 2004), valor que compara com 0,7% observado nos seguros ligados
(0,8% no ano anterior).

Nas operações de capitalização, o nível médio de comissionamento foi de 0,03%,
face a 0,04% em 2004.

3.2. Análise dos principais resultados relativos aos exames
dos candidatos

Apesar da informação disponível, a caracterização de determinados indicadores
ligados aos mediadores singulares pode encerrar, em alguns casos, algumas
dificuldades. Assim, e a exemplo do ano anterior, utilizaram-se os elementos
recolhidos no âmbito das candidaturas ao exercício da actividade, incluindo os que
se referem ao necessário exame, na procura de caracterização do perfil dos
mediadores que mais recentemente têm começado a operar no mercado.

Recorda-se que as regras de funcionamento dos testes encontram-se detalhadas
na Circular n.º 43/95, de 20 de Julho, a qual define que cada teste é constituído
por 50 questões de “resposta fechada” que correspondem a 100 pontos, sendo a
duração das provas de 75 minutos.

Cada questão prevê quatro hipóteses de resposta, das quais só uma é correcta,
sendo a pontuação feita da seguinte forma: cada resposta correcta, 2 pontos
positivos; cada resposta errada, 1 ponto negativo; cada resposta deixada em
branco, 0 pontos.

A pontuação mínima exigida para aprovação no teste é de 60 pontos. Por outro
lado, o sistema adoptado conduz a uma pontuação esperada de -12,5 pontos,
caso o candidato responda de forma exclusivamente aleatória a todas as questões
que lhe são apresentadas.

O Quadro 3.1 contém informação quanto ao número de candidatos que
prestaram exame, discriminado pelas áreas Vida e Não Vida e pelo grau de
escolaridade do candidato. O tratamento desta informação permite verificar que,
como contraponto a um acréscimo significativo de 2002 para 2004 (8,7%), o
número total de candidatos decresceu, ainda que ligeiramente (0,5%) de 2004
para 2005.

Esta evolução, no entanto, não é uniforme. Assim, verificou-se um crescimento de
6,5% nos candidatos do sexo feminino, face a uma redução de 5,1% nos
candidatos do sexo masculino, contrariando claramente a tendência
anteriormente constatada, o que conduz a que o nível de predominância do sexo
masculino passasse de 60,1% em 2004 para 57,3% em 2005.
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Já no que se refere aos principais segmentos de negócio, verifica-se, em 2005, um
ligeiro crescimento no número de candidatos ao ramo Vida (0,4%), ao contrário
do que sucedeu no segmento Não Vida (redução de 1,2% em idêntico período).

Finalmente, ao nível da escolaridade, verifica-se um forte crescimento do número
de candidatos com curso médio (29,8%), em linha com o que já se havia
constatado anteriormente. Por outro lado, registou-se uma redução relativamente
significativa dos candidatos com curso superior e com o ensino secundário, ambos
em valores próximos de 6%.

Ainda assim, o conjunto dos candidatos com ensino básico e secundário continua
a representar, em 2005, uma proporção predominante no total de candidatos,
mais de 70%.

Por outro lado, a análise do Quadro 3.2 permite avaliar o grau de sucesso nas
provas realizadas pelos diversos candidatos, medido pelo rácio das aprovações,
também desagregado por sexo, escolaridade e área de negócio.

Em termos globais, em 2005 apenas 63,4% dos candidatos conseguiu uma
pontuação igual ou superior a 60 pontos, classificação que assegura a aprovação
no exame, valor ligeiramente inferior aos 64,9% obtidos nas provas realizadas em
2004, mas que ainda assim confirma a tendência de redução que se tinha vindo a
verificar desde 2002, ano em que a proporção de candidatos aprovados foi de
mais de 70%. O ano 2005 confirma também a tendência que se começou a
desenhar em 2004, com o nível de aprovação nos ramos Não Vida a superar o
verificado no ramo Vida, ainda que de forma menos evidente: 69% para 59,8%
em 2004 e 66,2% para 59,8% em 2005.

Como em anos anteriores, este quadro permite também verificar, com uma ou
outra excepção pontual, uma tendência para a percentagem de aprovações subir
com o nível de escolaridade do candidato: a nível agregado – considerando as
3.022 provas realizadas em 2005 – a percentagem de candidatos aprovados com
o ensino básico foi de apenas 50,8%, face a 64,2% com o ensino secundário,
69,7% com curso médio e 75,6% com curso superior.

O tratamento dos elementos disponíveis permite ainda confirmar um nível
superior de aprovação dos candidatos do sexo masculino – embora de uma forma

Quadro 3.1 Número de candidatos que prestaram provas, por sexo, escolaridade e área de negócio

2002 2004 2005

Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Ensino Básico 223 104 327 231 97 328 241 133 374
Ensino Secundário 349 222 571 380 231 611 332 238 570
Curso Médio 43 48 91 43 32 75 56 53 109
Curso Superior 111 99 210 165 163 328 152 143 295
Subtotal 726 473 1.199 819 523 1.342 781 567 1.348

Ensino Básico 275 147 422 319 147 466 305 173 478
Ensino Secundário 417 281 698 451 294 745 412 290 702
Curso Médio 84 65 149 59 44 103 53 69 122
Curso Superior 160 165 325 178 203 381 181 191 372
Subtotal 936 658 1.594 1,007 688 1,695 951 723 1.674

Total 1.662 1.131 2.793 1.826 1.211 3.037 1.732 1.290 3.022
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menos evidente do que em anos anteriores –, com uma diferença relativamente
aos candidatos do sexo feminino de 2,1% em 2005 (essa diferença era de 4,7%
em 2004).

Uma outra forma de avaliar o sucesso nas provas poderá também passar pela
análise das pontuações obtidas nos exames cujos principais resultados figuram no
Quadro 3.3.

As principais conclusões não se afastam significativamente daquelas que é possível
adiantar com base na percentagem de aprovações, com excepção da
diferenciação entre as duas áreas de negócios, uma vez que a pontuação média,
em termos agregados e em 2005, continua a ser superior em Não Vida do que em
Vida (63,2 contra 59,4), com uma diferença estável relativamente à que se havia
verificado em 2004 (63,7 contra 60, pela mesma ordem).

Ao nível da escolaridade confirma-se também a hierarquização atrás referida,
verificando-se uma pontuação média de 56,8 nos candidatos com curso básico
– abaixo do limite de aprovação, como já se havia verificado anteriormente –, valor
que compara com 61,9 para o ensino secundário, 63,6 para os candidatos com
curso médio e 65,9 com curso superior. É de sublinhar que em qualquer um dos
níveis de escolaridade se verifica uma pontuação média mais baixa do que a
constatada em 2004: nesse ano, a pontuação média foi, pela mesma ordem, de
59,7, 62,8, 65,1 e 67,5.
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Quadro 3.2 Percentagem de candidatos aprovados, por sexo, escolaridade e área de negócio

2002 2004 2005

Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Ensino Básico 66,8% 50,0% 61,5% 54,1% 44,3% 51,2% 49,8% 43,6% 47,6%
Ensino Secundário 72,8% 73,0% 72,9% 61,3% 53,2% 58,3% 62,7% 58,8% 61,1%
Curso Médio 86,0% 77,1% 81,3% 74,4% 71,9% 73,3% 67,9% 71,7% 69,7%
Curso Superior 82,9% 83,8% 83,3% 70,3% 65,6% 68,0% 67,1% 71,3% 69,2%
Subtotal 73,3% 70,6% 72,2% 61,8% 56,6% 59,8% 59,9% 59,6% 59,8%

Ensino Básico 68,7% 55,8% 64,2% 62,4% 58,5% 61,2% 57,0% 46,8% 53,3%
Ensino Secundário 73.4% 66,2% 70,5% 70,5% 60,9% 66,7% 69,4% 63,1% 66,8%
Curso Médio 72,6% 66,2% 69,8% 81,4% 77,3% 79,6% 67,9% 71,0% 69,7%
Curso Superior 84,4% 74,5% 79,4% 83,7% 77,3% 80,3% 82,3% 79,1% 80,6%
Subtotal 73,8% 66,0% 70,6% 70,9% 66,3% 69,0% 67,8% 64,2% 66,2%

Total 73,6% 67,9% 71,3% 66,8% 62,1% 64,9% 64,3% 62,2% 63,4%
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Quadro 3.3 Pontuação média obtida nas provas, por sexo, escolaridade e área de negócio

2002 2004 2005

Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Ensino Básico 64,1 55,8 61,5 58,1 53,5 56,7 55,6 53,0 54,7
Ensino Secundário 65,2 64,0 64,7 61,1 56,3 59,3 61,4 58,4 60,1
Curso Médio 73,1 65,5 69,1 64,2 65,5 64,8 64,2 61,6 62,9
Curso Superior 71,5 68,7 70,2 64,0 62,9 63,5 61,6 63,6 62,6
Subtotal 66,3 63,3 65,1 61,0 58,4 60,0 59,8 58,7 59,4

Ensino Básico 64,0 58,1 61,9 60,1 57,8 59,4 59,6 56,3 58,4
Ensino Secundário 66,8 63,0 65,3 64,9 60,4 63,1 64,5 61,7 63,3
Curso Médio 68,2 64,8 66,7 68,8 66,2 67,7 65,0 63,5 64,2
Curso Superior 70,2 67,9 69,0 70,5 67,4 68,8 68,9 68,3 68,6
Subtotal 66,7 63,3 65,3 64,6 62,3 63,7 63,8 62,3 63,2

Total 66,5 63,3 65,2 63,0 60,6 62,0 62,0 60,8 61,5
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Finalmente, o Quadro 3.4 contém informação mais desagregada quanto às
classificações obtidas pelos vários candidatos, na óptica dos exames relativos às
duas áreas de negócio, em cada um dos anos em estudo. Recorde-se que o espaço
possível de resultados varia, de acordo com o normativo aplicável, entre -50 e 100
pontos.

Como anteriormente, as classificações inferiores a 50 e superiores a 90 são
comparativamente menos expressivas. O intervalo situado dentro daqueles limites
representou, em 2005, 77,8% do total dos exames realizados, valor ao nível do
que se verificou no período de 2000 a 2004, com aquele indicador a oscilar entre
76,2% e 80,7% de todas as classificações atribuídas.

Neste espaço de resultados é ainda de sublinhar que, também como
anteriormente havia sucedido, as provas com classificação entre 60 e 79 pontos
representaram em 2005 cerca de metade de todas as provas realizadas (51,8%,
mais precisamente).

Se se considerarem as classificações extremas verificadas em 2005, as quatro
pontuações negativas foram obtidas exclusivamente nos exames do ramo Vida,
com um valor mínimo de -14, classificação que quebra o mínimo observado no
período de 2000 a 2004 (-9) e é inclusivamente mais baixa do que a pontuação
resultante, em média, da resposta exclusivamente aleatória a todas as questões do
exame. Já em Não Vida a pontuação mínima foi de 0, obtida numa única prova.

A pontuação máxima em 2005 foi, por sua vez, de 97 pontos, obtida num exame
relativo aos ramos Não Vida. Já no ramo Vida, o máximo observado foi de 94
pontos, também verificado numa única prova.

Esta informação consta do Quadro 3.5, na qual se sintetiza o número de
candidatos propostos e a pontuação média e a percentagem de aprovação
obtidos relativamente a cada tipo de empresa proponente. A estes indicadores foi
acrescentada informação relativa à dispersão da amostra. Finalmente, é de
salientar que na selecção das “melhores” e “piores” empresas foi considerada a
percentagem de aprovações nos casos em que foram apresentados a exame pelo
menos dez candidatos.

Quadro 3.4 Pontuação obtida nas provas, por intervalos de pontuação e área de negócio

2002 2004 2005

Pontuação Vida Não Vida Total Vida Não Vida Total Vida Não Vida Total

< 0 2 0 2 1 2 3 4 0 4
[0;10[ 4 4 8 10 8 18 11 5 16
[10;20[ 9 10 19 16 19 35 15 15 30
[20;30[ 20 30 50 42 37 79 37 43 80
[30;40[ 55 73 128 88 68 156 86 80 166
[40;50[ 98 149 247 170 171 341 168 169 337
[50;60[ 145 203 348 213 220 433 221 253 474
[60;70[ 345 400 745 383 483 866 433 467 900
[70;80[ 324 427 751 293 430 723 273 391 664
[80;90[ 166 245 411 114 219 333 93 220 313
[90;100] 31 53 84 12 38 50 7 31 38

Total 1.199 1.594 2.793 1.342 1.695 3.037 1.348 1.674 3.022
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Da análise desta informação constata-se que, em 2005, as empresas de seguros
foram preponderantes no que se refere à apresentação de candidatos a exame,
com uma proporção de 99,3% dos candidatos a mediador.

Já no que se refere aos resultados obtidos, e sendo certo que o desvio-padrão
assume uma ordem de grandeza que inviabiliza a aplicação de ensaios de
hipóteses rigorosos, ainda assim parece evidente que a qualidade da formação
ministrada conduz, em alguns casos, a resultados claramente superiores. Tal é o
caso, por exemplo, da “melhor” empresa de seguros, com uma proporção de
candidatos aprovados de 91,1% e uma pontuação média de 75 pontos nos
exames realizados.

Por outro lado, é de sublinhar também a existência de várias empresas de seguros
que obtiveram uma reduzida proporção de candidatos aprovados e uma
pontuação média mais modesta. Tal é o caso das duas “piores” empresas de
seguros, com menos de 40% de aprovações e uma classificação média claramente
inferior ao nível mínimo necessário à aprovação: 50,9 e 50,7.

Finalmente, será ainda de evidenciar que os corretores parecem tender a obter
resultados mais positivos do que as empresas de seguros, embora apenas um dos
corretores tenha apresentado a exame dez ou mais candidatos.

3.3. Análise do mercado por categorias de mediadores

Aos cerca de 38 mil mediadores existentes no mercado em 2005 corresponderam
454,4 milhões de euros de comissões processadas, relativas, na sua grande
maioria, a agentes pessoas singulares, os quais de forma agregada detinham
43,3% do total, uma proporção pouco menos significativa da que havia sido
registada em 2004 (43,6%).

O peso desta categoria de mediadores é ainda mais significativo na mediação do
ramo Vida (58,4% em 2005, face a 53,8% no ano anterior), embora seja de referir
que estruturalmente o mercado da mediação nacional se concentra
principalmente em negócios da área Não Vida. Esta situação deve-se,
essencialmente, ao facto de, no ramo Vida (tendo em conta a importância que
assumem cada vez mais os produtos financeiros), continuarem a ser os
habitualmente denominados canais novos, em geral, e a rede bancária, em
particular, a assegurar um volume de distribuição mais relevante.
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Quadro 3.5 Número de candidatos, pontuação média e percentagem de aprovação obtida nas provas, 
por tipo de empresa proponente e área de negócio

Número de candidatos Pontuação média Aprovações DP da pontuação

Proponente Vida N. Vida Total Vida N. Vida Total Vida N. Vida Total Vida N. Vida Total

"Melhor" E.S. Não Vida 56 56 75,0 75,0 91,1% 91,1% 12,4 12,4
"Melhor" E.S. Vida 87 87 65,9 65,9 71,3% 71,3% 14,3 14,3
"Melhor" E.S. Mista 17 19 36 53,1 76,8 65,6 47,1% 94,7% 72,2% 18,1 10,2 18,7

"Pior" E.S. Não Vida 193 193 60,5 60,5 0,0% 58,5% 58,5% 16,3 16,3
"Pior" E.S. Vida 97 97 50,9 50,9 37,1% 37,1% 16,6 16,6
"Pior" E.S. Mista 10 10 50,7 50,7 30,0% 30,0% 18,0 18,0

Empresas de seguros 1.341 1.661 3.002 59,4 63,1 61,4 59,8% 66,0% 63,3% 16,2 16,0 16,2

Corretores de seguros 5 14 19 59,0 71,1 67,9 60,0% 85,7% 78,9% 12,8 13,8 14,6

Sociedades gestoras de FP 1 1 70 70 1 1 -

Total 1.347 1.675 3.022 59,4 63,2 61,5 59,8% 66,2% 63,4% 16,2 15,9 16,2
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Seguem-se os agentes pessoas colectivas, com 30,3% das comissões em 2005
(face a 28,3% em 2004), com um peso menos determinante no ramo Vida
(25,7%). O agrupamento dos agentes de seguros – colectivos e individuais –
conduz, assim, a um peso total no mercado da mediação de 73,6% em 2005,
mais 1,7% do que em 2004.

Os corretores são responsáveis por 23,4% das comissões processadas em 2005 –
menos 1,4% do que a quota registada em 2004 –, representando os angariadores
apenas 3% do montante global de comissões no ano passado, valor que compara
com os 3,4% registados em 2004.

Como se pode ver no Gráfico 3.8, se se tomar o nível do volume médio de
comissões, naturalmente condicionado pela estrutura de negócio de cada
empresa ou agente individual, este panorama altera-se de forma muito
significativa: enquanto os corretores apresentavam, como já foi referido, uma
média de 926,2 mil euros de comissões em 2005 (menos 5,6% do que em 2004),
os agentes pessoas colectivas apresentavam um valor médio processado de 121,4
mil euros (mais 4,7% do que em 2004), os agentes pessoas singulares um
montante de 6,8 mil euros por agente (aumento de 7,5% face a 2004) e os
angariadores apenas 1,9 mil euros, face a 2 mil euros em 2004.

A situação que se acabou de descrever pode também ser ilustrada pelas posições
relativas ocupadas por cada categoria no ranking global para o conjunto da
actividade de mediação: os 79 primeiros lugares são ocupados por corretores e
por agentes pessoas colectivas, embora com alguma predominância para os
corretores, que ocupam os nove primeiros lugares e, tal como em 2004,
apresentam 24 empresas no Top30.

O primeiro agente pessoa singular ocupa assim a 80.ª posição, existindo apenas
cinco elementos no Top150. Para se encontrar o líder no segmento de mercado
dos angariadores torna-se necessário descer até ao 90.º posto do ranking global
– em 2004, o primeiro angariador encontrava-se no 234.º posto –, existindo
apenas cinco angariadores nas primeiras 700 posições.
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3.3.1. Agentes de seguros

Para levar a cabo um estudo do posicionamento dos diversos agentes de seguros,
e tendo em atenção a dimensão diferenciada que se verifica entre pessoas
colectivas e pessoas singulares, como já foi referido inicialmente, optou-se pela
apresentação separada do ranking para um e outro caso.

Assim, o Quadro 3.6 apresenta o Top20 dos agentes pessoas singulares,
verificando-se a existência de alguma volatilidade na sua composição: no Top20
relativo a 2005, por exemplo, apenas se mantêm doze dos elementos que
integravam aquele conjunto em 2004.

Em 2005, este segmento de mercado era liderado pelo agente que se posicionava
em 4.º em 2004 (subida provocada por um crescimento de 44,1% nas comissões),
ocupando a 2.ª e a 3.ª posições os agentes que detinham em 2004 o 1.º e 2.º
posto (ambos com redução nominal do volume de negócios), todos com
comissões superiores a 350 mil euros.

No entanto, algumas das mudanças significativas ao nível do ranking podem ter
sido influenciadas pela passagem a agentes pessoas colectivas de alguns dos
agentes pessoas singulares com níveis mais elevados de comissões.

Acrescente-se ainda que a variação total do volume de comissões processadas
relativamente a agentes pessoas singulares, de 2004 para 2005, cifrou-se num
crescimento de 3%.
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Quadro 3.6 Comissões de agentes pessoas singulares – conjunto da actividade

Posicionamento Agentes Pessoas Singulares Quota de mercado

2004 2005 Denominação Concelho Comissões 2005 2004 2005

4.º 1.º ... Sobral Mte. Agraço 428,6 0,156% 0,224%
1.º 2.º ... Vila Nova de Gaia 389,6 0,218% 0,204%
2.º 3.º ... Santarém 350,3 0,188% 0,183%
12.º 4.º ... Cascais 324,0 0,117% 0,170%
3.º 5.º ... Valongo 301,7 0,169% 0,158%

Cinco primeiros agentes 0,866% 0,939%
5.º 6.º ... Tomar 277,4 0,135% 0,145%
7.º 7.º ... Ponta Delgada 262,3 0,125% 0,137%
18.º 8.º ... Viana do Castelo 261,2 0,098% 0,137%
43.º 9.º ... Loures 259,2 0,074% 0,136%
9.º 10.º ... Águeda 236,9 0,120% 0,124%

Dez primeiros agentes 1,483% 1,618%
24.º 11.º ... S. Brás Alportel 225,4 0,092% 0,118%

16.395.º 12.º ... Vila Nova Famalicão 225,0 0,001% 0,118%
14.º 13.º ... Póvoa de Varzim 222,8 0,110% 0,117%
17.º 14.º ... Feira 214,4 0,099% 0,112%
67.º 15.º ... Mafra 204,2 0,066% 0,107%

Quinze primeiros agentes 2,041% 2,190%
15.º 16.º ... Elvas 198,9 0,101% 0,104%
21.º 17.º ... Águeda 198,6 0,095% 0,104%
64.º 18.º ... Fundão 188,7 0,067% 0,099%
93.º 19.º ... Torres Vedras 187,9 0,059% 0,098%
25.º 20.º ... Ovar 186,2 0,091% 0,097%

Vinte primeiros agentes 2,532% 2,693%

Milhares de euros
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Apesar de algum aumento, em termos relativos, da quota agregada do conjunto
Top20 (de 2,5% para 2,7%), o elevado número de agentes posicionados neste
segmento atenua os efeitos daquela situação, apresentando os índices utilizados
para mediar a concentração grande estabilidade: o índice de Gini, que havia
crescido de 0,764 em 2002 para 0,765 em 2004, mantém o mesmo valor em
2005, enquanto o índice de Herfindahl-Hirshman passou de 0,000219 (valor
mínimo teórico de 0,0000332) para 0,000229 (0,0000347). Neste último caso, a
evolução é fortemente condicionada pela alteração do número de agentes
pessoas singulares no mercado.

Considerando apenas o índice de Gini, pelos motivos teóricos já anteriormente
referidos, verifica-se que este segmento apresenta-se menos concentrado, em
2005, do que o relativo a angariadores de seguros.

Uma outra forma de percepcionar a concentração pode passar pela análise do
número de agentes com um montante de comissões inferior a determinado limite.
Convencionando o salário mínimo nacional (SMN) como unidade de medida,
verificou-se a existência de 20.237 mediadores com comissões anuais inferiores a
doze vezes o SMN, cerca de 70% dos agentes pessoas singulares nacionais (72%
em 2004). Daqueles, 7.208 agentes (25%, face a 25,4% em 2004) auferiram, ao
longo do ano, um montante de comissões inferior a um SMN, e 1.921 (6,7%, face
a 7,9%) comunicaram comissões inferiores a 100 euros.

O Quadro 3.7 contém o ranking relativo a agentes pessoas colectivas10, sendo
evidente alguma permanência na sua estrutura, principalmente ao nível dos
primeiros cinco lugares, cuja composição e mesmo hierarquização, com uma única

Dispersão do volume de
comissionamento 

Ranking dos agentes
pessoas colectivas 

10 Tanto para os agentes pessoas colectivas como para os corretores, o ranking foi construído tendo por base as
comissões informadas ao ISP, as quais – tendo em conta que as pessoas colectivas neste segmento de mercado devem
ter por objecto social exclusivo a mediação de seguros – correspondem ao volume de negócios constantes dos
documentos de prestação de contas.

Quadro 3.7 Comissões de agentes pessoas colectivas – conjunto da actividade

Posicionamento Agentes Pessoa Colectiva Quota de mercado

2004 2005 Denominação Sede Empregados 2005 Comissões 2005 2004 2005

1.º 1.º SOFINLOC Mediadora, Lda. Lisboa 15 3.594,4 2,83% 2,61%
2.º 2.º Margem, Lda. Lisboa 1 2.972,1 2,42% 2,16%
4.º 3.º ACP Mediação, Lda. Lisboa 22 1.964,4 1,52% 1,43%
5.º 4.º Ponto Seguro, Lda. Lisboa 27 (*) 1.610,9 1,11% 1,17%
3.º 5.º Mercer Employee Benefits, Lda. Lisboa 19 1.578,3 1,61% 1,15%

Cinco primeiros agentes 9,50% 8,52%
11.º 6.º Genius, S.A. Lisboa 7 1.256,3 0,73% 0,91%
17.º 7.º Card Protection Plan Sucursal do R.U. n.d. 904,8 0,47% 0,66%
6.º 8.º Pluricursos Mediador, Lda. Lisboa n.d. 882,1 0,82% 0,64%.
9º 9.º NORMED, S.A. Matosinhos 19 868,7 0,77% 0,63%

12.º 10.º Comepor, S.A. Amadora 4 864,4 0,63% 0,63%
Dez primeiros agentes 13,39% 12,00%

13.º 11.º Radical, Lda. Lisboa 16 831,8 0,58% 0,60%
7.º 12.º Portoseguro, Lda. Porto n.d. 792,5 0,80% 0,58%
15.º 13.º Medibroker, S.A. Vila Nova de Gaia 13 790,0 0,55% 0,57%
14.º 14.º Santogal, Lda. Lisboa 37 770,1 0,56% 0,56%
18.º 15.º SEGILINK, S.A. Lisboa 12 746,9 0,45% 0,54%

Quinze primeiros agentes 16,44% 14,86%
8.º 16.º Serenitas, Lda. Lisboa 6 711,3 0,78% 0,52%
10.º 17.º Desporto Seguro, Lda Lisboa 5 (*) 657,6 0,73% 0,48%
20.º 18.º MEDAL, Lda. Portimão 11 656,0 0,44% 0,48%
16.º 19.º LUSISEG, Lda. Loures 15 603,2 0,48% 0,44%
25.º 20.º SABSEG, Lda. Porto 14 589,8 0,41% 0,43%

Vinte primeiros agentes 18,73% 17,20%

(*) Valores relativos a 2004 Milhares de euros
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troca de posições, se mantêm idênticas. Outra situação a destacar passa pelo facto
de as primeiras seis empresas terem sede em Lisboa, concelho que apresenta dez
empresas no Top15.

Em 2005, o mercado de agentes pessoas colectivas era liderado, como em 2002 e
2004, pelas sociedades SOFINLOC e Margem, que detinham 2,61% e 2,16% de
quota de mercado, respectivamente, mantendo sensivelmente a mesma diferença
face a 2004. Merecem também especial referência a subida da Genius de11.º para
6.º, e da Card Protection Plan, sucursal do Reino Unido, de 17.º para 7.º – por via
de um crescimento nominal expressivo das comissões processadas (38,7% e
53,5%, respectivamente) – e ainda a entrada da SABSEG para o último lugar do
Top20, embora com um crescimento dos negócios menos pronunciado (15,3%).

Se se considerar o montante total de comissões processadas por agentes pessoas
colectivas, verifica-se um acréscimo expressivo, de 2004 para 2005, de 11%.

Ao nível da concentração do mercado, verifica-se um maior equilíbrio em 2005,
situação provocada pela redução nominal do volume de comissões de sete das
empresas que compõem o Top20, o qual passou a representar 17,2% da quota de
mercado, face a 18,7% em 2004 e a 21,5% em 2002.

Os valores obtidos para os índices de Gini e Herfindahl-Hirshman confirmam ainda
esta tendência: o primeiro evolui de 0,517 em 2004 para 0,502 em 2005,
enquanto que o HHI passa, em idêntico período, de 0,00372 (valor mínimo teórico
de 0,000936) para 0,00320 (0,000883).

Para além deste tipo de análise, considerou-se oportuno tratar diversa informação
de teor contabilístico que os agentes pessoas colectivas – mas também os
corretores de seguros, como se verá adiante – não só enviam ao ISP, em
cumprimento do disposto no Art.º 24.º da Norma n.º 17/94-R, de 6 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi dada pela Norma n.º 22/2001-R, de 21 de Dezembro,
como constam dos documentos de prestação de contas depositados nas
Conservatórias do Registo Comercial, nos termos do Art.º 70.º do Código das
Sociedades Comerciais e do Art.º 42.º do Código do Registo Comercial.

Foram, mais uma vez, tomados como referência os exercícios de 2002, 2004 e
2005 e construída uma amostra significativa, seleccionada com base na relevância
e consistência da informação recebida. Para o último exercício referido existiu
ainda uma restrição adicional, uma vez que, por questões operacionais, apenas foi
possível considerar os mapas relativos a agentes pessoas colectivas e a corretores
de seguros enviados e também validados, até determinada data.

O tratamento dos elementos relativos ao Capital Social dos diversos agentes
pessoas colectivas permitiu confirmar a tendência de redução do Capital Social
médio que já se havia verificado entre 2002 e 2004, o qual evoluiu de 18,2
milhares de euros em 2002 para 15 milhares de euros em 2005, situação que se
terá ficado a dever certamente à constituição de novas empresas com capitais
mais modestos do que as já existentes e que haviam já atingido uma maior
maturidade do negócio.

Como se pode constatar a partir do Gráfico 3.9, em qualquer um dos períodos o
Capital Social de grande parte dos agentes pessoas colectivas – cerca de metade –
situa-se entre 5 e 7,5 mil euros, subindo esta proporção para cerca de 80% do
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total de empresas se se considerar o intervalo entre 5 e 25 mil euros. É também de
sublinhar que no período em análise uma empresa apresentava um Capital Social
de 200 mil euros.

A análise de outros indicadores estatísticos de localização indica uma moda – valor
mais frequentemente observado – de 5 mil euros em qualquer um dos anos, mas
uma mediana que, acompanhando a evolução verificada ao nível da média, revela
uma ligeira redução de 7,5 para 6,4 mil euros no período 2002-2005.

O conjunto dos dez agentes pessoas colectivas com maior volume de comissões
processadas na amostra considerada – que não corresponde exactamente ao
Top10 nacional, uma vez que quatro empresas não foram incluídas – apresentava
um Capital Social médio de 48,1 mil euros, valor consideravelmente superior ao
verificado em 2004, 36,1 mil euros, embora seja de referir que a composição das
amostras consideradas num e noutro caso não são iguais. De qualquer forma, este
indicador é influenciado por três empresas que – em 2004 e 2005 – detinham um
Capital Social igual ou próximo de 5 mil euros.

Se não se considerassem estes agentes com valores significativamente diferentes,
o Capital Social médio do Top10 evoluiria de 43,7 para 66,4 milhares de euros no
período em análise.

É no entanto de referir que estas evoluções podem estar a ser influenciadas pela
eventual passagem de alguns agentes pessoas colectivas a corretores.

Por outro lado, a relação entre o Activo e o Passivo dos agentes que integram as
amostras em apreço evidenciam uma média ponderada de mercado que cresceu
de uma forma pronunciada, de 1,332 em 2002 para 1,686 em 2005.
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A interpretação destes valores permite concluir da relevância dos Capitais
Próprios, que, em 2002, equivaliam a 33,2% do Passivo agregado do mercado,
proporção que subiu para 68,6% em 2005. Este indicador permite,
consequentemente, avaliar a independência financeira das empresas.

A um nível mais desagregado, o Gráfico 3.10 facilita a visualização da distribuição
dos agentes pessoas colectivas de acordo com a relação entre o Activo e o Passivo
em 2002 e 2004. A sua análise evidencia uma pequena concentração em torno do
intervalo de 1 a 1,5, mas também um considerável número de empresas com um
rácio Activo/Passivo superior a 5.

Deve ainda sublinhar-se a existência de um número significativo de empresas,
embora decrescente (61 em 2002, 42 em 2004 e 30 em 2005) com um valor
inferior a 1, as quais correspondem a situações em que o Activo disponível não é
suficiente para cobrir o Passivo existente, e que poderão, a prazo, implicar
conjunturas complicadas na óptica da solvabilidade e da continuidade do negócio
da empresa.

Embora qualquer uma das amostras não apresente, naturalmente, uma moda
– o indicador baseia-se em valores contínuos que não se repetem –, verificou-se um
crescimento na mediana, que cresceu de 1,673 para 1,864 no período
2002-2005.

Por outro lado, o valor médio da relação Activo/Passivo para o agregado Top10
apresentou uma tendência semelhante à que se verificou para o conjunto das
amostras analisadas, embora de forma mais amortecida, passando de 1,309 em
2004 para 1,472 em 2005. De qualquer modo, este indicador aparece
influenciado por uma das empresas que em qualquer um dos exercícios em análise
apresentou uma relação superior a 5: se não fosse considerada esta observação, o

A
 M

ed
ia

çã
o 

de
 S

eg
ur

osGráfico 3.10 Relação Activo/Passivo – agentes de seguros pessoas colectivas



138

A
 M

ed
ia

çã
o 

de
 S

eg
ur

os

valor médio dos agentes com maior volume de comissões cresceria de forma mais
discreta, passando de 1,176 para 1,259 em idêntico período.

A análise da rendibilidade dos Capitais Próprios (medida, para os agentes, como a
relação entre os resultados antes de impostos e os Capitais Próprios) permite
concluir por uma média ponderada de mercado elevada, embora decrescente
(49,5% em 2002 e 33,8% em 2005).

Como se observa a partir do Gráfico 3.11, não existe um padrão claro de
concentração das diversas empresas consideradas no âmbito da rendibilidade dos
Capitais Próprios, verificando-se, inclusivamente, um número relativamente
reduzido de agentes pessoas colectivas (27 em 2002, 31 em 2004 e 24 em 2005)
abaixo dos -50%.

Tal como a distribuição da relação Activo/Passivo, também esta distribuição é
amodal, sendo no entanto possível encontrar uma mediana estável nos exercícios
em análise, evoluindo de 31,6% em 2002 para 30,8% em 2005.

Se for considerada a rendibilidade agregada do Top10, verifica-se a manutenção
de alguma estabilidade entre 2004 e 2005, passando este indicador de 107,8%
para 107,5%.

Para além da rendibilidade dos Capitais Próprios, poder-se-ão também contemplar
outras medidas de rendibilidade, como, por exemplo, a que se refere ao volume
de negócios, ainda que apenas tenha sido determinada para o conjunto de cada
uma das amostras consideradas. Assim, a rendibilidade relativa ao volume global
de negócios cresceu de 17,6% para 20,4% de 2002 para 2005.
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3.3.2. Corretores de seguros

Em termos metodológicos, e considerando a forma jurídica dos agentes pessoas
colectivas e dos corretores, assumiu-se para este último caso um tipo de análise
semelhante ao que foi levado a cabo para o primeiro tipo de mediador.

Assim, e como para as restantes categorias, o Quadro 3.8 contém o ranking dos
diversos corretores que apresentaram comissões em 2004 e 2005, relativamente
ao conjunto da actividade, considerando as primeiras vinte empresas.

A sua análise permite verificar que, embora com algumas trocas de posição – em
alguns casos significativas –, manteve-se a estrutura do grupo de corretores que
ocupavam o Top20. Ainda assim, o ranking passou a ser liderado pela Solução,
S.A., com uma quota de mercado de 8,2%, registando um acréscimo no
montante das comissões de 14,9% face a 2004, ano em que ocupava a 4.ª
posição.

Merecem também destaque as subidas da MDS, S.A., de 6.º para 4.º, provocada
por um crescimento das comissões de 11,6%, da Luso Atlântica, Lda., de 17.º para
11.º (58%), da E.G.S., Lda., de 18.º para 14.º (crescimento de 13,8%) e da RCI
Gest, Lda., de 34.º para 20.º (96,3%).

Estas taxas de crescimento devem ser analisadas conjuntamente com a variação
do montante global das comissões processadas a corretores em idêntico período,
que se cifrou numa redução de 2%.

Por outro lado, do ponto de vista da área da sede social, verifica-se uma
predominância do concelho de Lisboa, com sete dos primeiros dez lugares e com
a existência de doze corretores sediados naquele concelho no Top20.
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Quadro 3.8 Comissões de corretores – conjunto da actividade

Posicionamento Corretor Quota de mercado

2004 2005 Denominação Sede Empregados 2005 Comissões 2005 2004 2005

4.º 1.º Solução, S.A. Porto 57 8.591,3 6,9% 8,2%
1.º 2.º Marsh, Lda. Lisboa 64 8.423,3 7,8% 8,0%
3.º 3.º Aon Gil y Carvajal Portugal, S.A. Lisboa 85 7.533,3 7,0% 7,2%
6.º 4.º MDS, S.A. Porto 56 5.445,6 4,5% 5,2%
5.º 5.º AVS, S.A. Lisboa 74 5.256,1 5,0% 5,0%

Cinco primeiras empresas 34,0% 33,5%
8.º 6.º Villas Boas, Lda. Lisboa 36 4.634,2 3,7% 4,4%
7.º 7.º João Mata, Lda. Lisboa 43 4.322,6 4,4% 4,1%
9.º 8.º Willis, Lda. Lisboa 40 4.109,0 3,1% 3,9%
10.º 9.º Unibroker, S.A. Feira 33 3.718,1 3,1% 3,5%
11.º 10.º José Mata, Lda. Lisboa 32 2.848,5 2,5% 2,7%

Dez primeiras empresas 52,7% 52,2%
17.º 11.º Luso Atlântica, S.A. Porto 8 2.582,1 1,5% 2,5%
13.º 12.º Costa Duarte, S.A. Lisboa 23 2.506,1 2,2% 2,4%
14.º 13.º Corbroker, Lda. Lisboa 11 2.419,0 1,9% 2,3%
18.º 14.º E.G.S., Lda. Lisboa 25 1.839,4 1,5% 1,8%
15.º 15.º SECRE, S.A. Lisboa 16 1.801,6 1,5% 1,7%

Quinze primeiras empresas 63,2% 62,8%
12.º 16.º CEGREL, Lda. Portalegre 7 1.791,6 2,3% 1,7%
19.º 17.º Corporação Internacional de Seguros, S.A. Porto 24 1.573,0 1,4% 1,5%
21.º 18.º F. Rego, S.A. Vila Nova Gaia 17 1.549,2 1,3% 1,5%
20.º 19.º Coral, S.A. Porto 23 1.422,0 1,3% 1,4%
34.º 20.º RCI Gest Seguros, Lda. Lisboa 3 1.224,3 0,6% 1,2%

Vinte primeiras empresas 70,5% 70,0%

Milhares de euros
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Verifica-se ainda uma ligeira desconcentração no mercado: os cinco primeiros
corretores passaram de uma quota de mercado agregada de 34% em 2004 para
33,5% em 2005, e o peso do Top20 passou de 70,5% para 70% em idêntico
período, situação em parte explicada por níveis médios de crescimento do volume
de comissões dos corretores aí integrados a um nível inferior ao da globalidade
desta categoria.

Os índices de concentração habitualmente utilizados confirmam também esta
evolução: o índice de Gini evoluiu de 0,673 para 0,662 em idêntico período e o
índice de Herfindahl-Hirshman, de forma ligeira, de 0,0357 para 0,0347 (valores
mínimos teóricos de 0,00893 e 0,00877, respectivamente).

A exemplo do procedimento adoptado para os agentes pessoas colectivas,
levou-se também a cabo uma análise dos indicadores contabilísticos dos
corretores: no que se refere a esta categoria, a amostra seleccionada considerou
85 dos 88 corretores com sede em Portugal para 2002 (representativa de 90,3%
das comissões percebidas), 82 corretores para 2004 (91,4% das comissões),
num total de 92, e 85 corretores para 2005 (94,4% das comissões), num total
de 100.

A análise do Capital Social dos corretores demonstrou uma pequena variação de
2002 para 2005, no sentido de um acréscimo do capital médio, o qual evoluiu de
277,3 milhares de euros para 284,6.

Como pode ser observado no Gráfico 3.12, em qualquer um dos períodos
analisados o Capital Social da grande maioria dos corretores (grosso modo 60%)
situa-se entre 10 e 100 mil euros, sendo de registar que duas empresas em 2002
e três em 2004 e 2005 apresentavam um Capital Social superior a 1 milhão de
euros.

O Capital Social que representa a moda e a mediana deste tipo de amostra foi,
para qualquer um dos indicadores, e para todos os exercícios, de 50 mil euros.
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Gráfico 3.12 Capital Social – corretores de seguros
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O conjunto dos dez corretores com maior volume de comissões processadas
apresentava, em 2005, um Capital Social médio de 1,7 milhões de euros – como
em 2004 –, embora este indicador apareça nitidamente influenciado por uma
única empresa que tem um Capital Social de pouco mais de 14 milhões de euros.
Se não se considerasse este corretor, o Capital Social médio do Top10 seria de
308,9 mil euros, um pouco abaixo do valor verificado no ano anterior, 341,6 mil
euros.

A análise da relação entre o Activo e o Passivo dos corretores que integram as
amostras em estudo conduz a uma média ponderada de mercado estável,
crescendo ligeiramente de 1,310 em 2002 para 1,323 em 2004 e fixando-se em
1,309 em 2005, cenário que permite concluir pela existência de alguma
estabilidade ao nível da independência financeira das empresas que operam neste
ramo de negócio.

A informação mais detalhada, que poderá ser consultada no Gráfico 3.13, permite
verificar uma concentração significativa deste indicador entre 1 e 1,5, embora a
sua expressão tenha decrescido entre 2002 e 2005, de 58,8% para 45,3%.
Constata-se também a existência de um pequeno número de empresas (três em
2002, duas em 2004 e quatro em 2005) com um valor inferior a 1, que, como já
foi referido, correspondem a situações em que o Activo não é suficiente para
cobrir o Passivo.

Embora qualquer uma das amostras se tenha revelado obviamente amodal,
detectou-se um valor crescente na mediana deste indicador, a qual passou de
1,381 em 2002 para 1,483 em 2005.

Por outro lado, o valor médio da relação Activo/Passivo para o agregado Top10
evoluiu de forma semelhante à que se verificou para a amostra analisada, de
1,302 em 2004 (todos os valores situados entre 1,139 e 2,095) para 1,247 em
2005 (valores mais concentrados, entre 1,086 e 1,843).
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O ROE (Return on Equity) é uma medida que permite avaliar o nível de
remuneração dos Capitais Próprios investidos.

Neste particular, as amostras consideradas permitem concluir que existiu uma
recuperação na rendibilidade dos Capitais Próprios de 2004 para 2005, com o ROE
do conjunto do mercado – média ponderada – a crescer, nesse período, de 13%
para 19,9%, ainda assim ligeiramente abaixo do valor verificado em 2002, 20,8%.
Este comportamento é fortemente influenciado pela existência, em 2005, de
algumas empresas com ROE elevado.

Para uma avaliação mais detalhada poderá ser consultado o Gráfico 3.14, o qual
permite concluir por uma elevada concentração dos corretores analisados entre
-50% e +20%, numa proporção do total de empresas que cresceu de 58,8% em
2002 para 70,9% em 2005. É também relevante a existência de quinze e catorze
corretores, nesses exercícios, pela mesma ordem, com ROE negativo.

Tal como a distribuição da relação Activo/Passivo, também a distribuição dos
valores relativos ao ROE é amodal, sendo no entanto possível encontrar uma
mediana relativamente estável – mas com tendência decrescente – nos vários
períodos em análise, evoluindo de 12,1% em 2002 para 11,2% em 2004 e para
10,1% em 2005.

Tomando o ROE médio para o agregado Top10, verifica-se uma evolução similar à
do total do mercado, com uma melhoria significativa, passando de 12,5% em
2004 para 25% em 2005. Ainda assim, é importante sublinhar que neste último
ano o valor médio dos dez maiores corretores foi influenciado pela degradação
significativa dos resultados líquidos de uma única empresa.

Foi possível verificar, ainda, que a ordem de grandeza do ROE evidenciado por
grande parte dos corretores nacionais está alinhada com o ROE geralmente
observado, nos últimos anos, para os principais corretores a nível do mercado
mundial.
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Se se considerarem outras medidas de rendibilidade, mesmo se apenas
construídas para o conjunto das amostras em análise, pode verificar-se igualmente
um aumento nos níveis de rendibilidade. Assim, o rácio Resultados
Líquidos/Comissões cresceu, entre 2004 e 2005, de 5,8% para 9%, ainda assim
um pouco abaixo do valor observado em 2002, 9,7%.

Por outro lado, o Gráfico 3.15 contém informação relativa à evolução do ROE
médio dos corretores em 2002, 2004 e 2005 por confronto com idêntica medida
de rendibilidade das empresas de seguros de direito nacional.

Da análise do gráfico constata-se que a volatilidade apresentada pelos ROE das
empresas de seguros, resultante, essencialmente, da natureza aleatória dos riscos
cobertos não se repercute de igual forma nos ROE dos corretores.

Ainda assim, e ao contrário do que sucede com os corretores, é possível vislumbrar
uma redução neste indicador para todos os tipos de empresas de seguros, de
2004 para 2005. De facto, as empresas especializadas no ramo Vida viram o seu
ROE diminuir 0,3%, valor inferior à redução de 0,6%, verificada para as empresas
Não Vida , e de 0,5% para as empresas mistas.
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Gráfico 3.15 ROE (Return on Equity) – corretores vs. empresas de seguros
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RESSEGURO

O mercado de resseguro é fulcral para a estabilidade do mercado segurador. O
resseguro pode ser utilizado pelas empresas de seguro directo por várias razões:
reduzir a necessidade de capitais próprios, diminuir a concentração de risco em
carteira, gerir a política de aceitação de risco, diminuir a volatilidade dos resultados
técnicos, entre outras.

Após o 11 de Setembro de 2001 registou-se uma evolução significativa nos
modelos de gestão de risco utilizados pelos resseguradores, nomeadamente no
que respeita a riscos sísmicos, furacões e terrorismo. Também o resseguro
financeiro tem vindo a ser objecto de fortes investimentos destinados a
desenvolver modelos que permitam uma transferência de risco específico de
seguros, muitas vezes diminuta, simultaneamente com a gestão financeira
subjacente.

Ao nível do mercado Português, o comportamento das taxas de cedência continua
a sofrer uma forte discrepância entre os ramos Vida e Não Vida, assim como entre
os vários ramos Não Vida. Em particular, é de referir o facto de que a taxa de
cedência do ramo Vida registou uma quebra de 0,8% face a 2004, sendo em
2005 de apenas 1,3%, enquanto para os ramos Não Vida, em termos globais,
houve um aumento de 2,3%, voltando a atingir-se o valor verificado em 2002
(17,9%).

Ao analisar os grupos de ramos constantes do quadro anterior constata-se que
aquele que registou maiores alterações face ao ano anterior foi o Automóvel, que
viu a taxa de cedência passar de 3,6% em 2004 para 7,9% em 2005. No entanto,
este valor encontra-se influenciado pelo elevado montante de prémios cedidos
que respeitam a duas seguradoras cujas carteiras sofreram uma reestruturação no
decorrer de 2005. Com efeito, caso não se considerassem estas empresas, esta
taxa passaria a ser de 6%. O seguro Automóvel continua, ainda assim, a ser
aquele que apresenta as menores taxas de cedência, sendo os grupos de ramos
Aéreo e Marítimo e Transportes e também Incêndio e Outros Danos em Coisas os
que registaram, como é usual, as maiores taxas de cedência (81,2% e 44,3%,
respectivamente).

Relativamente aos restantes ramos não se verificaram alterações muito
significativas face aos anos anteriores.
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Quadro 4.1 Taxa de cedência – Seguro directo e resseguro aceite

2003 2004 2005

milhares de euros Montante Taxa de cedência Montante Taxa de cedência Montante Taxa de cedência

Ramo Vida 106.314 2,0% 124.879 2,1% 116.227 1,3%
Ramos Não Vida
Acidentes de Trabalho e Doença 155.472 13,2% 114.375 9,7% 130.918 11,0%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 297.453 46,4% 299.961 44,7% 308.759 44,3%
Automóvel 68.650 3,6% 70.644 3,6% 159.111 7,9%  
Aéreo e Marítimo e Transportes 46.400 84,9% 39.181 82,3% 38.598 81,2%
Responsabilidade Civil Geral 25.354 33,2% 31.297 34,9% 27.729 32,7%
Outros ramos 112.645 35,0% 107.056 33,8% 118.899 35,6%

Total Ramos Não Vida 705.975 16,8% 662.514 15,6% 784.014 17,9%
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O saldo de resseguro foi, em 2004 e 2005, favorável às empresas de resseguro,
representando, em 2005, cerca de 47% dos prémios de resseguro cedido. Os
seguros Automóvel e Incêndio e Outros Danos são aqueles que apresentaram
resultados mais desfavoráveis para as empresas de seguros, com o saldo de
resseguro a representar cerca de 54% e 57% dos prémios de resseguro cedido,
respectivamente.

Seguidamente, apresenta-se uma análise mais detalhada do resseguro ao nível
dos ramos Vida e Não Vida, em que se irão considerar a dispersão geográfica dos
resseguradores utilizados pelas empresas de seguros supervisionadas pelo ISP e as
tipologias de tratados, assim como a análise da solidez financeira dos
resseguradores utilizados, medida pelos ratings atribuídos pela agência Standard
& Poor’s com referência ao mês de Setembro de 2006.

4.1. Ramos Não Vida

Ao nível dos ramos Não Vida, constata-se que cerca de 99% do resseguro é
efectuado em empresas sediadas na Europa (se se considerar apenas a União
Europeia esta percentagem passa a cerca de 85%). Em relação à proporção
correspondente a Portugal (cerca de 43%), esta subdivide-se no resseguro
efectuado em empresas de seguros de direito nacional (cerca de 34%) e através
de corretores estabelecidos em Portugal, que depois efectuam a colocação em
resseguro (cerca de 9%). Refira-se que, do resseguro efectuado em empresas de
seguros de direito nacional, apenas 1,1% é retrocedido para outras empresas.

O peso da transferência de risco para o mercado Português é fortemente
influenciado pela utilização, por alguns grupos, de plataformas especializadas na
gestão de alguns segmentos de negócio.

Excluindo Portugal, o resseguro efectuado na Europa está disperso entre vários
países, embora sejam de destacar, como seria expectável, os valores referentes à
Espanha e aos países sede dos principais grupos de resseguros Europeus,
designadamente a Alemanha e a Suíça, os quais, no seu conjunto, representam
39% do total.
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Gráfico 4.1 Saldo de resseguro em função dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida
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É de referir, em particular, o facto de a proporção correspondente à Suíça dizer
respeito, na sua quase totalidade, a uma única empresa – a Swiss Reinsurance Co.
–, a qual continua a ser uma das maiores empresas de resseguro ao nível mundial,
enquanto relativamente aos 13% apresentados pela Alemanha, 10,5%
correspondem à quota de duas empresas de resseguro – a Munich Re e a Allianz,
respectivamente.

A informação apresentada na figura anterior poderá ser complementada com o
quadro seguinte, em que se apresentam as quotas correspondentes às empresas
com maior peso no resseguro efectuado pelas empresas de seguros Portuguesas.
Estas sete empresas, sediadas em vários países Europeus, representam cerca de
34% do total do resseguro nos ramos Não Vida.

Face a anos anteriores, é de destacar o facto de a empresa S&P Reinsurance Ltd.,
que tem sido uma constante no ranking, não se encontrar representada nos
primeiros lugares. Tal facto ocorreu como consequência da reestruturação sofrida
por uma empresa de seguros, que habitualmente colocava naquela
resseguradora.
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Figura 4.1 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida

Quadro 4.2 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida

Resseguradora Quota

Swiss Reinsurance Co. 11,9%
Munich Reinsurance Co. 8,5%
Munich Reinsurance Sucursal Espanha e Portugal 4,6%
AXA 2,7%
Tagus Re 2,4%
Allianz 2,0%
Mapfre 1,8%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com as maiores quotas
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Para aferir da solidez financeira das empresas de resseguro, factor este que é
fundamental neste negócio, dada a importância do potencial risco de crédito que
é assumido pelas empresas de seguros cedentes, utiliza-se, no presente relatório,
e como já foi referido, o rating das resseguradoras. Os ratings utilizados são os
atribuídos mais recentemente pela agência Standard & Poor’s. Foram excluídos da
análise os corretores de resseguro.

No gráfico seguinte apresenta-se a caracterização, em termos de ratings, das
colocações em resseguro efectuadas pelas empresas de seguros supervisionadas
pelo ISP.

Do gráfico anterior é possível constatar que apenas 18% dos montantes
ressegurados são colocados em empresas sem notação de rating atribuída e
apenas 6% são colocados em empresas com ratings inferiores a “A”, o que
corrobora a teoria de que, cada vez mais, existe uma procura de empresas com
comprovada solidez financeira. Com efeito, note-se que, em 2004, estas
proporções eram de 37% e 14%, respectivamente. Refira-se, no entanto, que o
peso das resseguradoras com rating de “A+” e “AA-” aumentou relativamente ao
ano anterior, ficando este aumento a dever-se à redução do peso das
resseguradoras com rating “AA”. Este facto é explicável pela degradação do
rating atribuído a uma das principais resseguradoras escolhidas pelo mercado
Português.

Seguidamente é efectuada uma breve análise ao tipo de tratados utilizados pelas
empresas de seguros para efectuar o resseguro dos ramos com maior taxa de
cedência, de acordo com a informação apresentada no Quadro 4.1. Assim sendo,
apresentam-se dados referentes aos grupos de ramos Incêndio e Outros Danos,
Aéreo e Marítimo e Transportes e ainda para o ramo Responsabilidade Civil Geral.

Em relação ao seguro de Incêndio e Outros Danos, a situação não se alterou
significativamente face ao verificado em 2004.

A maioria dos tratados contratados continua a ser do tipo proporcional, sendo que
cerca de um terço corresponde a tratados do tipo excedente de somas (surplus)
com plenos de retenção definidos por capital e por apólice. Também a maioria dos
contratos facultativos é proporcional.
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Gráfico 4.2 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramos Não Vida
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Quanto aos tratados não proporcionais, estes são fundamentalmente utilizados
para protecção do risco catastrófico através da cobertura de perdas por evento (XL
catastrófico).

Nos grupos de ramos Aéreo e Marítimo e Transportes, que apresentam a maior
taxa de cedência dos ramos Não Vida, a distribuição dos tratados é semelhante à
verificada no seguro de Incêndio e Outros Danos. Com efeito, mais uma vez são
os tratados proporcionais aqueles que apresentam um maior peso e, do mesmo
modo, também a maioria diz respeito a tratados de excedente de somas (surplus)
com capitais máximos definidos por capital e por apólice. Constata-se assim que,
face ao ano anterior, não se verificaram alterações significativas.

Relativamente aos tratados não proporcionais, verifica-se que a maioria dos
tratados contratados diz respeito à cobertura de excesso de perdas com cobertura
por risco (working excess of loss), embora haja também um número significativo
de tratados para cobertura do excesso de perdas com cobertura por evento (XL
catastrófico).

No que respeita ao ramo Responsabilidade Civil Geral, pode dizer-se que a
situação se inverte em relação aos grupos de ramos analisados anteriormente.
Com efeito, neste caso são os tratados não proporcionais que assumem o papel
preponderante, sendo que a maioria corresponde a tratados para cobertura de
excesso de perdas com cobertura por risco (working excess of loss).
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Gráfico 4.3 Tratados de resseguro – Seguro de Incêndio e Outros Danos
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Gráfico 4.4 Tratados de resseguro – Seguros Aéreo e Marítimo e Transportes
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No caso dos tratados proporcionais, a principal parcela refere-se a tratados de
quota-parte, embora deva também ser destacada a importância dos contratos
facultativos.

Esta situação é em tudo equivalente à verificada em 2004, à excepção do facto de
que, nesse ano, a divisão entre tratados proporcionais e não proporcionais era
mais equitativa (48% e 52%, respectivamente).

4.2. Ramo Vida

Tradicionalmente, no ramo Vida, a importância do resseguro para a gestão de
riscos é menor, uma vez que são essencialmente ressegurados os riscos de morte
e de incapacidade. De facto, a utilização de mecanismos de transferência de risco
financeiro é relativamente reduzida, o que se pode comprovar pela baixa taxa de
cedência deste ramo.

No ramo Vida, cerca de 96% do resseguro é efectuado em empresas sediadas na
Europa. Quando se considera apenas a União Europeia, essa proporção passa a
cerca de 76%.

Em relação à distribuição por países, denota-se que a situação é bastante distinta
daquela que se verifica para os ramos Não Vida. No que diz respeito ao resseguro
efectuado junto de seguradoras de direito nacional e através de corretores
estabelecidos em Portugal, por exemplo, a percentagem ronda os 2%.

Relativamente aos restantes países Europeus, verifica-se alguma dispersão,
embora sejam de salientar os valores respeitantes à Alemanha, ao Reino Unido e
à Suíça, que representam cerca de 65% do total.

Tanto no caso da Alemanha como no da Suíça, a percentagem registada está
associada, na quase totalidade, a uma única empresa, tal como se pode constatar
no quadro seguinte. As quotas apresentadas pela Munich Reinsurance Co.
(Alemanha) e pela Swiss Reinsurance Co. (Suíça) são, com efeito, as mais
significativas.
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Gráfico 4.5 Tratados de resseguro – Ramo Responsabilidade Civil Geral
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Em comparação com os ramos Não Vida, o ramo Vida apresenta uma maior
concentração nos primeiros sete resseguradores do ranking, os quais representam
cerca de 62% do total de prémios de resseguro cedido.

Tal como foi referido anteriormente, o risco de crédito das empresas de resseguro
é aquele que, potencialmente, mais afectará as empresas de seguros cedentes.
Como tal, é fundamental que estas empresas apresentem uma sólida estrutura
financeira. Com efeito, no Top10 mundial das empresas de resseguro para o ramo
Vida, sete estão classificadas com ratings não inferiores a “A-”.
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Figura 4.2 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido – Ramos Vida
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Gráfico 4.6 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramo Vida

Quadro 4.3 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida

Resseguradora Quota

Munich Reinsurance Co. 18,8%
Swiss Reinsurance Co. 18,5%
GE Insurance Solutions 9,6%
Financial Insurance Guernsey 5,8%
AXA 3,5%
Assicurazioni Generali SpA 3,2%
Allianz Aktiengesellschaft - Life 3,0%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com maiores quotas
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À semelhança do que se verificou nos ramos Não Vida, registou-se uma evolução
positiva em termos do volume de montantes colocados em resseguradores com
ratings elevados. Com efeito, a proporção de empresas sem notação de rating
atribuída reduziu-se de 35% para 20%, ao mesmo tempo que a percentagem de
empresas com ratings inferiores a “A-” reduziu-se de 13% para 1%. No entanto,
a grande diferença relativamente ao ano anterior verificou-se entre os ratings
“AA” e “AA-“. Em 2004, os pesos apresentados por aqueles ratings eram de 17%
e 6% respectivamente, sendo os mesmos pesos em 2005 de 4% e 29%. Do
mesmo modo que no caso do resseguro dos ramos Não Vida, este facto é
explicável pela degradação do rating atribuído a uma das principais
resseguradoras escolhidas pelo mercado Português.

Os tratados de resseguro mais utilizados para cedência de riscos no ramo Vida são
os tratados proporcionais, que representam cerca de 63% do total dos tratados. É
de referir o facto de que, das 24 colocações em facultativo, 13 são
complementares de tratados proporcionais. Para além disso, e considerando os
mesmos 24 tratados, verifica-se que 16 correspondem a tratados de excedente de
somas (surplus). Deste modo, e se se classificarem as colocações facultativas em
proporcionais e não proporcionais, de acordo com as suas características, na
realidade as coberturas proporcionais correspondem a cerca de 74%.

Os tratados proporcionais são, maioritariamente, para cobertura de excedente de
somas (surplus). Já em relação aos não proporcionais, estes dividem-se mais ou
menos equitativamente entre excesso de perdas com cobertura por risco (working
excess of loss) e excesso de perdas com cobertura por evento (XL catastrófico).
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Gráfico 4.7 Tratados de resseguro – Ramo Vida
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OS FUNDOS DE PENSÕES

5.1. Mercado de fundos de pensões

5.1.1. Breve descrição

O mercado português de fundos de pensões ascendia, no final de 2005, a cerca
de 19 mil milhões de euros, o que correspondia a cerca de 13% do PIB. O mercado
é maioritariamente composto por fundos de pensões do sector da actividade
bancária e do sector das comunicações e transportes que, em conjunto,
representam 81,3% do montante total dos fundos de pensões.

Em 2005, as características do mercado de fundos de pensões permaneceram ao
nível do ano anterior. Prevê-se que apenas as perspectivadas reformas estruturais
dos sistemas públicos de repartição podem dar um estímulo significativo ao
mercado e alterar a sua estrutura.

O peso dos dois sectores acima referidos é justificado pelo facto de a maioria dos
trabalhadores destes sectores não se encontrar abrangida pelo sistema de
protecção da Segurança Social e os respectivos fundos de pensões serem afectos
ao primeiro pilar de protecção social.

Este aspecto do mercado nacional de fundos de pensões tem, necessariamente, o
seu reflexo, quando são evidenciados outros aspectos e tendências. Em particular,
esta característica leva a que o mercado nacional seja caracterizado por um peso
dominante dos fundos de pensões fechados, alguns dos quais com uma quota de
mercado substancial. No que toca ao tipo de planos, a maior percentagem
corresponde a planos de benefício definido independentes dos benefícios
atribuídos pela Segurança Social. Finalmente, a estrutura empresarial é dominada
por sociedades gestoras, quer em termos de número de fundos de pensões
geridos, quer em termos de montantes geridos.

5.1.2. Evolução

Em 2005, foi muito elevada a taxa de crescimento real do mercado de fundos de
pensões (22,4%), contrariando assim a tendência registada nos últimos anos. O
crescimento real do mercado de fundos de pensões foi 21,8% acima do
crescimento real do PIBpm.11
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11 Produto Interno Bruto a preços de mercado

Quadro 5.1 Taxa de crescimento anual real do mercado de fundos de pensões e do PIBpm

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

(A) (B)

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

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

2003 -0,7% -1,4% 0,7%

2004 -4,9% 1,2% -6,1%

2005 22,4% 0,7% 21,8%
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O substancial crescimento do mercado de fundos de pensões deveu-se a dois
factores principais: boa rendibilidade e revisão global dos pressupostos de cálculo
das responsabilidades com pensões. Esta revisão verificou-se essencialmente nos
fundos de pensões cujos associados são empresas cotadas em bolsa e afectou
sobretudo os fundos do sector de actividade bancária. Em virtude do acréscimo de
responsabilidades decorrente da revisão dos pressupostos – tornando-os mais
adaptados aos preconizados nas Normas Internacionais de Contabilidade (NIC 19) –,
os associados tiveram de efectuar contribuições indubitavelmente mais elevadas.

O gráfico seguinte ilustra que 2005 foi um ano de forte crescimento do mercado
de fundos de pensões.

Como se ilustra no quadro e no gráfico seguintes, o peso relativo do valor dos
fundos de pensões face ao PIBpm cresceu 2,3 pontos percentuais (de 10,6% para
12,9%).

Por seu lado, o peso relativo dos investimentos afectos às provisões técnicas da
actividade seguradora face ao PIBpm apresentou um comportamento positivo,
tendo aumentado 4,1 pontos percentuais. Esta tendência de crescimento tem sido
constante nos últimos anos. A conjugação das duas evoluções crescentes acima
referidas implicou que, em 2005, o peso do valor dos fundos de pensões face ao
valor dos investimentos afectos às provisões técnicas da actividade seguradora se
mantivesse sensivelmente ao mesmo nível (52,3%), contrariando, assim, a nítida
tendência de redução registada nos últimos anos.

Gráfico 5.1 Evolução do mercado de fundos de pensões

Quadro 5.2 Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade
seguradora e do PIBpm

Mercado de Investimentos da actividade seguradora

fundos de pensões Afectos Totais

milhões de euros (MFP) (IAAS) (ITAS) PIB

2001 14.808      21.912      23.038      129.308      
2002 15.880      25.225      25.239      135.434      
2003 16.283      26.684      28.034      137.935      
2004 15.186      29.517      32.182      143.041      
2005 18.982      36.301      39.531      147.014            
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O comportamento favorável, quer do montante do mercado de fundos de
pensões, quer do montante dos investimentos afectos às provisões técnicas da
actividade seguradora, permitiu que o conjunto desses montantes representasse,
a 31 de Dezembro de 2005, 37,6% do PIBpm, 6,3 pontos percentuais superiores à
percentagem verificada no final de 2004.

Até ao ano 2004, tinha-se vindo a verificar uma diminuição do peso do mercado
de fundos de pensões face aos montantes das provisões matemáticas dos seguros
de Vida não ligados a fundos de investimento: 103% em 2001 e 80% em 2004.
Em 2005, como a taxa de crescimento do mercado de fundos de pensões (25%)
superou a taxa de crescimento dos montantes afectos às referidas provisões
matemáticas (16%), registou-se uma inversão no sentido descendente desse
rácio.
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Gráfico 5.2 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIBpm e nos investimentos da actividade seguradora
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5.2. Fundos de pensões

5.2.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal

Em 2005, o ISP autorizou os seguintes pedidos:

– Constituição de 17 novos fundos de pensões, dos quais 6 são fechados e
11 abertos, sem serem do tipo PPR/E ou PPA;

– Transferência de 1 fundo de pensões fechado;

– Extinção de 9 fundos fechados, 2 abertos do tipo PPR/E, 1 aberto do tipo
PPA e 2 abertos sem serem do tipo PPR/E ou PPA.

Dos 227 fundos existentes a 31 de Dezembro de 2005, havia 4 fundos abertos,
sem serem do tipo não PPR/E ou PPA, que não se encontravam em
funcionamento.

5.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões

No final de 2005, existiam 223 fundos de pensões em funcionamento, dos quais
171 eram fechados. Dos fundos de pensões abertos, 20 eram fundos PPR/E, 4
fundos PPA e 28 outros fundos abertos que não se enquadram nas categorias
anteriores.

Face à conjugação do aumento histórico das contribuições (129,5% face a 2004)
com o desempenho positivo dos mercados financeiros, o montante total dos
fundos de pensões registou um crescimento de 25%, como já foi referido.

Da análise do quadro seguinte, deve também salientar-se o forte crescimento de
44,6% no montante dos outros fundos de pensões abertos que não são do tipo
PPR/E ou PPA.

Quadro 5.3 Evolução dos fundos de pensões

milhões de euros 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2004/2005
Fundos de pensões fechados

Número 195 187 183 173 171
Montante 14.177 15.225 15.563 14.387 18.011 25,2%
Contribuições 2.058 2.533 1.303 1.583 3.714 134,6%
Contribuições / Montante 14,5% 16,6% 8,4% 11,0% 20,6%

Fundos de pensões PPR/E
Número 17 20 21 22 20
Montante 411 401 412 430 446 3,6%
Contribuições 71 46 42 55 39 -28,3%
Contribuições / Montante 17,4% 11,6% 10,1% 12,7% 8,8%

Fundos de pensões PPA
Número 5 5 5 5 4
Montante 15 14 16 17 17 0,2%
Contribuições 3 2 1 2 1 -73,7%
Contribuições / Montante 19,2% 11,2% 7,8% 13,1% 3,4%

Outros fundos de pensões abertos
Número 19 19 20 21 28
Montante 205 239 292 351 508 44,6%
Contribuições 38 65 56 65 158 143,7%
Contribuições / Montante 18,7% 27,2% 19,2% 18,4% 31,1%

Total dos fundos de pensões
Número 236 231 229 221 223
Montante 14.808 15.880 16.283 15.186 18.982 25,0%
Contribuições 2.170 2.646 1.402 1.704 3.912 129,5%
Contribuições / Montante 14,7% 16,7% 8,6% 11,2% 20,6%
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Considerando a repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de
fundo, salienta-se a elevada percentagem do montante dos fundos fechados
(94,9%). Numa perspectiva histórica, esta percentagem tem-se situado
consistentemente próxima deste valor. Os fundos PPR/E, com 2,3% do montante
total, deixaram de ser o segundo tipo de fundos mais representado, passando essa
posição a ser ocupada pelos outros fundos de pensões abertos que não PPR/E nem
PPA, com 2,7%.

Quanto ao papel sócioeconómico dos fundos de pensões em Portugal, em
primeiro lugar, é importante entender qual a importância que os fundos de
pensões desempenham, enquanto veículos de financiamento complementares do
benefício de reforma atribuído pela segurança social. Efectivamente, tal como se
pode constatar pelo gráfico apresentado seguidamente, a repartição do peso dos
fundos de pensões ao nível dos três pilares de protecção social revela que 56% do
montante total dos fundos está afecto ao primeiro pilar. Por outras palavras, 44%
do montante total dos fundos de pensões em Portugal financia pensões
complementares de reforma.
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Repartição do valor por
tipo de fundo

Peso dos segundo e
terceiro pilares

Outros FP abertos
2,7%

FP PPA
0,1%

FP PPR/E
2,3%

FP fechados
94,9%

Gráfico 5.4 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos

56%

41%

3% 3.º pilar

2.º pilar

1.º pilar

Gráfico 5.5 Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção
social
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Apesar do seu peso diminuto, o terceiro pilar representava mais de um quinto do
número de participantes abrangidos pelos fundos de pensões.

O peso significativo dos fundos afectos ao primeiro pilar é justificado pelo facto de
a maioria dos trabalhadores dos sectores da actividade bancária e de
comunicações e transportes não se encontrar abrangida pelo sistema de
protecção da segurança social estatal. Relativamente àqueles, os fundos de
pensões desempenham o papel de primeiro pilar de protecção social.

Em segundo lugar, é também importante entender qual a importância que os
fundos de pensões desempenham enquanto veículo de investimento dinamizador
dos mercados financeiros. Os fundos de pensões têm, efectivamente, assumido ao
longo dos últimos anos uma posição importante na dinamização do mercado de
capitais. Esta importância será analisada no capítulo seguinte, onde será efectuada
uma análise detalhada do peso dos fundos de pensões, quer no mercado
accionista, quer no mercado obrigacionista.

A análise da distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das
contribuições, por escalões, revela que, no final de 2005, os onze maiores fundos
de pensões representavam, respectivamente, 80,9% e 82,9% do montante total
e do valor das contribuições.

Em 2005, continuou a não se verificar uma relação consistente entre o valor das
contribuições e o valor dos respectivos fundos, por escalões dos fundos de
pensões. Os escalões onde se verificaram maiores esforços contributivos incluem
os fundos onde os pressupostos de cálculo das responsabilidades foram
modificados para estarem consentâneos com os requisitos da IAS 19.

No cômputo global, verificou-se que o esforço contributivo agregado (19,1%) foi
bastante superior ao verificado em igual período de 2004 (11,2%).

O mercado de fundos de pensões permaneceu altamente concentrado. A
concentração, medida pelo índice de Gini, aumentou ainda mais face ao nível do
ano anterior, situandose, no final de 2005, em 0,941 face a 0,905 em 2004.

Quadro 5.4 Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões

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

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 6 2,7% 12.994.588 68,5% 2.725.722 75,1% 21,0%
Entre 250.001 e 1.000.000 5 4,9% 2.355.794 80,9% 281.581 82,9% 12,0%
Entre 125.001 e 250.000 5 7,2% 856.288 85,4% 112.408 86,0% 13,1%
Entre 75.001 e 125.000 5 9,4% 441.173 87,7% 112.164 89,1% 25,4%
Entre 25.001 e 75.000 34 24,7% 1.490.451 95,6% 281.530 96,8% 18,9%
Entre 5.001 e 25.000 58 50,7% 639.274 98,9% 76.637 98,9% 12,0%
Entre 2.501 e 5.000 35 66,4% 130.378 99,6% 22.140 99,5% 17,0%
Entre 1.251 e 2.500 26 78,0% 46.399 99,9% 6.403 99,7% 13,8%
Entre 501 e 1.250 28 90,6% 22.778 100,0% 10.390 100,0% 45,6%
Entre 251 e 500 7 93,7% 2.503 100,0% 148 100,0% 5,9%
Entre 101 e 250 10 98,2% 1.771 100,0% 50 100,0% 2,8%
Até 100 4 100,0% 257 100,0% 13 100,0% 4,9%
Total 223 18.981.655 3.629.186 19,1%
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b) Fundos de pensões fechados

O montante dos fundos de pensões fechados teve um acréscimo nominal de 25%
para 18 mil milhões de euros, tendo as contribuições crescido 135%.

Como se pode constatar pelo quadro seguinte, a distribuição do mercado dos
fundos fechados por montantes individuais era bastante assimétrica. Em 2005, os
onze maiores fundos representavam, em valor, 85,2% do mercado dos fundos de
pensões fechados; em 2004, os onze maiores fundos representavam 83,5%.
Dado o peso que os fundos fechados representam no agregado dos 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 2005 financiavam planos de pensões com benefícios de
reforma por velhice e que 94,7% dos mesmos fundos financiavam igualmente
benefícios de reforma por invalidez, enquanto os benefícios por reforma
antecipada/pré-reforma – incluindo a antecipação da pensão de reforma por
velhice, em resultado do regime de flexibilização da idade de reforma prevista no
Decreto-Lei n.º 9/99, de 9 de Janeiro – eram abrangidos por 62% 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 62,6% e 54,4% dos
planos de pensões correspondentes a fundos fechados.
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Quadro 5.5 Distribuição do valor dos fundos de pensões fechados e do valor das contribuições, por escalões 

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

milhares de euros (A) (B)

Mais de 1.000.000 6 3,5% 12.994.588 72,1% 2.725.722 79,4% 21,0%
Entre 250.001 e 1.000.000 5 6,4% 2.355.794 85,2% 281.581 87,6% 12,0%
Entre 125.001 e 250.000 3 8,2% 491.475 88,0% 91.724 90,3% 18,7%
Entre 75.001 e 125.000 4 10,5% 365.781 90,0% 39.740 91,5% 10,9%
Entre 25.001 e 75.000 26 25,7% 1.163.983 96,5% 236.025 98,3% 20,3%
Entre 5.001 e 25.000 46 52,6% 489.826 99,2% 38.480 99,5% 7,9%
Entre 2.501 e 5.000 25 67,3% 93.916 99,7% 6.195 99,6% 6,6%
Entre 1.251 e 2.500 17 77,2% 32.223 99,9% 2.502 99,7% 7,8%
Entre 501 e 1.250 24 91,2% 19.807 100,0% 9.656 100,0% 48,8%
Entre 251 e 500 6 94,7% 2.025 100,0% 132 100,0% 6,5%
Entre 101 e 250 7 98,8% 1.317 100,0% 0 100,0% 0,0%
Até 100 2 100,0% 184 100,0% 0 100,0% 0,0%
Total 171 18.010.919 3.431.757 19,1%

Quadro 5.6 Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefícios

Número de fundos
Benefícios garantidos de pensões fechados

Velhice 171
Invalidez 162
Reforma antecipada/pré-reforma 106
Sobrevivência de participantes 107

Viuvez 9
Orfandade 1
Viuvez e orfandade 97

Sobrevivência de beneficiários 93
Viuvez 16
Orfandade 1
Viuvez e orfandade 76
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O nível de financiamento global dos fundos de pensões é um indicador bastante
interessante, mas que requer uma abordagem cuidada de forma a evitar possíveis
erros de interpretação.

Para a obtenção do nível de financiamento, utilizou-se o quociente entre o valor
do património de um fundo de pensões e a respectiva soma do valor actual das
pensões em pagamento (para os beneficiários) com o valor actual das
responsabilidades por serviços passados (para os participantes). Assim sendo,
existe um erro por se estarem a comparar níveis de financiamento de fundos cujas
responsabilidades – quer do valor actual das pensões em pagamento, quer do
valor actual das responsabilidades por serviços passados – foram calculados com
métodos e/ou pressupostos diferentes. Ainda que inferior ao do cenário do
financiamento, esse erro subsiste num cenário em que se consideram os
parâmetros do mínimo de solvência estabelecido de acordo com a
regulamentação em vigor, dado que, atendendo à pluralidade de fórmulas de
cálculo subjacentes aos planos de pensões, nem todos os parâmetros relevantes
são fixados no normativo em vigor.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, de acordo com a
regulamentação em vigor relativa ao mínimo de solvência, o nível de
financiamento dos fundos de pensões fechados que financiavam planos de
benefício definido ou mistos era, em termos agregados, a 31 de Dezembro de
2005, de 117% (106% em 2004). Nessa mesma data, o nível de financiamento
médio considerando os pressupostos utilizados com vista ao financiamento desses
fundos de pensões era de 94% (92% em 2004).

Repare-se que, na óptica do financiamento – i.e., num cenário mais prudente do
que num cenário do mínimo de solvência –, o nível de financiamento das
responsabilidades com pensões era de 94%. Desse modo, no final de 2005, as
responsabilidades calculadas para efeito do cenário do financiamento eram cerca
de 23% superiores às correspondentes responsabilidades determinadas para
efeito do cenário do mínimo de solvência.

Os sectores “comunicações e transportes” e “outros” eram os únicos onde os
níveis de financiamento do mínimo de solvência se encontravam abaixo dos
100%, cumprindo os respectivos fundos, planos de financiamento nos termos da
legislação em vigor. Repare-se que, face ao que tem sido apresentado, neste
relatório adoptou-se uma estrutura diferente dos fundos de pensões em termos
de sectores de actividade. Este facto explica por que o nível de financiamento dos
“outros” sectores de actividade tenha decrescido bastante de 2004 para 2005.

Nível de financiamento

Quadro 5.7 Nível de financiamento dos fundos de pensões fechados que financiavam 
planos de pensões de benefício definido ou mistos

Cenário do Cenário do
financiamento mínimo de solvência

Actividade bancária 98% 115%
Comunicações e transportes 76% 93%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 94% 188%
Indústria 96% 112%
Actividade seguradora 107% 128%
Outras actividades financeiras 93% 144%
Comércio 104% 118%
Outros 57% 72%

94% 117%
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O quadro seguinte apresenta o valor individual dos vinte maiores fundos de
pensões fechados existentes no final de 2005, que representavam 90,8% do valor
total dos fundos de pensões fechados e 86,1% do valor de todos os fundos de
pensões. Estes fundos eram geridos exclusivamente por sociedades gestoras. De
2004 para 2005, o valor dos vinte maiores fundos fechados aumentou 27%.

Face ao ranking dos fundos fechados existentes no final de 2004, as principais
alterações prendem-se com a extinção do fundo de pensões BIC (cujo património
foi integrado no fundo de pensões BESCL), o qual ocupava, no final de 2004, a
13.ª posição no ranking, e a constituição do novo fundo de pensões do Pessoal da
Império Bonança (cujo património veio transferido do fundo de pensões do Grupo
Banco Comercial Português).

Restringindo a análise aos doze maiores fundos (que representam 86,3% dos
fundos de pensões fechados), notou-se que, em 2005, a estrutura do ranking
permaneceu, em termos gerais, ao mesmo nível de 2004, tendo havido apenas
duas trocas de posição.

c) Fundos de pensões abertos

Em 2005, o montante dos fundos de pensões abertos registou um acréscimo
nominal de 21,6%, cifrando-se o valor global desses fundos em cerca de 971
milhões de euros.

Este acréscimo ficou a dever-se, sobretudo, ao crescimento de 44,6% dos outros
fundos abertos que não PPR/E nem PPA. O montante dos fundos PPR/E
(responsáveis por 46% do valor total dos fundos abertos) teve uma taxa de
crescimento modesta (3,6%). O montante dos fundos PPA (responsáveis por
apenas 2% dos fundos abertos) cresceu somente 0,2%.
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Os vinte maiores fundos
de pensões fechados 

Quadro 5.8 Valores individuais dos vinte maiores fundos de pensões fechados

Ranking Valor
2005 2004 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º Grupo Banco Comercial Português 5.053        

2.º 3.º Banco BPI 2.219        

3.º 2.º Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.796        

4.º 4.º BESCL 1.650        

5.º 5.º Banco de Portugal 1.182        

6.º 6.º Grupo EDP e REN 1.095        

7.º 7.º Pessoal da CGD 825        

8.º 8.º Crédito Predial Português 515        

9.º 9.º Banco Totta & Açores 361        

10.º 11.º Montepio Geral 328        

11.º 10.º Petrogal 328        

12.º 12.º Regulamentares da Marconi 192        

13.º 16.º Grupo BBVA 165        

14.º 14.º Banco Santander Portugal 135        

15.º 15.º Pessoal dos TLP 112        

16.º 18.º Credit 89        

17.º 17.º Cimpor 82        

18.º 19.º Banco Comercial dos Açores 82        

19.º - Pessoal da Império Bonança 70        

20.º 20.º Marconi 69        
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No ano 2005, os produtos de adesão individual representavam 61% do valor dos
fundos de pensões abertos, repartidos entre PPR/E (75%), PPA (2,8%) e outros
fundos abertos (22,2%).

Na análise da distribuição dos fundos de pensões abertos por escalões de
montantes individuais geridos, é possível observar que os dois maiores fundos
(PPR/E 5 Estrelas e Aberto GES) eram responsáveis por 37,6% do mercado dos
fundos abertos (44,1% em 2004), como se conclui do quadro seguinte.

Em 2005, os dez maiores fundos de pensões abertos eram responsáveis pela
gestão de 738 milhões de euros, o que representa 76% do valor total dos fundos
de pensões abertos. De salientar que todos os fundos eram geridos por sociedades
gestoras. Face a 2004, houve importantes alterações no ranking, tendo o índice de
instabilidade passado de um valor insignificante em 2004 para 0,21 em 2005.

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
financiados.

Quanto aos 28 fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA, 74,1% do seu
montante (90,8% em 2004) correspondia a adesões colectivas. O número de
adesões colectivas teve um aumento de 36 adesões face a 2004.

Distribuição dos fundos
abertos por volume

gerido

Ranking dos fundos
abertos

Quadro 5.9 Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos

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

milhares de euros (A) (B)

Entre 125.001 e 250.000 2 3,8% 364.813 37,6% 20.685 10,5% 5,7%
Entre 75.001 e 125.000 1 5,8% 75.392 45,3% 72.424 47,2% 96,1%
Entre 25.001 e 75.000 8 21,2% 326.468 79,0% 45.505 70,2% 13,9%
Entre 5.001 e 25.000 12 44,2% 149.449 94,4% 38.156 89,5% 25,5%
Entre 2.501 e 5.000 10 63,5% 36.462 98,1% 15.945 97,6% 43,7%
Entre 1.251 e 2.500 9 80,8% 14.177 99,6% 3,901 99,6% 27,5%
Entre 501 e 1.250 4 88,5% 2.971 99,9% 734 100,0% 24,7%
Entre 251 e 500 1 90,4% 478 99,9% 16 100,0% 3,3%
Entre 101 e 250 3 96,2% 454 100,0% 50 100,0% 11,1%
Até 100 2 100,0% 73 100,0% 13 100,0% 17,3%
Total 52 970.736 197.429 20,3%

Quadro 5.10 Valores individuais dos dez maiores fundos de pensões abertos

Ranking Valor
2005 2004 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º PPR/E 5 Estrelas 203        
2.º 2.º Aberto GES 162        
3.º 29.º Aberto Caixa Reforma Activa 75        
4.º 3.º Aberto BPI Valorização 62        
5.º 7.º Aberto Horizonte Valorização 44        
6.º 5.º PPR/E BBVA 43        
7.º 6.º PPR/E Garantia de Futuro 40        
8.º 4.º PPR/E Praemium - S 39        
9.º 8.º Aberto BPI Segurança 39        
10.º 9.º Aberto Banif Previdência Empresas 31                
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Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2005, 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 0,855 (0,863 em 2004), inferior ao indicador de
0,941 relativo a todos os fundos.

Das 279 adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 98,9% incluíam a
garantia do benefício de reforma por velhice, enquanto 92,5% financiavam o
benefício de reforma por invalidez. A concentração nesses dois principais tipos de
benefícios não difere muito da observada nos fundos fechados (100% e 94,7%),
o mesmo não acontecendo relativamente aos restantes benefícios.

5.2.3. Fundos de pensões por sector de actividade dos
associados

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 2005.
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Distribuição das adesões
colectivas por tipo de

benefício

Montantes e escalões

Quadro 5.11 Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões abertos

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

Entre 75.001 e 125.000 1 0,4% 109.912 29,2%

Entre 25.001 e 75.000 - 0,4% -        29,2%

Entre 5.001 e 25.000 11 4,3% 128.423 63,3%

Entre 2.501 e 5.000 12 8,6% 45.483 75,4%

Entre 1.251 e 2.500 24 17,2% 39.882 86,0%

Entre 501 e 1.250 40 31,5% 30.403 94,1%

Entre 251 e 500 36 44,4% 12.795 97,5%

Entre 101 e 250 41 59,1% 6.027 99,1%

Até 100 114 100,0% 3.435 100,0%
Total 279 376.359

Quadro 5.12 Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos 
por tipo de benefícios

Número de
Benefícios garantidos adesões colectivas

Velhice 276
Invalidez 258
Reforma antecipada/pré-reforma 158
Sobrevivência de participantes 191

Viuvez 9
Viuvez e orfandade 182

Sobrevivência de beneficiários 66
Viuvez 7
Viuvez e orfandade 59



170

O
s 

Fu
nd

os
 d

e 
Pe

ns
õe

s

A estrutura da distribuição do montante gerido por sectores de actividade, por
comparação ao ano 2004, apresenta diferenças muito pequenas, como se pode
constatar no quadro seguinte.

Os sectores de actividade bancária e de comunicações e transportes
concentravam, no final de 2005, 83,9% do montante total dos fundos fechados
e das adesões colectivas a fundos abertos, dado que, enquanto nestes dois
sectores a maior parte dos fundos substituem os regimes públicos de segurança
social, nos restantes sectores os fundos complementam as pensões atribuídas
pelos regimes públicos de segurança social.

Da análise do quadro seguinte, conclui-se que, em cada um dos três sectores com
montantes geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações e
transportes, e produção e distribuição de electricidade, gás e água –, os fundos
com mais de 250 milhões de euros representavam, em 2005, 94,2%, 77,3% e
91,3% do total do sector, respectivamente. Este agregado representava 83,4%
do montante total dos fundos fechados, o que ilustra a elevada concentração do
mercado, como já foi mencionado anteriormente.

Os dois escalões acima dos 250 milhões de euros estão repartidos entre quatro
sectores de actividade (actividade bancária, comunicações e transportes, produção
e distribuição de electricidade, gás e água, e indústria).

Fundos de pensões
fechados

Quadro 5.13 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos
por tipo de actividade económica

Montante %
milhões de euros 2004 2005 2004 2005

Actividade bancária 10.070     13.081     68,5% 71,1%
Comunicações e transportes 2.101     2.354     14,3% 12,8%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 951     1.203     6,5% 6,5%
Indústria 878     941     6,0% 5,1%
Actividade seguradora 262     350     1,8% 1,9%
Outras actividades financeiras 149     164     1,0% 0,9%
Comércio 180     177    1,2% 1,0%
Outros 115     117    0,8% 0,6%
Total 14.706     18.387     100,0% 100,0%

Quadro 5.14 Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados
e por escalão de montante individual desses fundos

milhares de euros AB CT PDEGA I AS OAF C O Total

Mais de 1.000.000 56,1% 10,0% 6,1% - - - - - 72,1%
Entre 250.001 e 1.000.000 11,3% - - 1,8% - - - - 13,1%
Entre 125.001 e 250.000 1,7% 1,1% - - - - - - 2,7%
Entre 75.001 e 125.000 1,0% 0,6% - 0,5% - - - - 2,0%
Entre 25.001 e 75.000 1,2% 0,9% 0,2% 1,3% 1,3% 0,7% 0,6% 0,2% 6,5%
Entre 5.001 e 25.000 0,3% 0,3% 0,3% 1,1% 0,4% - 0,2% 0,1% 2,7%
Entre 2.501 e 5.000 - 0,0% - 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%
Entre 1.251 e 2.500 0,0% - - 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Entre 501 e 1.250 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,1%
Entre 251 e 500 - - - 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0%
Entre 101 e 250 - 0,0% - 0,0% - - 0,0% - 0,0%
Até 100 - - - 0,0% - - - - 0,0%
Total 71,5% 12,9% 6,7% 5,1% 1,8% 0,8% 0,8% 0,4% 100,0%

AB - Actividade bancária AS - Actividade seguradora
CT - Comunicações e transportes OAF - Outras actividades financeiras
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água C - Comércio
I - Indústria O - Outros
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Comparativamente ao sector dos fundos fechados, como se pode verificar pelo
quadro seguinte, o segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a
fundos abertos era menos concentrado, não só ao nível das actividades
económicas como também dos montantes das adesões colectivas.

Apesar de um nível de concentração menos pronunciado, é de salientar que
63,3% do mercado correspondia a adesões acima dos 5 milhões de euros, das
quais 81% referia-se à actividade bancária, que era o único sector de actividade
com fundos superiores a 75 milhões de euros. Os restantes 19% encontravam-se
repartidos pelos sectores de comunicações e transportes, actividade seguradora,
comércio e outros.

Apesar dos montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos se
concentrarem sobretudo no sector da actividade bancária, é de salientar que
9,9% do montante total correspondia a outros sectores de actividade. Este é um
sinal claro de que os fundos abertos são o tipo de fundo de pensões privilegiado
por inúmeras empresas de diversos sectores da economia para o financiamento
dos seus planos de pensões cuja dimensão pode não justificar a criação de um
fundo de pensões fechado.

No quadro seguinte, é apresentada a repartição dos fundos de pensões fechados
por tipo de entidade gestora e tipo de actividade económica dos associados.
Como se pode verificar, as sociedades gestoras são responsáveis pela gestão de
96,7% do montante total dos fundos de pensões fechados.

No tocante às adesões colectivas a fundos de pensões abertos, apenas 0,9% do
montante total era gerido por empresas de seguros.
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Repartição por tipo de
entidade gestora dos

fundos fechados

Quadro 5.15 Adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de actividade económica dos associados
e por escalão de montante individual dessas adesões

milhares de euros AB CT PDEGA I AS OAF C O Total

Entre 75.001 e 125.000 29,2% - - - - - - - 29,2%
Entre 25.001 e 75.000 - - - - - - - - -
Entre 5.001 e 25.000 22,1% 5,4% - - 3,5% - 1,6% 1,5% 34,1%
Entre 2.501 e 5.000 2,2% 1,2% - 2,0% 1,3% 2,9% 1,0% 1,5% 12,1%
Entre 1.251 e 2.500 0,4% 1,0% 0,8% 2,9% - 0,8% 2,4% 2,4% 10,6%
Entre 501 e 1.250 1,1% 0,1% - 1,9% 0,7% 1,2% 0,9% 2,2% 8,1%
Entre 251 e 500 0,2% 0,2% 0,1% 0,7% 0,1% 0,2% 0,5% 1,5% 3,4%
Entre 101 e 250 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,5% 1,6%
Até 100 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,9%
Total 55,3% 8,2% 0,9% 7,7% 6,0% 5,4% 6,6% 9,9% 100,0%

AB - Actividade bancária AS - Actividade seguradora
CT - Comunicações e transportes OAF - Outras actividades financeiras
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água C - Comércio
I - Indústria O - Outros

Quadro 5.16 Montante dos fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora
e por tipo de actividade económica dos associados

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

Actividade bancária 12.731.907 70,7% 141.202 0,8% 12.873.109 71,5%
Comunicações e transportes 2.319.156 12,9% 3.990 0,0% 2.323.146 12,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1.198.979 6,7% 914 0,0% 1.199.893 6,7%
Indústria 826.224 4,6% 85.595 0,5% 911.820 5,1%
Actividade seguradora 111.218 0,6% 216.028 1,2% 327.246 1,8%
Outras actividades financeiras 63.462 0,4% 89.182 0,5% 152.644 0,8%
Comércio 98.661 0,5% 44.647 0,2% 143.308 0,8%
Outros 74.004 0,4% 5.749 0,0% 79.753 0,4%
Total 17.423.612 96,7% 587.307 3,3% 18.010.919 100,0%
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5.3. Planos de pensões

5.3.1. Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

Face a 2004, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões
– participantes e beneficiários – registou, no seu todo, um ligeiro acréscimo de
0,8%. O número de participantes decresceu 1%, enquanto o número de
beneficiários cresceu 5,4%.

Em 2005, houve apenas um aumento nos participantes nos outros fundos de
pensões abertos (14,3%). A redução mais significativa, mas que pelo seu peso não
influenciou substancialmente o resultado agregado, deu-se nos fundos de
pensões PPA (-15,1%).

A redução no número de participantes é essencialmente explicada pelas
reestruturações de pessoal levadas a cabo por instituições de diversos sectores de
actividade, bem como pela passagem dos participantes à situação de
beneficiários. 

A conjugação da redução do número de participantes com o aumento do número
de beneficiários levou a que o peso do segundo número face ao primeiro tivesse
registado um acréscimo de 2,7 pontos percentuais, cifrando-se, no final do ano
em análise, em 44,1%.

Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a uma evolução crescente do rácio
beneficiários/participantes, o que é elucidativo do relativo envelhecimento das
populações cobertas por fundos de pensões.

O peso dos participantes abrangidos pelo primeiro e segundo pilares de protecção
social na população empregada manteve-se sensivelmente face ao ano anterior,
cifrando-se em 3,8%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população
empregada em Portugal, no final de 2005, era de 5.133,8 mil pessoas.

O quadro seguinte apresenta 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 pode constatar, o sector de actividade

Evolução do universo das
pessoas abrangidas pelos

fundos de pensões

Quadro 5.17 Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004

(a) Participantes 283.244 282.026 269.557 265.006 262.271 -1,0%
Fundos de pensões fechados 178.940 174.355 161.430 154.570 148.266 -4,1%
Fundos de pensões PPR/E 61.565 64.593 65.579 65.279 63.230 -3,1%
Fundos de pensões PPA 3.436 3.443 3.274 2.861 2.429 -15,1%
Outros fundos de pensões abertos 39.303 39.635 39.274 42.296 48.346 14,3%

(b) Beneficiários (1) 112.813 118.581 110.166 109.740 115.629 5,4%
(a) + (b) 396.057 400.607 379.723 374.746 377.900 0,8%
(b) / (a) 39,8% 42,0% 40,9% 41,4% 44,1%
(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões, qualquer que tenha sido a forma de pagamento dos benefícios
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bancária representava 41,3% dos participantes (39,5% em 2004) e 49,2%
(42,4% em 2004) dos beneficiários.

O quadro seguinte apresenta o valor dos benefícios anuais pagos desde 2001,
bem como a proporção destes benefícios face ao valor dos fundos de pensões. Em
2005, o valor dos benefícios pagos permaneceu ao nível de 2004. Tendo em conta
o forte aumento das contribuições efectuadas face a 2004 (129,5%), em 2005 o
valor dos benefícios pagos passou a corresponder apenas a 24,4% do valor das
contribuições (pouco mais de metade da percentagem registada em 2004).

O gráfico seguinte permite retirar algumas conclusões quanto ao efeito da
continuada ausência de medidas estruturais afectas aos fundos de pensões, a qual
tem contribuído para que se continue numa fase estacionária do 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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Quadro 5.18 Frequências relativas do número de participantes e de beneficiários dos
fundos de pensões fechados, por tipo de actividade económica dos associados

Participantes Beneficiários 
Actividade bancária 41,3% 49,2%
Comunicações e transportes 14,8% 13,3%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 10,5% 12,4%
Indústria 17,9% 12,7%
Actividade seguradora 5,4% 2,6%
Outras actividades financeiras 1,2% 0,1%
Comércio 4,1% 1,4%
Outros 4,9% 8,3%

100,0% 100,0%

Quadro 5.19 Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

milhões de euros 2001 2002 2003 2004 2005
(a) Valor dos benefícios pagos (1) 891       927       931       950       953       
(b) Valor dos fundos de pensões 14.808      15.880      16.283      15.186      18.982      
(a) / (b) 6,0%       5,8%       5,7%       6,3%       5,0%       

(1) Este valor inclui os montantes pagos, durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios ou seja, pensões paga
directamente pelos fundos,  prémios únicos de rendas vitalícias adquiridos pelos fundos e capitais de remição ou prémios únicos de outro tipo de
rendas resultantes da remição pagos também pelos fundos.

Amadurecimento do
mercado 

Gráfico 5.6 Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões
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O quadro seguinte detalha o número de beneficiários e o valor dos respectivos
benefícios pagos, por tipo de fundo de pensões e por tipo de benefícios. É possível
concluir 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 2005, 92,2% dos beneficiários e 94,7% dos benefícios
pagos correspondiam 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,
considerando todos os fundos, verifica-se um peso mais significativo para o
número de beneficiários do que para o peso dos benefícios pagos no que se refere
ao benefício de velhice (46,2% contra 40,4%) e sobretudo de viuvez (16,7%
contra 6,4%), enquanto os benefícios de invalidez e de reforma
antecipada/pré-reforma apresentam um padrão inverso que pode ser justificado
pela natureza deste tipo de benefícios.

Note-se também que uma parte significativa das situações de invalidez decorre da
classificação das pensões prevista no Acordo Colectivo de Trabalho do sector
bancário, cujo reconhecimento, na maior parte dos bancos, é feito por juntas
médicas dos próprios bancos.

No quadro seguinte apresentam-se os pesos relativos do número de beneficiários
e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício, para 2004 e 2005. O
quadro revela que o benefício de velhice apresentou um crescimento relativo no
número de beneficiários, apesar do peso relativo ao valor dos benefícios pagos ter
decrescido ligeiramente.

Distribuição do número
de beneficiários e do
valor dos benefícios
pagos, por tipo de

benefício

Distribuição dos
beneficiários por tipo de

fundo e por tipo de
benefício

Quadro 5.20 Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício

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 48.096 351.471 3.387 25.608 - - 1.892 7.576 53.375 384.655
Invalidez 31.090 381.360 65 321 - - 2.152 9.868 33.307 391.548
Reforma antecipada / Pré-reforma 7.465 108.054 347 1.030 8 19 287 810 8.107 109.913
Viuvez 18.818 58.216 275 2.514 5 24 195 446 19.293 61.200
Orfandade 1.189 2.899 - - - - 1.189 2.899
Desemprego de longa duração
ou doença grave 5 34 318 1.878 - - 35 79 358 1.991

106.663 902.034 4.392 31.351 13 43 4.561 18.779 115.629 952.208
92,2% 94,7% 3,8% 3,3% 0,0% 0,0% 3,9% 2,0% 100,0% 100,0%

Quadro 5.21 Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios 
pagos por tipo de benefício

Número Valor
2004 2005 2004 2005

Velhice 44,4% 46,2% 41,8% 40,4%
Invalidez 30,1% 28,8% 41,0% 41,1%
Reforma antecipada / Pré-reforma 7,5% 7,0% 10,7% 11,5%
Viuvez 16,8% 16,7% 6,1% 6,4%
Orfandade 1,0% 1,0% 0,3% 0,3%
Desemprego de longa duração ou doença grave 0,2% 0,3% 0,1% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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O quadro seguinte apresenta as frequências relativas dos benefícios pagos nos
fundos de pensões fechados, por tipo de benefício e de actividade económica dos
associados. Existe uma relação estreita entre o peso dos benefícios pagos e o peso
dos respectivos fundos de pensões. O sector bancário, com um peso de 71,5%
(65,6% em 2004), a que correspondem 63,5% do valor dos fundos de pensões
(68,8% em 2004), é o sector mais representado.

No que diz respeito ao tipo de benefício, é importante salientar que 38,2% do
total dos benefícios pagos pelos fundos fechados refere-se ao benefício de
invalidez na actividade bancária, o qual, por sua vez, corresponde a 60,1% do
valor dos benefícios pagos nesse sector de actividade. Se se acrescentar ao
benefício de invalidez o benefício de reforma antecipada/pré-reforma, conclui-se
que os respectivos valores representam 45,9% do total dos benefícios pagos pelos
fundos fechados e 72,3% do valor dos benefícios pagos na actividade bancária. O
sector bancário é também o único sector onde os benefícios pagos por invalidez
são superiores aos benefícios pagos por velhice.

O sector da actividade seguradora foi o único onde os benefícios pagos a título de
reforma antecipada/pré-reforma excederam os correspondentes relativamente à
velhice, o que mostra a continuação das estratégias de reestruturação de pessoal
das empresas nesse sector.

5.3.2. Caracterização dos planos de pensões

a) Tipo de planos de pensões

Nos próximos quadros, 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.
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Distribuição dos
benefícios pagos por

sector de actividade do
associado

Quadro 5.22 Frequências relativas dos benefícios pagos nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e
por tipo de actividade económica dos associados

Reforma Desemprego de
Velhice Invalidez antecipada / Viuvez Orfandade longa duração ou Total

/ Pré-reforma doença grave
Actividade bancária 14,0% 38,2% 7,7% 3,3% 0,3% - 63,5%
Comunicações e transportes 14,3% 2,0% 0,1% 0,2% 0,0% - 16,6%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4,2% 0,6% 0,3% 1,5% 0,0% - 6,6%
Indústria 3,3% 0,9% 1,4% 0,8% 0,0% 0,0% 6,5%
Actividade seguradora 0,9% 0,4% 2,2% 0,0% 0,0% - 3,4%
Outras actividades financeiras 0,1% 0,1% - 0,0% 0,0% - 0,2%
Comércio 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0%
Outros 1,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 2,2%

39,0% 42,2% 12,0% 6,4% 0,3% 0,0% 100,0%

Quadro 5.23 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

A B C D E Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 13.009.257 70,75% 67.207 0,37% - - 4.387 0,02% 529 0,00% 13.081.380 71,14%
Comunicações e transportes 1.812.918 9,86% 488.832 2,66% 16.165 0,09% 10.921 0,06% 25.030 0,14% 2.353.866 12,80%
Produção e distribuição de electricidade,
gás e água 36.990 0,20% 1.154.941 6,28% - - 11.454 0,06% - - 1.203.385 6,54%
Indústria 598.776 3,26% 94.068 0,51% 32.536 0,18% 19.525 0,11% 195.962 1,07% 940.867 5,12%
Actividade seguradora 328.025 1,78% 9.528 0,05% - - 224 0,00% 11.989 0,07% 349.765 1,90%
Outras actividades financeiras 153.368 0,83% 9.307 0,05% - - 870 0,00% - - 163.545 0,89%
Comércio 92.554 0,50% 34.275 0,19% 9.709 0,05% 8.396 0,05% 32.373 0,18% 177.308 0,96%
Outros 45.122 0,25% 51.910 0,28% 611 0,00% 19.519 0,11% - - 117.162 0,64%
Total 16.077.011 87,44% 1.910.068 10,39% 59.021 0,32% 75.295 0,41% 265.883 1,45% 18.387.278 100,00%

A - Benefício definido, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida
E - Misto
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Nos fundos de pensões fechados, 87,7% do valor financiava planos de pensões de
benefício definido mas independentes do sistema público de segurança social. A
esmagadora maioria deste valor estava concentrada no sector da actividade
bancária, e também no das comunicações e transportes, dado que estes planos
são substitutivos da segurança social. Este tipo de planos representava,
respectivamente, 99,5% e 78% 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 10,7% do
valor dos fundos fechados. Do valor afecto a esses planos, 60% referia-se a
fundos do sector da produção e distribuição de electricidade, gás e água, e 25,2%
ao sector das comunicações e transportes.

O valor das adesões colectivas a fundos abertos está menos concentrado pelos
diferentes tipos de planos de pensões do que nos fundos fechados. No entanto,
tal como nos fundos fechados, a maioria dos montantes relativos às adesões
colectivas (75,7%) estava afecta a planos de benefício definido independentes da
segurança social. De salientar o crescimento, face a 2004, dos planos de
contribuição definida (de 9,9% para 12,1%).

O aumento do peso dos planos de contribuição definida financiados por adesões
a fundos abertos veio confirmar a tendência já verificada noutros anos, que
aponta para que muitos associados, com fundos de pensões de pequena
dimensão a financiar planos de contribuição definida, alguns resultantes de
conversões de planos de benefícios definido, optem pelo seu financiamento
através de adesões a fundos de pensões abertos. Por comparação, para os fundos
fechados, o peso relativo dos planos de contribuição definida representava apenas
0,2% do total, sendo que, em termos agregados, cerca de 60,4% do montante
aplicado em planos de contribuição definida dizia respeito a adesões colectivas
(45,6% em 2004).

Fazendo uma análise paralela à apresentada anteriormente, o quadro seguinte
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.

Relativamente ao número de fundos de pensões fechados, 54,4% do total
financiavam planos de benefício definido e independentes da segurança social
enquanto que, em montante, representavam 87,7% do valor total dos fundos
fechados e das adesões colectivas a fundos abertos.

Planos de benefício
definido nos fundos de

pensões fechados

Adesões colectivas:
benefício definido versus

contribuição definida

Quadro 5.24 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

A B C D E

Actividade bancária 37 4 - 7 1
Comunicações e transportes 5 14 2 12 1
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3 3 - 9 -
Indústria 41 17 8 26 15
Actividade seguradora 37 2 - 3 1
Outras actividades financeiras 19 5 - 10 -
Comércio 13 4 4 24 3
Outros 22 14 1 81 -
Total 177 63 15 172 21

A - Benefício definido, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida
E - Misto
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Nos fundos fechados que financiam planos de benefício definido e independentes
da segurança social, os 21 fundos dos sectores da actividade bancária e de
comunicações e transportes concentravam 81,2% do total desses fundos,
enquanto os restantes 72 fundos com esse tipo de planos representavam apenas
6,5% do total dos fundos fechados. O sector da indústria concentrava 37,4% do
número total de fundos – contra apenas cerca de 5,1% do respectivo valor. Dos
22 fundos com planos de benefício definido da actividade seguradora, 20 são
independentes da segurança social, 2 são complementares da segurança social e
integrados e 1 é misto.

Quanto às adesões colectivas, as análises não diferem substancialmente dos
fundos fechados. Há, contudo, a salientar o aumento do número de planos de
contribuição definida de 129 em 2004 para 160 em 2005. Por oposição, existiam
apenas 12 planos de contribuição definida financiados por fundos de pensões
fechados.

b) Direitos adquiridos

Nos fundos fechados, 38% (40,5% em 2004) do respectivo número corresponde
a planos de pensões que não concedem direitos adquiridos em caso de cessação
do vínculo contratual, e 24% 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). Dos planos com direitos adquiridos, mais de metade
concedia esses direitos ao abrigo de critérios próprios, ou seja,
independentemente de critérios estabelecidos dentro do grupo económico ou do
sector de actividade.

Nas adesões colectivas, a percentagem de fundos com planos sem direitos
adquiridos era de 34,3% e 11,9% do total dos fundos que garantiam direitos
adquiridos, de acordo com o regime de contratação colectiva mencionada no
parágrafo anterior.

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.
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Fundos fechados

Adesões colectivas

Adesões colectivas

Fundos fechados

Quadro 5.25 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

Não Sim Total

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

Actividade bancária 4 31 - 14 49
Comunicações e transportes 10 - 3 21 34
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4 - - 11 15
Indústria 53 - 5 49 107
Actividade seguradora 5 32 - 6 43
Outras actividades financeiras 7 11 1 15 34
Comércio 25 - 2 21 48
Outros 52 - 3 63 118
Total 160 74 14 200 448
(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 estabelecidos de modo diferente das duas formas anteriores
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c) Actualização das pensões

Relativamente à actualização de pensões, verificam-se algumas diferenças entre os
fundos de pensões fechados e as adesões colectivas a fundos de pensões abertos.
Enquanto 76,6% dos fundos de pensões fechados garantem actualização das
pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas 33,9%.

Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações, um terço são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador e, noutro terço dos casos, por decisão dos associados. Nas adesões
colectivas, essas percentagens eram de cerca de 46% e 37%, respectivamente.

d) 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 68,4% dos fundos fechados existentes no final de 2005, 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 14,6% dos fundos. Nas adesões colectivas a fundos abertos, verificava-se o
contrário, ou seja, o pagamento dos benefícios através da própria quota-parte dos
fundos afecta à adesão colectiva representava 37,9% das adesões, enquanto o
pagamento através de contratos de seguros de rendas representava 60,6%.

Quadro 5.26 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

Não Sim Total
Sector (1) Decisão dos SS / IPC (2) Outros (3)

associados

Actividade bancária 9 34 2 - 4 49
Comunicações e transportes 15 - 7 2 10 34
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 12 1 1 - 1 15
Indústria 46 - 38 3 20 107
Actividade seguradora 3 38 1 - 1 43
Outras actividades financeiras 12 13 6 2 1 34
Comércio 33 - 10 - 5 48
Outros 93 - 15 4 6 118
Total 223 86 80 11 48 448

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

Quadro 5.27 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

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 38 9 2
Comunicações e transportes 19 12 3
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 9 -
Indústria 60 33 14
Actividade seguradora 27 8 8
Outras actividades financeiras 22 12 -
Comércio 17 26 5
Outros 33 84 1
Total 222 193 33

Veículos de pagamento
dos benefícios:

património dos fundos
versus rendas vitalícias
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Nos fundos fechados, comparando a forma de pagamento dos benefícios com o
tipo de entidade gestora, constatava-se que, dos 114 fundos a cargo de
sociedades gestoras, 88 efectuavam o pagamento dos benefícios directamente a
partir do património dos fundos. Nos 57 fundos geridos por empresas de seguros,
os fundos de pensões eram o veículo directo de pagamento dos benefícios em
cerca de metade dos casos. Dos 28 fundos cujos benefícios eram pagos por
contrato de seguro, 15 eram geridos por empresas de seguros, como se constata
pelo quadro seguinte.

e) 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 (39% nas adesões colectivas e 19,9% nos fundos
fechados).

As adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam 89,8%
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 5.28 Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por
forma de pagamento dos benefícios

Sociedades Empresas Entidades
gestoras de seguros gestoras

Fundo de pensões 88 29 117
Contrato de seguro 10 15 25
Ambas as formas anteriores 16 13 29
Total 114 57 171

Quadro 5.29 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

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 5 8
Comunicações e transportes 3 9
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1 8
Indústria 16 14
Actividade seguradora 0 4
Outras actividades financeiras 0 2
Comércio 5 12
Outros 4 51
Total 34 108

Fundos Adesões
fechados colectivas

Benefício definido 7 11
Contribuição definida 12 97
Misto 15 0
Total 34 108

Quadro 5.30 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de
pensões abertos com planos contributivos por tipo de plano de pensões
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5.4. Entidades gestoras de fundos de pensões

5.4.1. Estrutura empresarial

Como se pode verificar através do quadro seguinte, em 2005 estavam registadas
26 entidades gestoras (13 empresas de seguros e 13 sociedades gestoras de
fundos de pensões).

As sociedades gestoras continuam a hegemonizar o mercado de fundos de pensões.
No final de 2005, as sociedades gestoras eram responsáveis pela gestão de 70,9%
do número de fundos de pensões e por 96,7% do respectivo montante total.

O valor dos sete fundos fechados co-geridos representava, em 2005, 8,7% do
montante total dos fundos, sendo que 99,9% desse valor estava afecto às
sociedades gestoras.

5.4.2. Ranking

Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do ranking
permaneceu ao nível da situação verificada no final de 2004.

Quadro 5.31 Número de entidades gestoras 

2003 2004 2005
Empresas de seguros 14 14 13
Sociedades gestoras 13 13 13
Entidades gestoras 27 27 26

Quadro 5.32 Número e montante de fundos de pensões geridos

2003 2004 2005
milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante
Empresas de seguros 75 564 69 608 65 630
Sociedades gestoras 154 15.719 152 14.578 158 18.351
Entidades gestoras 229 16.283 221 15.186 223 18.982

Quadro 5.33 Ranking de entidades gestoras

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2005
2005 2004 Número (1) Montante (2) Quota de

(milhões de euros) mercado

1 1 PensõesGere 45          6.143 32,4%
2 2 BPI  Pensões 27          3.169 16,7%
3 3 Previsão 3          2.100 11,1%
4 4 ESAF 12          2.006 10,6%
5 5 SGFP do Banco de Portugal 1          1.182 6,2%
6 7 Futuro 12          1.042 5,5%
7 8 CGD Pensões 14          1.040 5,5%
8 6 Santander Pensões 4          1.011 5,3%
9 10 BBVA Fundos 8          316 1,7%
10 9 Tranquilidade Vida 22          257 1,4%
11 11 Banif Açor Pensões 9          216 1,1%
12 12 Fidelidade - Mundial 4          103 0,5%
13 13 SGF 14          93 0,5%
14 16 Eurovida 2          72 0,4%
15 15 Real Vida 4          68 0,4%
16 17 AXA Portugal Vida 5          47 0,2%
17 18 Unipensão 8          32 0,2%
18 19 American Life 12          22 0,1%
19 20 Lusitania Vida 5          16 0,1%
20 21 BPI Vida 1          14 0,1%
21 24 Global Vida 1          9 0,0%
22 23 Victoria Vida 3          8 0,0%
23 22 Liberty 1          8 0,0%
24 25 Groupama Vida 3          5 0,0%
25 26 Zurich Vida 2          1 0,0%
26 27 Pedro Arroja 1          0 0,0%

223          18.982 100,0%

(1) Inclusão dos fundos co-geridos na entidade gestora líder.
(2) Para os fundos co-geridos, os seus montantes estão repartidos pelas respectivas co-gestoras envolvidas
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As quatro primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de 39% do
número total de fundos de pensões, aos quais correspondiam 70,7% do valor
total dos activos. As oito primeiras entidades gestoras geriam 52,9% do número
total de fundos de pensões, correspondentes a 93,2% do valor total dos fundos.

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras permaneceu
estável em relação ao nível de 2004. O índice de Gini cifrouse em 0,787.

Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que o Grupo BCP (PensõesGere) detinha 32,4% da
quota de mercado, seguido do Grupo BPI (BPI Pensões, Unipensão e BPI Vida) com
16,9%, do Grupo Espírito Santo (ESAF e Tranquilidade Vida) com 11,9%, do
Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD Pensões e Fidelidade Mundial) com 6%, do
Grupo Montepio (Futuro e Lusitânia Vida) com 6% e, por último, do Grupo
Santander com 5,3%.

5.4.3. Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades
gestoras

O resultado líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões registou, em
2005, um crescimento de 10,2%, um ponto percentual superior ao registado em
2004. O comportamento das sociedades gestoras foi bastante díspar. Enquanto
quatro sociedades gestoras registaram grandes decréscimos do resultado líquido,
entre 31,3% e 85,2%, as restantes registaram um crescimento do resultado
líquido que variou entre os 9% e os 229%. 

Quanto à rendibilidade dos Capitais Próprios, a conclusão é ligeiramente diferente
devido ao impacto da variação dos Capitais Próprios. Também nesta última
variável o comportamento das sociedades gestoras foi muito díspar. Nove das
treze sociedades gestoras registaram aumentos dos Capitais Próprios. No entanto,
nenhum destes aumentos resultou de reforços no Capital Social, mas sim da
evolução positiva das reservas e dos resultados. Das quatro sociedades que
registaram um decréscimo nos Capitais Próprios, apenas uma registou uma
diminuição do Capital Social. 

Em 2005, apenas uma sociedade gestora apresentou rendibilidade negativa,
ligeiramente superior à registada no ano anterior, tendo as restantes apresentado
rendibilidades positivas, que variaram entre os 1,2% e os 50,6%. 
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Concentração dos
montantes geridos

Concentração por grupos
financeiros

Quadro 5.34 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de pensões

Sociedades gestoras Capitais próprios
de fundos de pensões em 31/12/2005

2003 2004 2005 (milhares de euros)

Banif Açor Pensões 6,2% 7,1% 9,6% 3.051        
BBVA Fundos 18,6% 21,6% 50,6% 3.751        
BPI Pensões 42,0% 46,9% 46,9% 5.637        
CGD Pensões 11,2% 13,0% 5,6% 4.006        
ESAF SGFP 43,5% 43,2% 6,9% 2.760        
Futuro 7,3% 6,3% 21,8% 5.895        
PensõesGere 45,7% 42,5% 44,3% 11.266        
Previsão 6,6% 2,7% 2,9% 4.854        
Santander Pensões 35,1% 30,0% 25,7% 4.736        
SGF 0,2% -3,8% 2,3% 1.211        
SGFP Banco de Portugal 0,9% 0,4% 1,2% 1.933        
Unipensão 2,5% 4,0% 2,7% 1.143        
Pedro Arroja 0,9% -2,0% -2,2% 963        

22,3% 22,9% 24,4% 51.206        
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Pode-se assim denotar um crescimento lento, mas sustentado, da rendibilidade
das sociedades gestoras de fundos de pensões.

No entanto, é de salientar que a análise da rendibilidade dos Capitais Próprios das
sociedades gestoras deve ser efectuada tendo em consideração a respectiva
natureza e objectivos, dado que algumas sociedades gestoras são meramente
instrumentais, não tendo por objectivo primordial a maximização da respectiva
rendibilidade.

5.4.4. Margem de solvência

A margem de solvência das empresas de seguros relativamente à actividade de
gestão de fundos de pensões é calculada em conjunto com a margem relativa à
actividade seguradora, a qual já foi analisada no capítulo 2 deste relatório. Assim,
de seguida, será analisada apenas a margem de solvência das sociedades gestoras
de fundos de pensões.

A taxa de cobertura da margem de solvência das sociedades gestoras de fundos
de pensões registou, em 2005, um decréscimo face ao ano 2004. Em 2005,
registou-se um aumento, tanto da margem de solvência exigida, calculada com
base nos montantes dos fundos de pensões geridos, como da margem de
solvência disponível. O diferencial de quatro pontos percentuais entre o crescimento
destas duas rubricas levou ao decréscimo referido na taxa de cobertura.

Refira-se que das catorze sociedades gestoras em análise, nove registaram
decréscimos na taxa de cobertura, das quais apenas duas registaram decréscimos
significativos, de 40% e 33%.  Das cinco sociedades que registaram aumentos na
taxa de cobertura, também duas registaram aumento significativos, de 112% e 55%. 

O aumento de 10% do valor da margem de solvência disponível ficou, tal como já
foi referido, a dever-se ao acréscimo no valor das reservas, nomeadamente das
outras reservas e dos resultados, que resultou do incremento dos resultados
transitados e do resultado líquido do exercício, simultaneamente com a
diminuição dos resultados distribuídos. 

Apesar do aumento em valor absoluto, as reservas viram o seu peso nos elementos
da margem de solvência disponível diminuir um ponto percentual, ao contrário do
conjunto das rubricas de resultados, que viram o seu peso crescer quase 10%.

Margem de solvência das
sociedades gestoras

Gráfico 5.7 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões
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O Capital Social diminuiu em valor absoluto, devido, como já foi referido, à
diminuição do Capital Social de uma sociedade gestora, vendo igualmente
diminuir o seu peso no total dos elementos disponíveis.
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Capital Social Realizado Reservas 

Resultados Outros elementos constitutivos

Gráfico 5.8 Margem de solvência disponível
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INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DE SEGUROS
E DOS FUNDOS DE PENSÕES

6.1 Introdução

Os mercados financeiros mundiais voltaram, em 2005, à semelhança de 2004, a
consolidar a recuperação iniciada em 2003. A redução da volatilidade bolsista e o
registo de ganhos decorrentes dos bons resultados das empresas contribuíram
para esta evolução. O índice accionista, a nível mundial, da Morgan Stanley
registou um crescimento de 7,6%, ainda assim inferior em cinco pontos
percentuais ao crescimento registado em 2004, acompanhado de um aumento da
capitalização bolsista nas principais bolsas mundiais. Os mercados accionistas da
Zona Euro registaram um crescimento de 6,2%, ligeiramente abaixo da média
mundial. Mais uma vez, foram as zonas do Pacífico, da América Latina Emergente
e do Extremo Oriente os grandes impulsionadores do crescimento dos mercados
financeiros mundiais. 

Os índices accionistas de mercados de valores mobiliários Europeus
registaram valores francamente positivos e, mais uma vez, os mercados dos
países recém-aderentes à União Europeia registaram grandes crescimentos no
volume transaccionado. 

No mercado obrigacionista manteve-se a valorização das obrigações de dívida
pública em resultado do crescimento económico verificado e do baixo nível das
taxas de juro. Saliente-se que o índice obrigacionista a dez anos registou na Zona
Euro um crescimento de 11,8%.

O principal índice accionista do mercado Português, o PSI-20, registou em 2005
um crescimento de 13,4%, registando ainda, à semelhança dos mercados
mundiais, uma diminuição da volatilidade. A capitalização bolsista da bolsa
Portuguesa cresceu 4,6%, baseada essencialmente no crescimento da
capitalização bolsista das acções, uma vez que a capitalização bolsista das
obrigações registou uma variação negativa de 18,8%.

6.2. Investimentos afectos às provisões técnicas das
empresas de seguros

No ano 2005, à semelhança do ano 2004, não se registaram quaisquer alterações
no que se refere à regulamentação aplicável aos investimentos das empresas de
seguros.

O aumento de 19% do total dos activos afectos ficou a dever-se ao crescimento
registado na produção e, consequentemente, nas provisões técnicas, bem como a
uma valorização dos activos detidos. Os activos afectos a seguros de Vida unit
linked foram os que registaram um maior crescimento, de 39%, seguidos da
carteira afecta aos restantes seguros de Vida, que cresceu 15%, e, finalmente, da
carteira afecta às provisões técnicas dos ramos Não Vida, que cresceu 8%.

O ano 2005 foi assim um ano de decisões de investimento. No entanto, na sua
globalidade, a estrutura de investimentos apresenta-se muito semelhante à
estrutura de 2004, com 47,6% investido em obrigações e papel comercial e
26,6% em títulos de dívida pública e equiparada, perfazendo estas duas rubricas
cerca de 74%. 
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A análise dos investimentos das empresas de seguros deve sempre ser efectuada
tendo em atenção o tipo de responsabilidades que se pretende cobrir, uma vez
que entre as responsabilidades do ramo Vida e dos ramos Não Vida existem
diferenças substanciais sob o ponto de vista da gestão activo-passivo,
nomeadamente em função da maturidade das responsabilidades e do perfil dos
cash-outflows, o que obriga necessariamente a diferentes estratégias de
investimento.

6.2.1. Análise por carteira

A carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos seguros do ramo
Vida, excluindo os unit linked, não apresenta grandes alterações. No entanto, é de
salientar que a rubrica de obrigações e papel comercial, principal rubrica da
carteira, reforçou o seu peso, apresentando o indicador mais significativo dos
últimos cinco anos, atingindo os 42,1%. A contrapartida para o aumento do peso
desta rubrica foi principalmente a rubrica de depósitos e certificados de depósito,
que viu o seu peso descer de 10,6% para 6,8%.  

Ao contrário do que tem acontecido ao longo dos anos, a rubrica de depósitos e
certificados de depósito decresceu, deixando assim de evidenciar de forma tão
nítida o facto de tradicionalmente as entregas se concentrarem no final do ano e
consequentemente os valores em depósitos serem superiores ao valor médio
registado ao longo do ano. Este facto ficou, decerto, a dever-se à  eliminação do
benefício fiscal atribuído às contribuições dos PPR/E. 

As rubricas de acções e títulos de participação e de unidades de participação em
fundos de investimento registaram crescimentos ligeiros. As unidades de
participação em fundos de investimento concentram-se em fundos de
investimento que não investem maioritariamente em acções, quer em fundos
harmonizados, com um peso de 2,4% no total da carteira, quer em fundos não
harmonizados, com um peso de 2,1%. 

Dos 6,8% investidos em unidades de participação, 0,8% correspondem a
investimento em fundos de investimento imobiliário. Assim, ao peso da rubrica de
terrenos e edifícios (0,8%) deve acrescentar-se mais 0,8%, perfazendo assim o
total investido directa e indirectamente em terrenos e edifícios 1,6%. 
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Quadro 6.1 Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros

Vida 
(excepto unit linked) Unit linked Não Vida Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 8.528 35,7% 138 1,4% 2.214 31,9% 10.880 26,6%
Obrigações e papel comercial 10.055 42,1% 7.778 77,3% 1.600 23,1% 19.432 47,6%
Acções e títulos de participação 1.262 5,3% 315 3,1% 409 5,9% 1.986 4,9%
Unidades de participação em fundos de investimento 1.622 6,8% 852 8,5% 461 6,6% 2.935 7,2%
Terrenos e edifícios 187 0,8% 4 0,0% 876 12,6% 1.068 2,6%
Depósitos e certificados de depósito 1.633 6,8% 888 8,8% 674 9,7% 3.195 7,8%
Créditos sobre tomadores de seguro 2 0,0% 0 0,0% 171 2,5% 173 0,4%
Juros decorridos 497 2,1% 102 1,0% 88 1,3% 687 1,7%
Outros activos 71 0,3% -21 -0,2% 439 6,3% 489 1,2%
Total 23.856 100,0% 10.057 100,0% 6.932 100,0% 40.845 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 106,2% - - 119,4% - -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 96,4% - - 95,7% - -



Ao analisar o investimento efectuado em obrigações e em acções por sectores de
actividade dos emitentes, conclui-se que a percentagem investida em empresas
que exercem actividades financeiras mantém-se muito elevada, evidenciando uma
grande concentração neste sector.

Os sectores de Produtos consumíveis, Comunicações e Produção e distribuição de
electricidade, gás e água, continuaram, à semelhança de 2004, mas em posições
diferentes, a ser sectores com alguma representatividade, assumindo, no seu
conjunto, cerca de 15% do valor investido. 

Os investimentos afectos às provisões técnicas de seguros em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro registaram, como já foi
referido, um grande aumento. Os novos investimentos conduziram, ao contrário
dos últimos anos, a uma alteração na estrutura da carteira destes produtos. A
rubrica de obrigações e papel comercial sofreu uma quebra de seis pontos
percentuais, continuando, no entanto, a representar a parte mais significativa do
investimento (77,3% do total da carteira). 

As rubricas de acções e títulos de participação e de unidades de participação em
fundos de investimento registaram ligeiras subidas, de, respectivamente, 0,7% e
1,9%. No entanto, a rubrica que registou o maior crescimento foi a de depósitos
e certificados de depósito.

A rubrica de unidades de participação em fundos de investimento encontra-se
bem diversificada. Assim, 4,8% corresponde ao peso dos fundos de investimento
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Quadro 6.2 Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit 
linked)

2003 2004 2005

Títulos de dívida pública e equiparados 37,1% 36,3% 35,7%
Obrigações e papel comercial 38,5% 37,2% 42,1%
Acções e títulos de participação 4,4% 4,8% 5,3%
Unidades de participação em fundos de investimento6,5% 6,6% 6,8%
Terrenos e edifícios 0,9% 0,8% 0,8%
Depósitos e certificados de depósito 1,5% 10,6% 6,8%
Juros decorridos 2,3% 2,1% 2,1%
Outros activos 8,8% 1,5% 0,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 104,3% 106,6% 106,2%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 92,1% 91,4% 96,4%

Quadro 6.3 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente 
(ramo Vida excepto unit linked)

Sector Económico 2004 2005

Actividades financeiras 69,9% 70,0%
Produtos consumíveis 4,6% 5,5%
Comunicações 4,5% 5,1%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 5,1% 4,2%
Asset Backed Securities 2,2% 2,0%
Mortgage securities 2,7% 1,9%
Indústria 2,3% 1,9%
Produção e distribuição de combustíveis 2,0% 1,4%
Materiais básicos 1,4% 1,2%
Outras actividades 5,4% 6,7%

100,0% 100,0%



que não investem maioritariamente em acções (3,2% em fundos harmonizados e
os restantes 1,5% em fundos não harmonizados), 2,5% corresponde a fundos de
investimento que investem maioritariamente em acções (2% em fundos
harmonizados e 0,5% em fundos não harmonizados) e os restantes 1,2% em
fundos de investimento imobiliário. 

No que se refere ao sector de actividade do emitente dos investimentos em
obrigações e em acções, a carteira de investimentos afectos às provisões técnicas
de seguros unit linked apresenta ainda uma maior concentração (registando cerca
de 72%) do que a registada para os restantes seguros de Vida. O sector da
indústria registou um crescimento elevado no peso assumido, substituindo o
sector dos produtos consumíveis. 

A carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos seguros dos ramos
Não Vida não apresenta grandes alterações a nível de estrutura face ao ano de
2004. No seu conjunto, as rubricas de títulos de dívida pública e equiparados e
obrigações e papel comercial continuam a representar um peso significativo que,
em 2005, se fixou em 55%.

A rubrica que sofreu a maior alteração em termos de peso na carteira foi a de
terrenos e edifícios, que registou uma diminuição de 1,7% pontos percentuais. De
facto, esta rubrica não só registou uma diminuição no seu peso como apresentou
um decréscimo real no seu valor, passando de 922 milhões de euros em 2004 para
876 milhões de euros em 2005. Por outro lado, as rubricas que registaram os
maiores aumentos, apesar de ligeiros, foram as de obrigações e papel comercial
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Quadro 6.4 Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do 
tipo unit linked do ramo Vida

2003 2004 2005

Títulos de dívida pública e equiparados 1,9% 1,4% 1,4%
Obrigações e papel comercial 83,6% 83,3% 77,3%
Acções e títulos de participação 1,5% 2,4% 3,1%
Unidades de participação em fundos de investimento 5,8% 6,4% 8,5%
Terrenos e edifícios 0,0% 0,1% 0,0%
Depósitos e certificados de depósito 2,1% 5,0% 8,8%
Juros decorridos 2,3% 1,3% 1,0%
Outros activos 2,8% 0,2% -0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 6.5 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente 
(seguros e operações do tipo unit linked do ramo Vida)

Sector Económico 2004 2005

Actividades financeiras 75,2% 71,7%
Indústria 1,1% 8,3%
Comunicações 3,1% 3,5%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4,0% 3,0%
Materiais básicos 0,1% 2,8%
Produtos consumíveis 4,2% 2,8%
Asset Backed Securities 0,7% 0,7%
Produção e distribuição de combustíveis 0,0% 0,1%
Outras actividades 11,5% 7,1%

100,0% 100,0%
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e de unidades de participação em fundos de investimento, com aumentos de
0,9% e 0,7% pontos percentuais, respectivamente. 

A rubrica de unidades de participação em fundos de investimento é constituída
maioritariamente por unidades de participação em fundos de investimento que
não investem maioritariamente em acções, 4,5% do total da carteira, dos quais
3,5% correspondem a fundos não harmonizados. Registe-se que o peso dos
fundos de investimento imobiliário é de 1,7%, muito semelhante ao valor
apresentado em 2004, que somados ao peso dos terrenos e edifícios representam
14,3% do total da carteira em investimentos expostos ao risco imobiliário. 

Ao contrário do registado no ramo Vida, a rubrica de depósitos e certificados de
depósito não sofreu uma alteração significativa.  

No que se refere à análise dos investimentos em obrigações e acções por sector de
actividade, a carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos ramos
Não Vida apresenta uma concentração de 63,4% no sector relativo às actividades
financeiras. Refira-se, no entanto, o peso representado pelos sectores de Produção
e distribuição de electricidade, gás e água, Comunicações e Produtos consumíveis
que, no seu conjunto, representam 21,4%.

A concentração de investimentos pode assumir várias formas, nomeadamente
geográfica, por sectores de actividade, por emitente, etc. Uma vez analisada a
concentração por tipo de investimento e por sectores de actividade dos emitentes,
de seguida passar-se-á a uma análise da concentração geográfica dos
investimentos.
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Quadro 6.6 Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

2003 2004 2005

Títulos de dívida pública e equiparados 26,7% 31,6% 31,9%
Obrigações e papel comercial 19,4% 22,2% 23,1%
Acções e títulos de participação 5,1% 5,8% 5,9%
Unidades de participação em fundos de investimento 7,7% 5,9% 6,6%
Terrenos e edifícios 14,3% 14,3% 12,6%
Depósitos e certificados de depósito 2,5% 9,5% 9,7%
Créditos sobre tomadores de seguros 3,3% 2,8% 2,5%
Outros activos 21,1% 7,9% 7,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 123,1% 118,5% 119,4%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 95,7% 94,5% 95,7%

Quadro 6.7 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente 
(ramos Não Vida)

Sector Económico 2004 2005

Actividades financeiras 63,9% 63,4%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 7,9% 8,7%
Comunicações 6,7% 6,4%
Produtos consumíveis 5,7% 6,3%
Indústria 3,3% 3,2%
Mortgage securities 3,0% 2,5%
Produção e distribuição de combustíveis 2,6% 2,4%
Asset Backed Securities 1,2% 1,1%
Materiais básicos 2,0% 0,9%
Outras actividades 3,7% 5,1%

100,0% 100,0%
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6.2.2. Análise por origem geográfica dos activos

A globalização está cada vez mais presente no sector dos investimentos
financeiros. Este é um fenómeno que abrange todos os sectores de actividade e as
bolsas de valores não ficaram alheias a este movimento.

Em 2005, a tendência gradual que se vinha a registar nos últimos anos, de
transferência do investimento nacional para investimento estrangeiro, acentuou-
se bastante, como se pode verificar no gráfico seguinte. A rubrica responsável pelo
agravamento desta tendência é essencialmente a rubrica de obrigações, onde se
tem registado um aumento do investimento em títulos estrangeiros e
maioritariamente não cotados. A grande variedade de obrigações, que permitem
uma grande diversificação na exposição ao risco, é um dos principais factores que
motivam o investimento nesta classe de activos. 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição por classes de activos do investimento
nacional e do investimento com origem estrangeira, onde mais uma vez se pode
constatar o elevado peso das obrigações com origem estrangeira. Refira-se que
desta análise constam apenas as obrigações de dívida pública e privada, as acções
e as unidades de participação, excluindo-se as restantes rubricas, como por
exemplo os terrenos e edifícios e os depósitos. 

36,5%
34,8% 27,5%

63,5% 65,2% 72,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2003 2004

Investimento Português Investimento estrangeiro

2005

Gráfico 6.1 Evolução da origem geográfica dos investimentos representativos das
provisões técnicas 
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Gráfico 6.2 Origem geográfica dos investimentos representativos das provisões técnicas
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Numa análise por tipo de investimento, verifica-se que o investimento em dívida
pública Portuguesa assume um peso cada vez menos importante nas carteiras das
empresas de seguros. O decréscimo nesta rubrica tem-se verificado de forma
gradual e continuou a registar-se no ano 2005. A diminuição de cerca de 11
pontos percentuais contribui para o aumento quer do investimento em dívida
pública de outros países da União Europeia, que registou uma aumento de quase
5 pontos percentuais, quer do investimento em dívida pública de outros países
não pertencentes à União Europeia, que registou em 2005 um valor muito elevado
quando comparado com os anos anteriores. 

Do investimento em dívida pública de outros países da União Europeia, salientase
o investimento em dívida pública alemã, com um peso de 22,8%, e o investimento
em dívida pública italiana, com um peso de 14,9%. Em termos individuais,
Portugal continua, ainda assim, a ser o país emitente de dívida pública com maior
peso nas carteiras das empresas de seguros. 

Do conjunto da dívida pública de outros países não pertencentes à União
Europeia, destacam-se o Brasil e os Estados Unidos com a quase totalidade do
peso registado na América do Sul e na América do Norte, respectivamente, e os
títulos de dívida pública equiparada, denominada de títulos supranacionais, que,
em 2005, registaram um peso de 2,5%.

Da análise dos diferentes ramos deve salientar-se que o ramo Vida é o que
apresenta o maior peso de dívida pública Portuguesa, com cerca de 24%, e a
carteira afecta aos seguros unit linked é a que apresenta um peso mais elevado em
dívida pública Sul-Americana, nomeadamente Brasileira e Mexicana, com o total
destes países a representar 7,5%.

O forte investimento em dívida pública de países da União Europeia condiciona
naturalmente a qualidade creditícia da carteira de dívida pública. Assim, não
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Gráfico 6.3 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas
empresas de seguros
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constitui surpresa o facto de 40,5% da dívida pública da carteira das empresas de
seguros apresentar um rating “AAA”, sendo o peso dos títulos com rating
superior a “A” de 85,4%. 

No que se refere ao investimento em dívida privada, ao contrário do verificado em
2004, o peso das obrigações emitidas por empresas nacionais diminuiu (de 30,7%
para 25,5%). As obrigações emitidas por empresas com origem na União Europeia
e as restantes dividiram o crescimento, de respectivamente 2,4% e 2,8%. 

Dos países da União Europeia, destacam-se as obrigações emitidas por empresas
da Alemanha, Reino Unido e Holanda, que representam cerca de 25% do peso
total da dívida privada.

As restantes obrigações têm origem na Suíça e ainda em territórios conhecidos
como zonas off-shore, de onde se destacam as ilhas Caimão. 

A análise por ramos permite constatar diferenças significativas entre as três
carteiras em análise. Assim, a carteira unit linked apresenta a percentagem mais
elevada em obrigações de empresas de origem nacional, com um peso de 56,3%.
O peso das obrigações de origem nacional apresenta o seu valor mais reduzido,
5,4% na carteira afecta às provisões do ramo Vida, carteira onde o investimento
em obrigações com origem em territórios off-shore regista o valor mais elevado,
de 13,7%. A carteira de investimentos afectos à provisões técnicas de seguros Não
Vida apresenta uma elevada concentração em obrigações de empresas da União
Europeia. Nesta carteira, as obrigações de empresas da Alemanha, do Reino Unido
e da Holanda atingem um peso de 38,2%, apresentando cada um destes países e
ainda a Espanha e a França pesos superiores ao apresentado pelas obrigações com
origem em Portugal.
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Gráfico 6.4 Rating do investimento em dívida pública detido pelas empresas de seguros
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Da análise dos ratings do investimento em obrigações, destaca-se o facto de não
existir informação sobre o rating para cerca de 42% da dívida privada.
Considerou-se, no entanto, importante apresentar o gráfico seguinte, uma vez
que, mais uma vez, é evidenciado que no que respeita aos títulos com informação
de rating disponível a qualidade creditícia é muito boa, representando os títulos
com rating superior a “A” um peso de 40,5% (69,6% dos títulos com rating).

O peso do investimento em acções de empresas nacionais tem, à semelhança do
investimento em dívida pública e obrigações, registado diminuições constantes ao
longo dos últimos anos. Em 2005 regista-se uma diminuição de dez pontos
percentuais, passando, pela primeira vez, a representar menos do que o
investimento em acções de empresas com origem noutros países da União
Europeia. Esta situação só não acontece nos seguros unit linked, onde os títulos de
empresas nacionais continuam a estar em maioria, com um peso de 52,3%.

Dos países da União Europeia, destaca-se o investimento em empresas Francesas,
Alemãs e Espanholas que, no seu conjunto, representam 32,5%. Dos países
que não integram a União Europeia, destacam-se as acções de empresas
Norte-Americanas, que representam 3,4% do total de exposição de 6,3%.
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Gráfico 6.5 Distribuição geográfica das obrigações detidas pelas empresas de seguros
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Relativamente aos títulos de empresas Norte-Americanas, refira-se que estas
representam cerca de 11% na carteira unit linked. 

A origem das unidades de participação em fundos de investimento em que as
empresas de seguros investiram apresenta um comportamento bastante idêntico
ao verificado nas acções. Pela primeira vez o investimento em fundos de
investimento nacionais foi inferior a 50%, após um decréscimo muito elevado de
quinze pontos percentuais. O investimento em fundos de investimento de outros
países da União Europeia foi o que mais cresceu, tendo-se, contudo, registado
igualmente um crescimento de quase três pontos percentuais no peso dos fundos
de investimento de outros países não pertencentes à União Europeia. 

Através do gráfico seguinte, constatam-se diferenças relevantes entre carteiras,
apresentando a carteira correspondente aos ramos Não Vida uma percentagem
mais elevada de investimento em fundos de investimento nacionais, com 73,6%.
Como seria de esperar, o Luxemburgo é o país que se destaca como país de
origem dos fundos de investimento não nacionais, assumindo um peso máximo na
carteira relativa aos seguros unit linked (49%) e o mínimo na carteira dos seguros
dos ramos Não Vida (17%).

O peso do investimento em fundos de investimento oriundos de países não
pertencentes à União Europeia corresponde, na sua quase totalidade, a fundos de
investimento localizados nas ilhas Caimão, que apresentam o seu valor mais
elevado na carteira dos seguros do ramo Vida com um peso de 12,9%.
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6.3. Investimentos dos fundos de pensões

Os fundos de pensões podem ser classificados como fechados ou abertos,
dividindo-se os abertos em PPR/E, PPA e outros abertos. Quer em função de
imposições legais diferenciadas a nível das regras de composição dos activos, quer
em função dos objectivos de cada tipo de fundo, podem verificar-se diferenças
significativas na estrutura das várias carteiras, pelo que a análise dos investimentos
irá ser efectuada diferenciando estes tipos de fundos.

No que se refere aos fundos PPR/E e PPA, os fundos de pensões não são o único
veículo de financiamento dos mesmos, havendo igualmente PPR/E
comercializados por empresas de seguros através de seguros de Vida e por
sociedades gestoras de fundos de investimento através de fundos de
investimento. Os PPA, além dos fundos de pensões, podem igualmente ser
financiados por fundos de investimento. Assim, estes produtos, incluindo a análise
da estrutura da carteira, serão abordados num capítulo autónomo deste relatório.

6.3.1. Análise por tipo de fundo

As políticas de investimento dos fundos de pensões diferem consoante se trate de
fundos fechados ou abertos e, entre estes últimos, as diferenças são ainda maiores
face ao carácter específico de cada um. 

O comportamento dos investimentos do total dos fundos de pensões é, no
entanto, muito semelhante ao dos investimentos dos fundos de pensões
fechados, uma vez que estes representam 95% do total dos investimentos dos
fundos de pensões.

As carteiras dos fundos de pensões apresentam uma elevada dispersão pelas
várias rubricas de investimentos, havendo cinco rubricas das apresentadas no
quadro seguinte com pesos superiores a 10%. Apenas a rubrica de terrenos e
edifícios apresenta um peso  inferior (8%) e a rubrica de outros investimentos
apresenta um valor negativo (-1,8%). Este valor negativo justifica-se pelo facto
desta rubrica registar os resultados da cobertura de risco efectuada através de
instrumentos derivados. 
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A estrutura dos investimentos manteve-se praticamente inalterada, sendo as
rubricas que registaram maior variação a de obrigações e papel comercial, com um
decréscimo de três pontos percentuais, a de terrenos e edifícios, que decresceu
igualmente três pontos percentuais, e a rubrica de depósitos e certificados de
depósito, que aumentou dois pontos. A rubrica de outros investimentos registou
um peso menos negativo que em 2004. 

Nos fundos de pensões fechados, conforme já foi referido, o comportamento é
muito idêntico ao do total dos investimentos. A rubrica com maior peso continua,
à semelhança dos últimos anos, a ser a rubrica de títulos de dívida pública e
equiparados, com cerca de 25%, mais um ponto percentual que no ano anterior.
A rubrica de obrigações e papel comercial viu o seu peso diminuir quase três
pontos percentuais. Verificou-se um aumento de dois pontos percentuais na
rubrica de depósitos e certificados de depósito, evidenciando esta rubrica um dos
maiores pesos dos últimos anos. Note-se que os depósitos à ordem representam,
por si só, 8,2%. Esta situação decorre de entregas de contribuições significativas
no final do ano que não foram investidas.

O investimento em unidades de participação em fundos de investimento, que
assume um peso de 21,3%, divide-se quase equitativamente em fundos de
investimento que não investem maioritariamente em acções (8,1%) e em fundos
que investem maioritariamente em acções (8,5%). Do total investido em fundos
de investimento mobiliário (16,6%), 13,5% correspondiam a fundos
harmonizados. 

A rubrica de terrenos e edifícios registou um decréscimo de 11,3% para 8,5%. No
entanto, deve salientar-se o investimento em fundos de investimento imobiliário
que, em 2005, representava 4,7%, mais 0,7 pontos percentuais que em 2004.

A carteira dos fundos de pensões abertos, excluindo os PPR/E e PPA apresenta
uma estrutura muito diferente da carteira dos fundos de pensões fechados. A
rubrica de unidades de participação em fundos de investimento representa 37,4%
do total investido. Em particular, 16,9% correspondem a fundos de investimento
que investem maioritariamente em acções (16,6% em fundos harmonizados e
apenas 0,3% em fundos não harmonizados) e 16,7% correspondem a fundos que
não investem maioritariamente em acções (11,6% em fundos harmonizados e
5,2% em fundos não harmonizados). 

As obrigações e papel comercial e os títulos de dívida pública e equiparados
apresentam, no seu conjunto, um peso de quase 45%. Assim, a soma destas duas
rubricas com o montante investido em unidades de participação em fundos de
investimento que não investem maioritariamente em acções atinge quase 61% da
carteira. A exposição ao risco accionista encontra-se dividido entre o investimento
directo de 4,1% e o investimento indirecto, através de fundos de investimento
mobiliários, de 17,6%. 

Fundos de pensões
fechados

Fundos abertos
(excluindo PPR/E e PPA)

Quadro 6.8 Composição dos activos por tipo de fundo de pensões

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

Títulos de dívida pública e equiparados 4.526 25,1% 189 42,3% 0 0,0% 79 15,5% 4.794
Obrigações e papel comercial 2.635 14,6% 123 27,6% 0 0,1% 148 29,2% 2.906
Acções e títulos de participação 3.991 22,2% 19 4,2% 16 95,0% 21 4,1% 4.047
Unidades de participação em fundos de investimento 3.838 21,3% 95 21,4% 0 0,0% 190 37,4% 4.123
Terrenos e edíficios 1.532 8,5% 8 1,7% 0 0,0% 7 1,4% 1.547
Depósitos e certificados de depósito 1.818 10,1% 16 3,5% 1 5,9% 66 13,1% 1.901
Outros investimentos -329 -1,8% -3 -0,7% 0 -1,1% -3 -0,6% -336
Total 18.011 100% 446 100% 17 100% 508 100% 18.982
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6.3.2. Análise por tipo de entidade gestora

Os fundos de pensões são geridos por empresas de seguros e por sociedades
gestoras de fundos de pensões, representando, no entanto, a parte gerida por
empresas de seguros apenas 3,3% do total da carteira dos fundos de pensões.
Apesar do peso global da carteira gerida pelas empresas de seguros não ser
relevante, não deixa de ser interessante verificar as diferenças registadas a nível da
estrutura da carteira. Saliente-se que, do montante gerido por empresas de
seguros, 94% corresponde a fundos de pensões fechados, sendo essa
percentagem de 95% para as sociedades gestoras, pelo que as estruturas das
carteiras são, desse ponto de vista, comparáveis. 

A rubrica de obrigações e papel comercial é a que apresenta a maior diferença
entre as duas carteiras. No caso das empresas de seguros esta rubrica representa
37,3%, enquanto nas sociedades gestoras o peso é de apenas 14,6%. Pelo
contrário, a rubrica de acções e títulos de participação regista um peso de apenas
6,5% na carteira gerida pelas empresas de seguros e de 21,8% na carteira gerida
pelas sociedades gestoras. O conjunto destas duas rubricas em particular e a
análise da restante carteira na generalidade leva-nos a concluir que a gestão das
empresas de seguros é, de certa forma, mais avessa ao risco accionista. 

No caso do investimento em dívida privada e em acções, interessa analisar o grau
de concentração do investimento por sector de actividade. No caso da carteira dos
fundos de pensões, o principal sector de actividade das empresas objecto de
investimento é, à semelhança do que se verificou nos investimentos a representar
as provisões técnicas de seguros, o financeiro. No entanto, o peso não é tão
elevado, tendo inclusive registado uma diminuição de quatro pontos percentuais
relativamente ao ano anterior. Também no sector de produtos consumíveis, o
segundo sector de actividade objecto de mais investimento, se verificou um
decréscimo, acentuando assim o nível de dispersão verificado no total da carteira. 

Em 2005, 80% da carteira estava investido nos cinco principais sectores de
actividade, enquanto em 2004 os quatros sectores de actividade objecto de mais
investimento representavam 81%.
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Quadro 6.9 Composição dos activos por tipo de entidade gestora de fundos de pensões

Soc. Gestora Emp. Seguros Entidades Gestoras

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 4.671 25,5% 122 19,4% 4.794 25,3%
Obrigações e papel comercial 2.671 14,6% 235 37,3% 2.906 15,3%
Acções e títulos de participação 4.006 21,8% 41 6,5% 4.047 21,3%
Unidades de participação em fundos de investimento 3.976 21,7% 147 23,3% 4.123 21,7%
Terrenos e edifícios 1.512 8,2% 34 5,5% 1.547 8,1%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 323 1,8% 14 2,2% 337 1,8%
Outros activos 1.193 6,5% 36 5,7% 1.229 6,5%
Total 18.351 100,0% 631 100,0% 18.982 100,0%

Quadro 6.10 Investimentos por sector de actividade do emitente

Sector Económico 2004 2005

Actividades financeiras 51% 47%
Produtos consumíveis 12% 10%
Comunicações 10% 10%
Indústria 8% 8%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4% 5%
Asset Backed Securities 2% 3%
Produção e distribuição de energia 2% 1%
Materiais básicos 2% 2%
Mortgage securities 1% 1%
Outras actividades 9% 13%

100% 100%
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6.3.3. Análise por origem geográfica dos activos

A análise do investimento nacional versus investimento estrangeiro dos títulos de
dívida pública, obrigações privadas, acções e unidades de participação da carteira
dos fundos de pensões permite verificar que, em 2005, o investimento em títulos
nacionais decresceu quase 14 pontos percentuais. 

Ao contrário do verificado nas carteiras das empresas de seguros, a rubrica de
investimento estrangeiro que apresenta maior peso não é a dívida privada, mas
sim os títulos de dívida pública e as unidades de participação em fundos de
investimento. 

O investimento em títulos de dívida pública de outros países da União Europeia
que não Portugal representa cerca de 84% do total investido em dívida pública
pelos fundos de pensões.

À semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, a decomposição por
países não variou muito. Quase 28% é dívida pública Alemã, representando a
dívida pública Francesa 14,4% e a Espanhola cerca de 10%. Comparando com o
ano anterior, verifica-se que, em 2005, houve uma maior dispersão pelos países,
já que a dívida pública Alemã registou um decréscimo de 8 pontos percentuais e
a Espanhola de 5 pontos percentuais. A dívida pública emitida pelo Estado Francês
registou um ligeiro acréscimo de 1,4 pontos percentuais.  

O investimento em dívida pública de países não pertencentes à União Europeia
registou um crescimento muito elevado, vendo o seu peso aumentar 3,3 pontos
percentuais. Este aumento ficou a dever-se ao investimento em dívida pública
Brasileira, que representa 3,4% dos 4,9% globalmente detidos. 

Refira-se que os títulos classificados como “Internacionais” correspondem aos
títulos emitidos pelo Banco Europeu de Investimento, EUROFIMA, entre outros,
que são equiparados a títulos de dívida pública.

À excepção das carteiras dos fundos de pensões PPA, que não investem em dívida
pública, não se registam grandes diferenças entre as carteiras dos diversos tipos de
fundos.
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Gráfico 6.9 Origem geográfica dos activos dos fundos de pensões

Investimento em dívida
pública



201

O investimento em dívida pública, na sua grande maioria cotada (97%), relativo a
dívida pública de países da União Europeia (95%) apresenta, como não podia
deixar de ser, ratings elevados. Assim, é possível verificar que 58% do
investimento em dívida pública corresponde a títulos com rating “AAA”, sendo o
peso dos títulos com rating superior a “A” de 91%.

Refira-se que a quota de 3,4% correspondente ao investimento com rating de
“BB-“ corresponde ao referido investimento em dívida pública do Brasil. 

O investimento em obrigações nas carteiras dos fundos de pensões tem, ao longo
dos últimos anos, registado uma clara tendência de aumento do investimento em
obrigações emitidas por empresas não pertencentes à União Europeia, tendência
que se inverteu em 2005, passando o peso destes títulos de 37,2% para 24,2%.
Esta diminuição reflectiu-se no aumento substancial do investimento em
obrigações emitidas por empresas do espaço da União Europeia que, após registar
sucessivos aumentos e diminuições nos últimos anos, registou, em 2005, um
aumento de quase 18 pontos percentuais.
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Gráfico 6.10 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de
pensões

AAA 
58,3% 

A 
5,8% 

AA+ 
3,1% 

NR 
1,6% 

Sem informação 
4,0% BB- 

3,4% 

AA 
1,6% 

AA- 
21,9% 

Gráfico 6.11 Rating do investimento em obrigações detidas pelas empresas de seguros
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Em termos de países, Portugal continua a ser o principal país de origem das
empresas emitentes de obrigações adquiridas para as carteiras dos fundos de
pensões. Dos países pertencentes à União Europeia destacam-se a França, a
Holanda, a Irlanda, o Reino Unido e a Alemanha, que apresentam pesos entre os
5,4% e os 9,1%.

Na análise por tipo de fundos verifica-se que apenas as categorias de fundos
específicos apresentam estruturas diferentes do total, com os PPA a investirem
totalmente em obrigações nacionais e os PPR/E a apresentarem o maior peso de
obrigações de empresas de países da União Europeia.

Da análise dos ratings do investimento em dívida privada destaca-se o facto de
não existir informação sobre o rating para cerca de 37%. Para os títulos com
informação de rating disponível, os fundos de pensões investem em títulos com
boa qualidade creditícia, representando o investment grade cerca de 56%.

A rubrica de acções continua a ter um peso nacional muito forte, sendo mesmo
superior ao do ano 2004. Cerca de 71% do investimento em acções corresponde
a acções de empresas nacionais, quando em 2004 essa percentagem era de
68,9%. 
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Gráfico 6.12 Distribuição geográfica do investimento em obrigações nos fundos de
pensões
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Relativamente à parte investida em acções de empresas de outros países, registou-se
um ligeiro acréscimo das acções de empresas de países não pertencentes à União
Europeia. Este grupo é constituído quase na totalidade por acções de empresas
Norte-Americanas (4,5%) e Brasileiras (3,8%). 

Dos cerca de 20% investidos em acções de empresas de países pertencentes à
União Europeia, destacam-se a Espanha, com um peso de 7%, e o Reino Unido e
a Itália, ambas com um peso de 3,6%, situação semelhante à do ano anterior. 

No investimento em acções verificam-se, mais uma vez, diferenças nas categorias
de fundos específicos (PPA e PPR/E). Por outro lado, denota-se um menor
investimento dos fundos de pensões abertos em acções nacionais por
contrapartida de acções de empresas de outros países da União Europeia.

O ano 2005 marca uma inversão na tendência quanto à origem do investimento
em unidades de participação em fundos de investimento. Apesar das
características especiais dos mercados dos fundos de investimento e do grande
desenvolvimento deste mercado na Europa, nomeadamente no Luxemburgo, as
carteiras dos fundos de pensões tinham até agora continuado a investir de forma
considerável em unidades de participação de fundos de investimento nacionais.
No entanto, em 2005, o peso dos fundos nacionais decresceu de 40,2% para
30,5%, registando assim uma quebra significativa. 

Este desinvestimento reflectiu-se num aumento do investimento em fundos com
origem no Luxemburgo. Os fundos deste país viram o seu peso crescer de 31%
para 39,5%, registando a Irlanda, segundo país de origem dos fundos, um
decréscimo de 17% para cerca de 15%. 

O investimento em fundos com origem em países não pertencentes à União
Europeia registou uma ligeira quebra do seu peso. A proporção global de 7,5%
corresponde maioritariamente a fundos com origem nas ilhas Caimão (4%) e a
fundos de investimento oriundos dos Estados Unidos da América (2,9%).
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Ao contrário do investimento em acções, no que se refere a unidades de
participação em fundos de investimento, os fundos de pensões abertos, excluindo
os PPA e PPR/E, investem mais do que os fundos fechados em fundos de
investimento de origem nacional. 

6.4. Rendibilidade e volatilidade

Nesta secção apresenta-se a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de
pensões Portugueses durante o ano 2005, bem como à respectiva volatilidade no
que se refere apenas aos fundos abertos. Estas análises basearam-se nos
elementos fornecidos pelas entidades gestoras e, quanto aos fundos abertos, na
informação referente aos valores das unidades de participação que é publicada no
Boletim de Cotações da Euronext Lisboa.

Embora as conclusões expostas a seguir 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 respectivo 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 do fundo.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, 2005 continuou a ser um ano
bastante positivo para a rendibilidade dos fundos de pensões, tendo-se registado
um valor significativamente acima da taxa de inflação. Nesse ano, a taxa média de
rendibilidade líquida efectiva dos fundos de pensões, ponderada pelo valor de
cada fundo, foi de 9,1%, (mais 1,9% do que em 2004). Para os fundos fechados,
a rendibilidade foi de 9,2% e, para os fundos abertos, de 6%.
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Dado que, nos fundos de pensões 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 ilíquida dos fundos de pensões cujos encargos de gestão sejam
pagos directamente pelos associados superem as taxas de rendibilidade líquida
dos fundos de pensões onde esses encargos sejam suportados pelos próprios
fundos. No entanto, a rendibilidade do mercado não é praticamente afectada por
estes factores.

6.4.1. Fundos de pensões fechados

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões fechados foi considerado
99,6% do montante total desses fundos no final de 2005, tendo-se utilizado
como medida a taxa interna de rendibilidade.

Os 165 fundos de pensões fechados utilizados para efeitos da análise da
rendibilidade foram agrupados de acordo com as respectivas taxas de
rendibilidade em quatro 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.

Saliente-se que 47 fundos, ou seja, apenas cerca de 28% do número de fundos
analisados (representando 70% do montante total) tiveram taxas de rendibilidade
acima de 9%. A amplitude máxima de taxas de rendibilidade foi 16,5% (17,4%
de taxa máxima e 0,9% de taxa mínima), o que representa um grande acréscimo
face ao ano 2004, em que a amplitude máxima foi de 10,6%.
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Gráfico 6.16 Taxas de rendibilidade por escalões

Quadro 6.11 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2003 2004 2005

Total dos fundos de pensões 8,2% 7,2% 9,1%
Fundos de pensões fechados 8,3% 7,3% 9,2%
Fundos de pensões abertos 6,0% 4,8% 6,0%
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Separando os associados por tipo de actividade económica, há a realçar a
rendibilidade de 9,7% verificada no sector da actividade bancária. A taxa média
global dos fundos fechados deveu-se sobretudo à rendibilidade dos fundos de
pensões desse sector de actividade, por ser o mais representativo do mercado.

6.4.2. Fundos de pensões abertos

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi considerada a
taxa obtida através dos valores mensais das unidades de participação, a partir dos
quais se determinou igualmente a volatilidade dessa taxa, medida pelo respectivo
desvio padrão.

Dos 44 fundos considerados – 19 PPR/E, 4 PPA e 21 outros fundos abertos que não
PPR/E nem PPA –, apenas um não esteve em funcionamento durante a totalidade
do ano 2005. Neste fundo, foram considerados os onze meses completos de
funcionamento, tendo sido efectuada uma extrapolação da rendibilidade obtida
para efeitos da presente análise.

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi de 6%, o que manifesta
um bom desempenho da gestão no ano em análise, ainda que muito abaixo
(3,2%) da taxa obtida pelos fundos fechados. Devido a essa rendibilidade e ao
facto da volatilidade ter sido relativamente reduzida (2,5%), o coeficiente de
variação no mercado dos fundos abertos foi de apenas 0,42.

Como se pode verificar no quadro seguinte, entre os três segmentos considerados
para os fundos abertos, sobressai o segmento relativo aos fundos PPA, que obteve
uma rendibilidade anual de 18%. Este valor está intimamente relacionado com a
continuação da recuperação dos mercados accionistas durante 2005, facto que já
tinha ocorrido em 2003 e em 2004.

Tipo de actividade
económica dos

associados

Rendibilidade e risco

Quadro 6.12 Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo 
de actividade económica dos associados

Quota de Taxa de
mercado rendibilidade

Actividade bancária 69,5% 9,7%
Comunicações e transportes 14,1% 8,7%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6,8% 8,9%
Indústria 5,7% 6,5%
Actividade seguradora 1,6% 7,0%
Outras actividades financeiras 0,9% 9,0%
Comércio 1,0% 7,3%
Outros 0,5% 4,9%

100,0% 9,2%

Quadro 6.13 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

2003 2004 2005
Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Todos os fundos de pensões abertos 6,0% 2,2% 4,8% 2,0% 6,0% 2,5%
Fundos de pensões PPR/E 4,3% 1,9% 3,6% 1,4% 4,3% 2,0%
Fundos de pensões PPA 21,1% 9,4% 17,3% 10,2% 18,2% 9,8%
Outros fundos de pensões abertos 7,5% 2,1% 5,7% 2,4% 7,1% 2,7%
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À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores e, como seria de
esperar, em 2005 a volatilidade dos fundos PPA foi nitidamente a mais elevada
entre os fundos abertos. Este resultado é expectável e advém do tipo de activos
predominantemente subjacentes, ou seja, activos de risco baseados em valores
accionistas.

Adicionalmente à análise de rendibilidade e de risco (volatilidade) efectuada
isoladamente, é também importante efectuar uma análise conjunta destas duas
medidas, ou seja, analisar a eficiência da gestão. Esta análise é particularmente
relevante pois, à luz da teoria financeira, espera-se que, num mercado eficiente,
exista uma correlação positiva entre a rendibilidade e o risco.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2005 verificou-se
uma forte correlação positiva entre estes dois factores para o conjunto do
mercado de fundos de pensões abertos (coeficiente de correlação de 0,92, a que
corresponde um coeficiente de regressão de 0,85, como se pode verificar no
próximo gráfico). De igual modo, as correlações foram elevadas em cada um dos
três segmentos.

Observando-se a rendibilidade e a volatilidade dos fundos de pensões abertos para
o ano 2005, constata-se que 22% das taxas de rendibilidade mensais foram
negativas. O pior mês foi Outubro, onde somente dois fundos (dos 44 analisados)
obtiveram rendibilidades positivas. Os melhores meses, onde não se obteve
qualquer rendibilidade negativa entre o referido universo dos 44 fundos, foram
Janeiro, Setembro e Novembro.

O gráfico seguinte ilustra a rendibilidade e a volatilidade de cada fundo de
pensões aberto analisado. Os pontos assinalados a vermelho representam os
fundos de pensões PPA. A rendibilidade e volatilidade médias ponderadas nos dois
segmentos de mercado dos fundos de pensões abertos, excluindo os PPA, foram,
respectivamente, de 5,8% e de 2,4%.
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Gráfico 6.17 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

Quadro 6.14 Coeficientes de correlação entre rendibilidade e volatilidade dos fundos de 
pensões abertos

2003 2004 2005

Todos os fundos de pensões abertos 0,69 0,87 0,92
Fundos de pensões PPR/E 0,68 0,33 0,94
Fundos de pensões PPA 0,04 0,84 0,87
Outros fundos de pensões abertos -0,51 0,25 0,85



208

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

6.5. Utilização de produtos derivados pelas empresas 
de seguros e pelos fundos de pensões

No ano 2005 registou-se um forte crescimento no volume de transacções nos
mercados mundiais de futuros sobre taxas de juro e sobre taxas de câmbio. No
mercado nacional assistiu-se a um aumento dos volumes transaccionados dos
produtos over-the-counter (OTC), nomeadamente de produtos sobre taxas de
juro. O total dos produtos derivados OTC registou um crescimento dos montantes
nocionais transaccionados de 20,3%, tendo os derivados cambiais registado uma
diminuição de cerca de 10% e os derivados sobre taxas de juro e outros registado
aumentos de 25,1% e 32,7%, respectivamente. Relativamente aos derivados
transaccionados em bolsa, o montante nocional transaccionado sofreu uma
redução de 21,4%.

O uso de produtos derivados permite às empresas de seguros e às sociedades
gestoras de fundos de pensões efectuarem a cobertura de riscos ou simplesmente
gerir de forma mais eficaz as suas carteiras. 

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um acréscimo na utilização deste tipo
de produtos, nomeadamente de produtos OTC. 

Nas análises que se seguem deve ter-se em consideração que a informação
utilizada reflecte os contratos que estavam em vigor no final do ano 2005,
devendo, contudo, salientar-se que os valores utilizados pelas empresas não
variam muito ao longo do ano, verificando-se uma estratégia de manutenção das
operações de cobertura de risco.

6.5.1. Práticas do mercado segurador

O quadro seguinte evidencia um grande aumento da utilização destes tipo de
produtos, tendo o valor nocional dos mesmos registado um acréscimo de 48%
entre 2004 e 2005. Praticamente todos os tipos de produtos derivados
aumentaram, destacando-se em especial o crescimento das opções padronizadas,
forwards de divisas e futuros.

Os principais produtos utilizados continuam a ser os swaps sobre taxas de juro,
com cerca de 63% do total dos valores nocionais, facto que não é de estranhar se
se atender ao peso das obrigações nas carteiras das empresas de seguros. Os
forwards de divisas registaram um grande aumento no valor nocional
representando já 19% do total.

Refira-se ainda que os produtos incluídos em Outros referem-se a outros contratos
over-the-counter, sendo a sua maioria (aproximadamente 43%) igualmente
contratos de cobertura do risco de taxa de juro.

O mercado de derivados

Quadro 6.15 Volume de transacção por tipo de produto derivado das empresas de seguros

2003 2004 2005
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 25 0,8% 7 0,1% 7 0,1%
Opções padronizadas 0 0,0% 24 0,5% 247 3,2%
Futuros 37 1,1% 171 3,4% 628 8,2%
Swaps de taxa de juro 2.904 87,4% 3.810 76,9% 4.611 60,5%
Swaps de divisas 8 0,2% 42 0,9% 58 0,8%
Forwards de divisas 55 1,6% 243 4,9% 1.355 17,8%
Outros 294 8,9% 659 13,3% 712 9,3%
Total 3.323 100,0% 4.956 100,0% 7.616 100,0%
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Refira-se que o valor nocional dos derivados no final do ano representava cerca de
19% do total das carteiras de investimento e que o valor nocional dos derivados
sobre taxas de juro representava cerca de 25% do total investido em obrigações
privadas.

6.5.2. Práticas do mercado de fundos de pensões

Em 2005 registou-se um aumento na utilização de produtos derivados de 8%. Os
produtos derivados que registaram maior crescimento foram as opções e os outros
derivados OTC. Nestes contratos, uma grande percentagem correspondeu a
produtos sobre risco de crédito. 

Os forwards cambiais continuam a ser os produtos mais utilizados. A cobertura do
risco cambial torna-se cada vez mais importante dada a utilização de instrumentos
financeiros em moedas diferentes do euro. Do total destes contratos, cerca de
85% corresponde à  venda de euros (EUR) e compra de dólares Americanos (USD). 

No caso dos fundos de pensões, o valor nocional total dos produtos derivados que
estiveram abertos ao longo de 2005 representava cerca de 19% do total da
carteira dos fundos de pensões.

6.6. As empresas de seguros e os fundos de pensões
enquanto investidores institucionais

As empresas de seguros e os fundos de pensões têm assumido o seu papel de
investidores institucionais contribuindo para o desenvolvimento do sector
financeiro em Portugal, na generalidade, e para o desenvolvimento do mercado
de capitais, em especial.

A capitalização bolsista das acções das empresas pertencentes ao PSI-20,
considerando o número de acções admitidas à negociação na Euronext Lisboa
(número base de acções), registou um aumento de cerca de 8%, tendo o índice
PSI-20 valorizado em 13,4%. 

O investimento das empresas de seguros e dos fundos de pensões em acções que
constituíam o PSI-20 no final do ano 2005 cresceu 23,5%, ou seja, acima da
valorização do índice PSI-20, o que evidencia um real investimento nestas acções.
Este crescimento foi mais notório na carteira das empresas de seguros, com um
aumento de 48,4%. 

Face a esta evolução, o peso do conjunto das empresas de seguros e dos fundos
de pensões na capitalização bolsista do PSI-20 cresceu de 5,8% para 6,6%.
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Peso no segmento
accionista

Quadro 6.16 Volume de transacção por tipo de produto derivado dos fundos de pensões

2003 2004 2005
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 2 0,2% 2 0,1% 2 0,1%
Swaps de taxa de juro 182 19,5% 119 3,6% 26 0,7%
Forwards de divisas 514 55,1% 2.365 70,5% 2.392 66,3%
Swaps de divisas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Futuros 162 17,3% 808 24,1% 936 25,9%
Opções 74 7,9% 5 0,1% 73 2,0%
Outros OTC 0 0,0% 55 1,6% 180 5,0%
Total 934 100,0% 3.355 100,0% 3.609 100,0%
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Se da análise do total detido pelas empresas de seguros e fundos de pensões
relativamente ao total da capitalização bolsista se conclui que estes sectores têm
um peso importante, essa importância pode ainda ser aferida pelo nível das
participações nas empresas do mesmo índice. 

No conjunto, as carteiras das empresas de seguros e dos fundos de pensões detêm
mais de 10% em 4 empresas pertencentes ao PSI-20. 

O Governo Português emitiu, em 2005, cerca de 12,4 mil milhões de euros em
obrigações do tesouro, quase o dobro do montante emitido no ano 2004. A
capitalização bolsista dos títulos de dívida pública Portuguesa admitidos à
negociação no primeiro mercado da Euronext Lisboa reflecte essa emissão, tendo
crescido cerca de 16%.

Em 2005, à semelhança de 2004, voltou a registar-se uma diminuição no peso do
investimento na dívida pública Portuguesa, de 6% para 4,8%, resultado do
aumento da dívida publica admitida à negociação e do decréscimo real de
investimento de 7%. 
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Gráfico 6.18 Nível das participações nas empresas do PSI-20

Peso no segmento da
dívida pública

Quadro 6.17 Peso na capitalização bolsista do PSI-20

2003 2004 2005
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das empresas do PSI 20 38.764 46.792 50.506
Montante detido pelos fundos de pensões 1.857 4,8% 2.041 4,4% 2.356 4,7%
Montante detido pelas empresas de seguros 346 0,9% 666 1,4% 988 2,0%
Total 2.203 5,7% 2.707 5,8% 3.344 6,6%

Quadro 6.18 Peso na dívida pública admitida à negociação

2003 2004 2005
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 56.625 56.470 65.252
Montante detido pelos fundos de pensões 866 1,5% 602 1,1% 672 1,0%
Montante detido pelas empresas de seguros 3.622 6,4% 2.760 4,9% 2.444 3,7%
Total 4.488 7,9% 3.362 6,0% 3.116 4,8%
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PPR/E E PPA

7.1. Planos Poupança Reforma/Educação

Os planos de poupança-reforma (PPR) revelaram-se, desde a sua criação, em
1989, como veículos fundamentais de poupança de médio e longo prazo na
economia Portuguesa. Estes produtos têm vindo a desempenhar um papel
importante enquanto veículos de financiamento complementar do benefício de
reforma atribuído pela Segurança Social, na sua vertente de reforma.
Adicionalmente, a partir de 1999, com a criação dos planos poupança educação
(PPE), alargou-se o mercado à vertente educação, possibilitando o financiamento
de formação técnico-profissional. Em 2005, as entregas efectuadas para estes
produtos não foram objecto de atribuição de benefício fiscal (à entrada), factor
que teve alguma relevância na evolução do número de participantes e do total de
montantes investidos.  

Em 2005, o número total de participantes cresceu apenas 4,1%, taxa
significativamente inferior à dos anos anteriores. Registe-se a diminuição do
número de participantes nos fundos de pensões resultante de transferências para
outros veículos de financiamento.

Considerando o total dos três veículos de financiamento, existem cerca de 1,8
milhões de PPR/E. Mesmo com a reserva de que alguns indivíduos terão mais do
que um plano de poupança, não sendo possível eliminar esse efeito, é possível
concluir que uma fatia significativa da população usufrui de um PPR/E. 

No que respeita aos montantes afectos a PPR/E, se se considerar o valor dos
fundos de pensões, dos fundos de investimento e das provisões relativas a seguros
de vida, verifica-se que o valor global destes produtos cresceu cerca de 18%,
crescimento inferior ao registado em 2004 mas superior ao registado em 2003, o
que, tendo em consideração a inexistência de benefícios fiscais para as entradas,
foi muito significativo. 

O total do valor investido neste tipo de produtos representa, no final de 2005,
cerca de 7,5% do PIB (em 2004 esta percentagem foi de 7%) e 10% do
rendimento disponível dos particulares (mesma percentagem que em 2004).
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Número de participantes
dos PPR/E 

Veículos de
financiamento dos PPR/E

Quadro 7.1 Taxa de crescimento do número de participantes por tipo de veículo de 
financiamento em PPR/E

2003/2002 2004/2003 2005/2004

Seguros de Vida 23,2% 15,5% 4,2%
Fundos de investimento 23,7% 21,6% 5,4%
Fundos de pensões 0,9% 0,2% -3,1%
Total 22,0% 15,6% 4,1%

Quadro 7.2 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPR/E

2003 2004 2005
N.º % N.º % N.º %

Seguros de Vida 1.238.329 83,3% 1.430.666 83,3% 1.491.069 83,4%
Fundos de investimento 182.576 12,3% 221.975 12,9% 234.064 13,1%
Fundos de pensões 65.146 4,4% 65.279 3,8% 63.230 3,5%
Total 1.486.051 100,0% 1.717.920 100,0% 1.788.363 100,0%
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A taxa de crescimento dos valores investidos neste tipo de produtos foi contudo
muito díspar nos três diferentes veículos de financiamento. Assim, os fundos de
investimento confirmaram a tendência de grande crescimento dos últimos anos,
tendo sido o veículo que registou a maior taxa de crescimento, apesar de ter
registado um acréscimo de apenas 5% no número de participantes. Os seguros de
Vida voltaram a registar um crescimento elevado, apesar de inferior ao do ano
anterior. No caso dos fundos de pensões, e apesar do decréscimo no número de
participantes, os valores dos fundos registaram um crescimento de 3,6%.

Refira-se que os montantes dos PPR/E cresceram acima quer dos prémios de
contratos de seguro PPR/E, que cresceram 13,6%, quer  das contribuições para
fundos de pensões, que sofreram um decréscimo de 28%. 

As taxas de crescimento do montante global registadas durante 2005,
nomeadamente a elevada taxa registada pelos fundos de investimento, vieram
contribuir para o reforço de meio ponto percentual no peso deste veículo de
financiamento no total dos volumes investidos nestes produtos. Os seguros de
Vida mantêm, no entanto, a sua posição dominante, com um peso de 75,9%. 

74,9% 75,9% 75,9%

19,8% 19,5% 20,0%

5,3% 4,6% 4,1%

2003 2004 2005

Seguros de Vida Fundos de investimento Fundos de pensões

Gráfico 7.1 Evolução do peso relativo dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

Quadro 7.3 Taxas de crescimento dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de 
financiamento

2003/2002 2003/2004 2005/2004

Seguros de Vida 11,7% 21,9% 17,9%
Fundos de investimento * 13,1% 18,5% 21,1%
Fundos de pensões 2,7% 4,4% 3,6%
Total 11,4% 20,3% 17,9%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 7.4 Evolução dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

milhões de euros 2003/2002 2003/2004 2005/2004

Seguros de Vida 5.807 7.075 8.342
Fundos de investimento * 1.533 1.817 2.200
Fundos de pensões 412 430 446
Total 7.752 9.321 10.987

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do ranking
das empresas de seguros, considerando o valor das provisões matemáticas,
provisões para compromissos de taxa e provisões técnicas de seguros em que o
risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro relativas aos PPR/E
constituídos sob a forma de seguros de Vida, apresentou-se semelhante à de 2004
e 2003 no que se refere principalmente às três primeiras empresas do ranking. 

Efectivamente, as três maiores entidades que, em 2004, representavam 73,8%
passaram, em 2005, a representar 73,2%. No entanto, nas quatro empresas
seguintes a quota passou de 11,6% para 13,2%, embora distribuída de forma
mais equitativa entre elas. 

Esta menor concentração, apesar de ligeira, nas três primeiras empresas, pode ser
constatada igualmente na análise dos montantes geridos pelas entidades gestoras
de fundos de pensões. Assim, é possível verificar uma diminuição da quota das
três primeiras empresas, de 90,5% para 86,1%, e um grande crescimento da
quarta entidade gestora, que viu o seu peso aumentar cerca de cinco pontos
percentuais. 

Como seria antecipado 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 elevado grau de concentração do mercado,
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Quadro 7.5 Provisões técnicas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros

2003 2004 2005

Tranquilidade Vida 29,5% 30,3% 30,8%
Fidelidade Mundial 23,5% 22,8% 22,4%
Ocidental Vida 20,5% 20,7% 20,0%
Império Bonança 6,2% 5,1% 4,4%
Santander Totta 2,8% 3,0% 3,5%
BPI Vida 0,7% 0,6% 2,7%
Axa Vida 1,9% 2,9% 2,6%
Outras 14,9% 14,5% 13,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 7.6 Montante dos fundos de pensões PPR/E - Ranking das entidades gestoras

2003 2004 2005

Futuro 59,6% 59,1% 56,1%
PensõesGere 19,6% 18,7% 17,4%
BBVA Fundos 11,6% 12,7% 12,6%
SGF 2,6% 3,7% 8,7%
BPI Vida 3,7% 3,4% 3,1%
Outras 3,0% 2,4% 5,2%

Quadro 7.7 Índice de Gini das empresas de seguros e entidades gestoras dos PPR/E

Índice de Gini
Ano Empresas Entidades gestoras de

de seguros de Vida fundos de pensões PPR/E

2003 0,727 0,833
2004 0,715 0,794
2005 0,708 0,794



218

PP
R/

E 
e 

PP
A

apresentando, no entanto, tendências diferentes nos dois veículos de
financiamento analisados. Assim, nas empresas de seguros constatam-se ligeiras
diminuições do indicador de concentração nos últimos dois anos enquanto, nas
entidades gestoras, depois de em 2004 se ter registado uma diminuição desse
indicador, o mesmo manteve-se em 2005.

As regras de investimento dos PPR/E não sofreram alterações no decorrer de 2005.
A última alteração à legislação aplicável a estes produtos data 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.

Em 2005, registaram-se algumas alterações a nível da estrutura de investimento,
registando-se uma diminuição do peso do investimento em títulos de dívida
pública pelo segundo ano consecutivo, apresentando quase menos dois pontos
percentuais relativamente a 2003. Por contrapartida, o peso das obrigações e
papel comercial cresceu no último ano quase seis pontos percentuais, após ter
sofrido uma ligeira quebra em 2004. O conjunto destas duas rubricas representa
77,1% do total da carteira. 

Apesar de ligeiro, é de registar o aumento do investimento em acções e títulos de
participação cujo peso ultrapassou os 6% em 2005. 

Os três veículos de financiamento apresentam, como se pode ver pelo quadro
seguinte, algumas diferenças no que diz respeito às respectivas estruturas das
carteiras de investimento. Assim, os seguros de Vida são os que apresentam maior
percentagem em títulos de dívida pública e obrigações e papel comercial, com
cerca de 77,7%, sendo igualmente os que apresentam a maior proximidade do
peso do investimento daquelas duas rubricas, apresentando respectivamente
40,1% e 37,6%. Relativamente aos fundos de investimento e fundos de pensões,
os primeiros apresentam uma preferência clara pelas obrigações e papel comercial
que, por si só, representam 49,6% enquanto que os segundos apresentam a
situação inversa, ou seja, a rubrica com maior peso é a de títulos de dívida pública
e equiparados, que representa cerca de 42,3%.

Na carteira dos fundos de pensões destaca-se ainda o investimento em unidades
de participação em fundos de investimento que representa 21,4%. Esta rubrica
divide-se em fundos de investimento que investem maioritariamente em acções
(14,3%), em que 12,9% são relativos a fundos harmonizados, em fundos de
investimento, que não investem maioritariamente em acções (2,4%), em que

Regras de investimento
dos PPR/E

Estrutura da carteira dos
PPR/E

Análise por veículo de
investimento dos PPR/E

Quadro 7.8 Estrutura da carteira de investimentos dos PPR/E

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.130 39,7% 3.636 38,8% 4.255 37,6%
Obrigações e papel comercial 2.762 35,0% 3.147 33,6% 4.469 39,5%
Acções e títulos de participação 426 5,4% 546 5,8% 712 6,3%
Unidades de participação em fundos de investimento 788 10,0% 939 10,0% 1.105 9,8%
Outros activos 776 9,8% 1.094 11,7% 764 6,8%
Total 7.883 100,0% 9.362 100,0% 11.304 100,0%
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1,2% são relativos a fundos harmonizados. Os restantes 4,7% correspondem a
fundos de investimento imobiliário.

7.2. Planos Poupança Acções

Os planos de poupança acções (PPA) foram criados em 1995 como um
instrumento de captação de poupança de longo prazo, com o intuito de dinamizar
o mercado de capitais nacional. A concessão de benefícios fiscais a estes produtos
foi, à semelhança dos PPR/E, o motor de incentivo ao investimento.

À semelhança dos PPR/E, as entregas para estes produtos não receberam qualquer
benefício fiscal no ano de 2005, tendo assim sido eliminada uma das suas
principais fontes de atracção. Este facto deverá ter contribuído para a diminuição
do número de participantes e do valor dos fundos, que registaram decréscimos de
27% e 2,7% respectivamente. 

No que se refere aos montantes sob gestão, enquanto os fundos de pensões
registaram um muito ligeiro acréscimo, não visível no quadro abaixo devido a
arredondamentos, os fundos de investimento registaram um decréscimo de 3%. 

Em termos de estrutura do mercado, os fundos de investimento continuam a ser
o veículo privilegiado, representando os montantes geridos cerca de 96% do total
investido nestes produtos. 
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dos PPA 

Veículos de
financiamento dos PPA

Quadro 7.9 Estrutura da carteira de investimentos dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.471 40,1% 188,8 42,3% 595,3 27,1%
Obrigações e papel comercial 3.255 37,6% 123,0 27,6% 1.091,1 49,6%
Acções e títulos de participação 613 7,1% 18,8 4,2% 79,7 3,6%
Unidades de participação em fundos de investimento 756 8,7% 95,2 21,4% 253,6 11,5%
Outros activos 563 6,5% 20,0 4,4% 180,2 8,2%
Total 8.659 100,0% 445,7 100,0% 2.199,9 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 7.10 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPA

2003 2004 2005
N.º % N.º % N.º %

Fundos de investimento 71.850 95,7% 65.636 95,8% 47.748 95,2%
Fundos de pensões 3.267 4,3% 2.861 4,2% 2.429 4,8%
Total 75.117 100,0% 68.497 100,0% 50.177 100,0%

Quadro 7.11 Evolução dos montantes e do respectivo peso relativo dos PPA por tipo de 
veículo de financiamento

2003 2004 2005
Montante % Montante % Montante %

Fundos de investimento * 394,7 96,1% 415,8 96,1% 404,2 96,0%
Fundos de pensões 15,9 3,9% 16,9 3,9% 16,9 4,0%
Total 410,6 100,0% 432,7 100,0% 421,1 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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A estrutura de carteira dos PPA está, naturalmente, condicionada pela legislação
aplicável a estes produtos. Em particular, a exigência de um investimento mínimo
de 75% do valor global do fundos em acções e títulos de participação cotados em
bolsa de valores nacionais e em unidades de participação em fundos de
investimento mobiliário cujo património seja constituído por um mínimo de 50%
de acções cotadas em bolsa de valores nacional, devendo a rubrica de acções e
títulos de participação cotados em bolsa de valores nacional representar, no
mínimo, dois terços do valor total das duas rubricas. 

O quadro anterior revela que ambos os veículos de investimento têm privilegiado
o investimento directo em acções, pelo que o investimento em unidades de
participação em fundos de investimento é nulo. Em ambos os veículos de
financiamento a rubrica de Outros activos é constituída por depósitos.

Regras de investimento
dos PPA

Estrutura  da  carteira dos
PPA

Quadro 7.12 Estrutura da carteira de investimentos dos PPA por tipo de veículo de financiamento

Fundos de pensões Fundos de investimento *

milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 16,1 95,1% 380,6 94,2%

Unidades de participação em fundos de investimento 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Outros activos 0,8 4,9% 23,6 5,8%

Total 16,9 100,0% 404,2 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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ESTUDOS ESPECÍFICOS

A. Responsabilidades com Pensões nas Empresas do PSI-20

1. Âmbito

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Julho, as sociedades cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação num mercado regulamentado devem, a partir do exercício
de 2005, elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (NIC).

Uma das áreas onde a normalização contabilística tem efeitos potencialmente
significativos reside ao nível das responsabilidades inerentes aos benefícios dos
empregados, o que se traduz no cumprimento das regras constantes da NIC 19.12

Com o presente estudo são analisadas somente as responsabilidades com
pensões13 nas empresas que, a 31 de Dezembro de 2005, integravam o índice
bolsista nacional PSI-20, sendo igualmente analisado o respectivo financiamento
através de fundos de pensões. As provisões contabilísticas constituídas pelas
empresas para efeitos do financiamento das responsabilidades com pensões não
foram consideradas no estudo, visto que, de acordo com a própria NIC 19, apenas
são considerados elegíveis os veículos de financiamento que estão externalizados
à empresa que assume o compromisso com os benefícios pós-emprego.

Deve-se sublinhar que este estudo resultou exclusivamente de informação pública,
recolhida nomeadamente dos Relatórios e Contas das 20 empresas integrantes do
PSI-20.

O principal objectivo que presidiu à realização do estudo foi tentar relacionar a
informação relativa às responsabilidades com pensões e respectiva mensuração de
acordo com a NIC 19 com a capitalização bolsista das empresas do PSI 20.

Chame-se a atenção para o facto das responsabilidades com pensões não estarem
necessariamente calculadas na mesma base, dado que as empresas adoptam
diferentes pressupostos para o cálculo dessas responsabilidades. Não obstante, de
forma a complementar essa comparação, será apresentado um resumo das
principais bases técnicas adoptadas na avaliação de tais responsabilidades.

Por fim, note-se que a referência à expressão “responsabilidades com pensões”
traduz a soma do valor actual da responsabilidade com pensões em pagamento
com o valor actual da responsabilidade com serviços passados de pessoal no
activo.
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12 A NIC 19 identifica cinco categorias de benefícios dos empregados, a saber: benefícios a curto prazo, benefícios
pós-emprego, outros benefícios a longo prazo, benefícios de cessação de emprego e benefícios de remuneração em
capital próprio.

13 Desse modo, são excluídos da análise todos os benefícios pós-emprego que não sejam pensões. Em concreto, ficam
excluídos os outros benefícios de reforma (tais como subsídios atribuíveis em caso de reforma ou morte dos
empregados), os seguros de vida pós-emprego e os cuidados médicos pós-emprego.
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2. Responsabilidades com pensões e capitalização bolsista

No próximo quadro apresenta-se, para cada empresa que integra o índice PSI 20,
a correspondente capitalização bolsista em 31 de Dezembro de 2005 e o
respectivo valor das responsabilidades com pensões constantes dos Relatórios e
Contas.

No gráfico seguinte apresenta-se a relação existente entre o peso de cada empresa
do PSI-20 na capitalização bolsista e o correspondente peso em termos de
responsabilidades com pensões.

Quadro A.1 Capitalização bolsista das empresas do PSI 20 e responsabilidades com
pensões

Empresa Capitalização Responsabilidades 
bolsista com pensões

Portugal Telecom SGPS 9.973          4.239          
Energias de Portugal 8.050          2.232          
BCP 7.590          5.492          
BES 4.080          1.826          
Brisa 3.854          4          
Cimpor 3.125          92          
PT Multimedia 2.982          -
Banco BPI 2.934          2.270          
Sonae SGPS 2.360          -
Jerónimo Martins 1.598          20          
Sonaecom SGPS 828          -
Semapa 806          283          
Mota Engil SGPS 665          9          
Media Capital SGPS 606          -
Impresa SGPS 420          6          
Corticeira Amorim 197          (a) 
Altri SGPS 156          20          
Cofina 155          4
Pararede SGPS 105          -
Reditus SGPS 22          -

50.506          16.497

(a) Embora existam responsabilidades com pensões, estas não se encontravam quantificadas no Relatório e Contas
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Gráfico A.1 Peso individual das empresas do PSI-20 na capitalização bolsista e respectivo
peso no total de responsabilidades com pensões 
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Neste gráfico, os pontos assinalados a verde representam as empresas que tinham
responsabilidades com pensões afectas quer ao primeiro, quer ao segundo pilares
de protecção social. Trata-se de empresas pertencentes ao sector da actividade
bancária.

Assinaladas com pontos azuis estão as empresas pertencentes a outros sectores de
actividade que não o bancário e que, em 2005, assumiam compromissos com
benefícios pós-emprego relativos a pensões. Trata-se de empresas cujas
responsabilidades com pensões se referiam apenas ao segundo pilar de protecção
social. O ponto que representa o maior peso de capitalização bolsista inclui duas
empresas do PSI-20 que pertenciam ao mesmo grupo económico e cujas
responsabilidades com pensões eram financiadas através do mesmo fundo de
pensões.

O ponto assinalado com uma circunferência vermelha ilustra as empresas que
integravam o PSI-20 mas que não assumiam qualquer compromisso com pensões
de reforma e/ou sobrevivência. Inclui seis empresas que, no seu conjunto,
representavam 3,6% do total da capitalização bolsista das empresas do PSI-20.

Tal significa que 96,4% da capitalização bolsista do índice nacional PSI-20 se
referia a catorze empresas que tinham responsabilidades com pensões. No
entanto, em duas dessas empresas não existiam fundos de pensões a financiar
essas responsabilidades (as quais representavam menos de 0,1% do total de
responsabilidades com pensões das empresas do PSI-20).

Em 2005 não se verificava um padrão definido entre o peso individual das
empresas do PSI-20 ao nível da capitalização bolsista e o peso em termos das
responsabilidades com pensões. O coeficiente de correlação entre a percentagem
de capitalização bolsista e a percentagem de responsabilidades com pensões era
de apenas 0,48.

Não obstante, analisando isoladamente a correlação entre essas variáveis somente
para o subconjunto das empresas afectas aos primeiro e segundo pilares de
protecção social – pontos assinalados a verde, como já foi referido –, conclui-se
que o respectivo coeficiente sobe para 0,94. O correspondente coeficiente é de
0,95 para o subconjunto das empresas afectas apenas ao segundo pilar de
protecção social – pontos assinalados a azul.

No próximo gráfico, o universo da análise efectuada restringe-se às empresas do
PSI-20 cujas responsabilidades com pensões eram financiadas através de fundos
de pensões. Face ao valor total da capitalização bolsista das vinte empresas, as
empresas consideradas para efeito dessa análise representavam, no final de 2005,
94,7%, sendo a percentagem de 99,9% face ao valor total das responsabilidades
com pensões, como decorre do que se disse na parte final do antepenúltimo
parágrafo.

No gráfico apresenta-se a repartição do peso quer da capitalização bolsista, quer
das responsabilidades com pensões financiadas através de fundos de pensões, por
pilares de protecção social. Informe-se mais uma vez que as responsabilidades
com pensões associadas aos primeiro e segundo pilares referem-se sobretudo ao
sector da actividade bancária, enquanto que a referência ao segundo pilar está
afecta a todos os restantes sectores de actividade.
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Dado que os fundos de pensões das empresas incluídas no primeiro grupo
constante do gráfico anterior financiavam responsabilidades com pensões
pertencentes tanto ao primeiro como ao segundo pilares de protecção social, as
responsabilidades dessas empresas representavam 1,8 vezes o peso das mesmas
empresas no total de capitalização bolsista.

De modo contrário, e tal como seria esperado, as outras empresas – cujas
responsabilidades com pensões estavam só afectas ao segundo pilar de protecção
social – pesavam 68% do total de capitalização bolsista e apenas 42% do total de
responsabilidades com pensões.

Seguidamente, incluir-se-á na análise o nível de financiamento das
responsabilidades com pensões. Como já se referiu, as empresas que assumiam
compromissos com pensões representavam, no final de 2005, 96,4% do total da
capitalização bolsista das empresas do PSI-20.

No próximo gráfico faz-se uma comparação entre o peso das responsabilidades
com pensões na capitalização bolsista e o peso do valor dos fundos de pensões
também na capitalização bolsista, por grupos de pilares de protecção social, e,
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Gráfico A.2 Peso das empresas do PSI-20 na capitalização bolsista e respectivo peso no
total de responsabilidades com pensões financiadas através de fundos de
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para além disso, apresenta-se o peso de cada um dos grupos considerados no
total dessa capitalização 14.

Para as três empresas que integravam o grupo pertencente aos primeiro e
segundo pilares, as responsabilidades com pensões representavam cerca de dois
terços do total da capitalização bolsista dessas empresas. No final de 2005, o nível
de financiamento dessas responsabilidades era de 95%.

Para as restantes empresas que integravam o grupo pertencente ao segundo pilar,
as responsabilidades com pensões representavam 31% da capitalização bolsista.
No final de 2005, o nível de financiamento dessas responsabilidades era de apenas
60%.

Note-se que, para cada um dos dois grupos considerados, os níveis de
financiamento atrás referidos foram calculados através do nível de financiamento
das responsabilidades com pensões assumidas individualmente pelas empresas
pertencentes a cada grupo, ponderado pelo peso que cada empresa representa no
conjunto da capitalização bolsista do respectivo grupo a que estava afecta.

3. Pressupostos de cálculo das responsabilidades com
pensões

De acordo com a informação publicamente disponível, na esmagadora maioria
dos casos as responsabilidades com pensões das empresas do PSI-20 relativas a
serviços passados foram determinadas através do método unit credit projectado.

No gráfico seguinte constam as taxas usadas para efeito de cálculo das
responsabilidades com pensões. São apresentadas as taxas mínimas,
médias – realçadas a negrito – e máximas, para quatro tipos de taxas anuais: taxa
de desconto das responsabilidades durante o período activo – taxa de desconto
para participantes –, taxa de desconto das responsabilidades durante o período
pós-activo – taxa de desconto para beneficiários –, taxa de crescimento dos
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14 Os pesos apresentados no gráfico – 31% para o primeiro e segundo pilares, e 69% para o segundo pilar–são
ligeiramente diferentes dos indicados para efeito do gráfico anterior – 32% e 68%, respectivamente, como foi
mencionado – pelo facto de, nesse gráfico anterior, se ter excluído da análise duas empresas do PSI-20 onde, apesar
de existirem responsabilidades com pensões, não havia fundos de pensões para o financiamento das responsabilidades.

3,00% 3,00%

1,50% 1,50%

5,66%

4,62%

2,90%

2,03%

2,59%

6,40%

3,50%

3,00% 3,00%

4,50%

0,00% 0,00%

2,76%

4,75%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

(a) Taxa de

deconto para

participantes

(b) Taxa de

deconto para

beneficiários

(c) Taxa de

crescimento

dos salários

(d)Taxa de

crescimento

das pensões

Diferença

entre (a) e (c)

Diferença

entre (b) e (d)

Gráfico A.4 Taxas mínimas, médias e máximas usadas no cálculo das responsabilidades
com pensões

Taxas de desconto, de
crescimento dos salários

e das pensões



230

Es
tu

do
s 

Es
pe

cí
fic

os

salários e taxa de crescimento das pensões. Para além disso, são também
apresentadas as diferenças de taxas usadas quer para o período activo, quer para
o período pós-activo.

As taxas médias atrás mencionadas, bem como as diferenças médias das
correspondentes taxas, resultaram da aplicação das respectivas taxas anuais e
diferenças de taxas, ponderadas pelo peso das responsabilidades com pensões de
cada uma das empresas face ao total de responsabilidades com pensões de todas
as empresas do PSI-20.

Há contudo a frisar que não se devem retirar conclusões imediatas e lineares sobre
a análise das taxas usadas no cálculo das responsabilidades com pensões. De
facto, a simples comparação de taxas subentenderia incorrectamente que são
semelhantes as características dos planos e fundos de pensões das empresas do
PSI-20, o que não é o caso. Note-se, por exemplo, que as taxas de crescimento das
pensões podem ser muito diferentes, consoante a actualização esteja ou não
prevista nos planos de pensões.

Sob outra perspectiva, nos dois quadros seguintes apresentam-se, de forma
sucinta, as conclusões extraídas quanto ao uso das tábuas de mortalidade para
efeito do cálculo das responsabilidades com pensões.

Das empresas com responsabilidades com pensões consideradas na análise,
constatou-se que 84% do total de responsabilidades com pensões foi calculado
com tábuas de mortalidade diferenciadas por sexo. Essas responsabilidades
correspondiam a apenas cerca de 31% do número de empresas com
responsabilidades com pensões.

Tábuas de mortalidade

Quadro A.2 Tábuas de mortalidade, por frequência de utilização

Homens Mulheres Ambos os sexos

TV 73/77 3 - 5
TV 88/90 - 3 3
Outras tábuas 1 1 1

Total 4 9

Quadro A.3 Tábuas de mortalidade, por peso nas responsabilidades com pensões

Homens Mulheres Ambos os sexos

TV 73/77 58,10% - 0,40%
TV 88/90 - 58,10% 15,78%
Outras tábuas 25,69% 25,69% 0.03%

Total 83,79% 16,21%
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Verifica-se também que 74% do total de responsabilidades foi determinado – de
modo diferenciado (58%) ou não (16%) por sexo – através das tábuas TV 73/77 e
TV 88/90, a que correspondiam cerca de 85% do número de empresas com
responsabilidades com pensões. Do total de responsabilidades com pensões, 58%
– referentes às responsabilidades das três empresas do sector da actividade
bancária – baseava-se na utilização da TV 73/77 para homens e TV 88/90 para
mulheres.
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B. A Carga Parafiscal e o Papel Social do Sector Segurador

De harmonia com a legislação nacional em vigor, incidem sobre os prémios dos
contratos de seguro que cobrem riscos situados no território português ou em que
Portugal seja o Estado membro do compromisso, determinadas cargas parafiscais. 

Estas cargas parafiscais revertem a favor de alguns serviços públicos de inegável
utilidade socioeconómica, que proporcionam aos cidadãos benefícios efectivos e
contribuem para a prevenção de riscos colectivos inerentes a situações de
acidentes.

A presente análise tem por objectivo actualizar o estudo elaborado em 2003
relativamente às contribuições do sector segurador para o Instituto Nacional de
Emergência Médica, para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, para
o Fundo de Garantia Automóvel e para o Fundo de Acidentes de Trabalho.

1. Taxa para o Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM)

As actividades do INEM visam, primordialmente, garantir aos sinistrados ou vítimas
de doença súbita a pronta e eficiente prestação de cuidados de saúde.

Neste sentido, o INEM disponibiliza vários tipos de serviço para diferentes
situações de emergência médica, que incluem a prestação de socorro pré-
hospitalar, o transporte das vítimas para o hospital mais adequado, a recepção
hospitalar e a adequada referenciação do doente ou sinistrado, a formação em
emergência médica, o planeamento civil, a prevenção e a gestão da rede de
telecomunicações de emergência médica.

A actividade seguradora contribui significativamente para este desiderato, através
da cobrança de uma taxa correspondente a 1% dos prémios do ramo Vida,
relativos a contratos de seguro em caso de morte e respectivas coberturas
complementares, e a contratos de seguro dos segmentos Doença, Acidentes,
Veículos terrestres e Responsabilidade Civil de veículos terrestres a motor,
celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente.

Em 2005, o montante global das contribuições da actividade seguradora para o
INEM ascendeu a cerca de 37 milhões de euros. 
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Gráfico B.1 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o INEM
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A análise das contribuições efectuadas no período de 2000 a 2005 permite
confirmar que o sector segurador tem vindo a aumentar o seu contributo para o
sistema integrado de emergência médica segundo uma taxa média anual de cerca
de 4,5%.

A análise direccionada para a óptica de cobertura de custos permite, por outro
lado, verificar que as contribuições da actividade seguradora para o INEM
representaram, em 2005, cerca de 84% do total das despesas globais (44 milhões
de euros). 

A análise deste rácio para o período 2000-2005 permite constatar que as
contribuições do sector segurador cobriram, em média, 93% das despesas globais
desse período.

2. Taxa para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil (SNBPC)

Em 2003, verificou-se uma alteração estrutural significativa, que levou à criação de
um novo serviço de protecção civil e socorro, o SNBPC, em substituição do Serviço
Nacional de Bombeiros e do Serviço Nacional de Protecção Civil, de harmonia com
o Decreto-Lei n.º 49/2003, de 25 de Março.

As receitas do SNBPC incluem uma taxa suportada pela actividade seguradora
correspondente a 13% dos prémios de seguro contra fogo e transporte de
mercadorias perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro das viaturas
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Gráfico B.2 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o INEM e das
despesas globais do INEM
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Gráfico B.3 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o SNBPC
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especificamente destinadas a este tipo de transporte, e a 6% dos prémios de
seguros Agrícola e Pecuário. Os riscos mencionados incluem os legalmente
considerados como acessórios e os inseridos nos seguros de Riscos Múltiplos.

Em 2005, as contribuições do sector segurador para o SNBPC foram de 29,5
milhões de euros.

A análise das contribuições efectuadas no período 2000-2005 evidencia uma taxa
de crescimento média anual na ordem dos 3,9%, o que demonstra uma regular e
consistente contribuição do sector segurador para a protecção e socorro de
pessoas e bens.

Em termos da importância das contribuições do sector segurador face aos custos
suportados com actividades de protecção civil e socorro, verifica-se que as mesmas
representaram, em 2005, cerca de 31% do total das despesas globais (94,6
milhões de euros). 

Esta taxa de cobertura corresponde, aliás, à média apurada no período entre 2000
e 2005, o que indicia que o sector segurador tem vindo a assumir um papel
preponderante em termos, nomeadamente, da protecção, socorro e assistência de
pessoas e bens em perigo.

3. Taxa para o Fundo de Garantia Automóvel (FGA)

Ao FGA cumpre, genericamente, satisfazer as indemnizações que se mostrem
devidas por morte ou lesão corporal, quando o responsável seja desconhecido ou
não tenha um seguro obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel válido ou
eficaz, e as indemnizações por lesões materiais, quando o responsável seja
conhecido mas não tenha seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel
válido ou eficaz e revele manifesta carência de meios económicos. Ao FGA
igualmente compete efectivar, junto dos condutores e proprietários responsáveis,
a cobrança dos montantes gastos na regularização do sinistro.

Saliente-se ainda que, no âmbito da Directiva 2000/26/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Maio, designada por Quarta Directiva
Automóvel, transposta para o ordenamento jurídico Português pelo Decreto-Lei
n.º 72-A/2003, de 14 de Abril, o FGA exerce ainda as funções de Organismo de
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Gráfico B.4 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o SNBPC e das

despesas globais executadas pelo SNBPC
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Indemnização, sendo responsável pelas indemnizações que se mostrem devidas às
pessoas residentes em Portugal, vítimas de acidente rodoviário, ocorrido noutro
Estado Membro ou país aderente ao sistema Carta-Verde, causado por veículo
desconhecido, sem seguro ou habitualmente estacionado e segurado noutro
Estado Membro, que não o da sua residência.

Nos termos legais em vigor, o montante devido ao FGA, a liquidar por cada
empresa de seguros, resulta da aplicação de 2,5% sobre os prémios simples de
seguro directo (sendo o prémio simples obtido pela divisão do prémio comercial
por 1,2), líquidos de estornos e anulações processados no seguro Automóvel.

As contribuições para o FGA, sustentadas pela actividade seguradora,
ascenderam, em 2005, a cerca de 40,4 milhões de euros.

No período 2000-2005, o sector segurador aumentou, em termos médios, as suas
contribuições para o FGA a uma taxa de crescimento anual de 6,3%, sendo estas
prestações essenciais para atenuar e limitar os efeitos decorrentes das situações de
acidente em que os responsáveis não oferecem às vítimas garantias de
indemnização pelas lesões sofridas.
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Gráfico B.5 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FGA
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Gráfico B.6 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FGA e das
indemnizações pagas pelo FGA
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Uma análise em termos dos montantes efectivamente pagos – isto é, sem inclusão
das provisões para sinistros – permite verificar que as indemnizações pagas
continuam a crescer, embora, nos últimos anos, a um ritmo mais brando. 

Este abrandamento é notório quando comparamos a taxa média de crescimento
anual no período 2000-2003 (22%) com a do período 2004-2005 (3%), o que
será decerto reflexo da diminuição dos índices de sinistralidade.

No que concerne ao FGA enquanto Organismo de Indemnização, foram pagos,
em 2004 e 2005, 78 e 225 milhares de euros, respectivamente.

4. Taxa para o Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT)

Compete ao FAT reembolsar as empresas de seguros pelos montantes relativos às
actualizações das pensões devidas por incapacidade permanente igual ou superior
a 30% ou por morte derivadas de acidente de trabalho.

O FAT garante igualmente o pagamento das prestações que forem devidas por
acidente de trabalho sempre que estas não possam ser pagas pela entidade
responsável, quer por motivos de incapacidade económica objectivamente
caracterizada em processo judicial de falência ou processo equivalente ou em
processo de recuperação de empresa, quer por motivos de ausência,
desaparecimento ou impossibilidade de identificação. 

Compete ainda ao FAT proceder ao pagamento dos prémios de seguros de
Acidentes de Trabalho das empresas que, no âmbito de um processo de
recuperação, se encontrem impossibilitadas de o fazer, bem como ressegurar e
retroceder os riscos recusados.

Constitui receita do FAT o montante resultante da aplicação das percentagens de
0,15% sobre os salários seguros da modalidade Acidentes de Trabalho e de
0,85% sobre o capital de remição das pensões em pagamento à data de 31 de
Dezembro de cada ano.

Em 2005, as contribuições para o FAT atingiram o montante de 61,4 milhões de
euros. 
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Gráfico B.7 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FAT
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Em termos de evolução, verifica-se que, no período 2000-2005, as contribuições
para o FAT apresentaram um crescimento médio anual na ordem dos 5,8%.

Em 2005, os montantes pagos pelo FAT ascenderam a cerca de 63,8 milhões de
euros, sendo de salientar que o significativo acréscimo evidenciado em 2002 e
2003 decorreu do aumento da remição de pensões, na parte relativa à sua
actualização, por efeitos do regime transitório de remição das pensões que
estavam a pagamento no final de 1999.

5. Comentários finais

O sector segurador apresenta-se como um importante contribuinte para o bem-
estar social, através da entrega das cargas parafiscais que incidem sobre os seus
prémios.

Com efeito, verifica-se que, em 2005, o valor acumulado das cargas parafiscais
ascendeu a cerca de 148,3 milhões de euros, distribuído entre contribuições para
o INEM, SNBPC, FGA e FAT.

Considerando a aplicação dada às contribuições referidas, é possível afirmar que o
sector segurador tem, em termos gerais, um papel preponderante na garantia do
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Gráfico B.8 Evolução das contribuições da actividade seguradora para o FAT e das
despesas operacionais executadas pelo FAT

Gráfico B.9 Evolução das contribuições totais da actividade seguradora para o INEM, o
SNBPC, o FGA e o FAT
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acesso aos serviços de urgência e emergência por parte do público, aos serviços de
protecção civil e socorro, indemnização a vítimas de acidentes de viação causados
por veículos sem seguro obrigatório válido ou eficaz e na mitigação do efeito da
diminuição ou perda dos rendimentos da actividade profissional em consequência
de acidente de trabalho, nas condições previstas legalmente.

A análise do gráfico supra permite verificar que o efeito das cargas parafiscais
resulta no agravamento dos prémios cobrados em cerca de 2%.
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Gráfico B.10 Efeito das cargas parafiscais nos prémios de seguro no período 2000-2005
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C. Seguros de Acidentes de Trabalho em Portugal 
– Mortalidade e Remaridação

1. Enquadramento

A estimação de parâmetros adequados para o provisionamento das pensões
decorrentes de Acidentes de Trabalho tem sido dificultada pela inexistência de
dados sobre a mortalidade e a remaridação efectiva dos pensionistas.

Com o intuito de ultrapassar esta dificuldade, o Instituto de Seguros de Portugal
iniciou, há seis anos, a recolha de informação sobre estas variáveis, de forma
estandardizada.

O presente estudo tem por objectivo expor os resultados do tratamento da
informação  recolhida, bem como apresentar as distribuições ajustadas que foram
obtidas para a mortalidade e para a remaridação.

Esta abordagem do tema da mortalidade e da remaridação da população de
pensionistas de Acidentes de Trabalho só agora foi efectuada pelo facto de não ter
sido possível, em data anterior, obter uma base de dados anual suficiente para
analisar convenientemente o perfil desses dois tipos de decrementos.

A análise baseou-se na informação referente ao período de 2000 a 2005,
recolhida através dos dados estatísticos enviados anualmente ao ISP. Para cada
ano do período considerado foram utilizados os dados fornecidos pelas empresas
de seguros que exploram o seguro de Acidentes de Trabalho em Portugal15, quer
para o estudo da mortalidade, quer para o da remaridação.

2. Mortalidade dos pensionistas de Acidentes de Trabalho

2.1. Resultados do tratamento de informação

Para cada um dos anos considerados procedeu-se à agregação dos dados
fornecidos por cada empresa de seguros. Com essa agregação, obteve-se a
distribuição do número de pessoas expostas ao risco e a distribuição do número de
mortes ocorridas.

Os gráficos que se seguem permitem visualizar a evolução do número de pessoas
expostas ao risco ao longo do período 2000-2005, para o agregado da população
de pensionistas em Acidentes de Trabalho.
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15 Foram consideradas as empresas de seguros sujeitas à supervisão do ISP, bem como uma empresa sediada noutro país
da União Europeia.

Exposição ao risco  
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Como se pode visualizar através do gráfico anterior, o número de pensionistas
expostos ao risco em seguros de Acidentes de Trabalho tem vindo a diminuir ao
longo dos anos, embora esta tendência não se tenha verificado na transição do
ano 2000 para 2001. Este facto decorre da reduzida informação existente para o
ano 2000.

O decréscimo da exposição ao risco deve-se, essencialmente, ao aumento do
número de pensões remidas (decorrente da remição obrigatória de pensões
legalmente estatuída), sobretudo nas idades mais avançadas, nas quais está
representada a grande maioria dos pensionistas (facto que se reflecte na
diminuição da idade média dos pensionistas ao longo do período em análise, a
qual vem descrita no Gráfico C.216).

É de sublinhar o facto de, em cada ano do período considerado, o número de
pessoas expostas ao risco ter sofrido uma diminuição na faixa dos vinte anos. Esta
quebra no número de pessoas expostas ao risco deve-se, essencialmente, às
pensões de orfandade, cujo pagamento só é efectuado até à data em que cessam
os estudos (com a excepção dos casos de orfandade de deficientes).

16 A idade média dos pensionistas no ano 2000 era de 52 anos, verificando-se uma diminuição da mesma para 49 anos
no ano 2005..
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Com o número de pessoas expostas ao risco e com o respectivo número de mortes
ocorridas em cada ano e para cada uma das populações de pensionistas
(masculina e feminina), procedeuse à agregação dos dados existentes.

Considerando os dados agregados e fazendo, para cada idade, o quociente entre
a soma do número total de mortes e a soma do número total de pessoas expostas
ao risco existentes em cada um dos anos – somas estas devidamente alisadas por
médias móveis com sete termos centrados – determinaram-se as distribuições
agregadas das taxas de mortalidade, que reflectem a evolução do perfil de
mortalidade de cada uma das populações de pensionistas de Acidentes de
Trabalho ao longo do período 2000-2005.

2.2 Ajustamento da distribuição das taxas de mortalidade

Da análise efectuada à distribuição agregada das taxas de mortalidade das
populações de pensionistas masculina e feminina, foi possível constatar que, para
as idades compreendidas entre os 36 e os 96 anos, os dados reais apresentaram
uma evolução consistente. Com esse perfil de mortalidade, foi possível determinar
uma distribuição ajustada das taxas de mortalidade para estas idades.

No que diz respeito às restantes idades, a qualidade de informação não permitiu
determinar convenientemente as taxas de mortalidade. Por forma a corrigir a
ausência de dados nestas idades, procedeu-se a um prolongamento do
ajustamento efectuado para a distribuição das taxas de mortalidade reais de cada
uma das populações de pensionistas com idades inferiores a 36 anos. A partir dos
97 anos, aplicou-se um crescimento exponencial, sendo considerada uma idade
limite de 110 anos, tanto para homens como para mulheres.

O ajustamento efectuado para cada uma das distribuições de taxas de mortalidade
reais das populações de pensionistas (masculina e feminina) teve por base a
utilização de funções exponenciais. Os parâmetros destas funções foram
determinados de forma a minimizar a soma dos quadrados dos desvios
ponderados entre as distribuições real e ajustada, desvios estes que tiveram como
base de ponderação o número de pessoas expostas ao risco para cada idade.

Os ajustamentos efectuados estão representados no gráfico que se segue.
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2.3 Comparação das distribuições ajustadas com tábuas de
mortalidade teóricas

Este ponto visa comparar os ajustamentos obtidos para as distribuições das taxas
de mortalidade das duas populações de pensionistas analisadas anteriormente
com a combinação de tábuas teóricas actualmente utilizada pela generalidade das
empresas de seguros na determinação do valor das provisões matemáticas para
efeito das pensões de Acidentes de Trabalho que se encontram em pagamento.

De acordo com o disposto na Norma Regulamentar n.º 15/2000-R, de 23 de
Novembro, as empresas de seguros deverão calcular as suas provisões
matemáticas de seguros de Acidentes de Trabalho com recurso a uma tábua de
mortalidade e demais pressupostos aplicáveis, adequados e prudentes tendo em
consideração as características da população em causa.

O pressuposto de mortalidade que tem sido mais utilizado pelas empresas de
seguros para o cálculo do valor das provisões matemáticas de seguros de
Acidentes de Trabalho é dado pela combinação de tábuas de mortalidade que
considera 70% da tábua TD 88/90 e 30% da tábua TV 88/90. A escolha desta
combinação de tábuas deve-se ao facto de se assumir que a proporção das
populações de pensionistas masculina e feminina no total da população de
pensionistas existente é de cerca de 70% e 30%, respectivamente.

De modo a comparar os resultados do presente estudo de mortalidade, referente
ao período 2000-2005, com a combinação de tábuas utilizada pela maioria das
empresas de seguros, aplicou-se a mesma proporção para cada uma das
distribuições de taxas de mortalidade ajustadas, visto ser compatível com os dados
existentes para o período em causa.

O gráfico seguinte permite visualizar a proximidade existente entre a combinação
das distribuições ajustadas e a combinação das distribuições teóricas, ou seja, para
o período 2000-2005, o perfil de mortalidade aproximou-se bastante da
combinação de tábuas que considera 70% da tábua TD 88/90 e 30% da tábua TV
88/90.

É de realçar o facto de a qualidade do ajustamento não ser tão visível nas idades
iniciais, sensivelmente até aos 25 anos. No entanto, as diferenças existentes entre
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a combinação das distribuições ajustadas e a combinação das distribuições
teóricas tornam-se marginais na medida em que praticamente todas as rendas
relativas a estas idades correspondem a rendas temporárias. Aliado a este facto
constata-se que o peso do número de pessoas expostas ao risco é bastante
reduzido, correspondendo a apenas 10% do número total de exposições ao risco
de mortalidade17.

De facto, é nas idades de maior exposição ao risco onde as duas distribuições
apresentam menores diferenças entre si e é também nestas idades onde está
presente o maior peso de rendas vitalícias.

Considerando a idade média dos pensionistas18, e determinando o valor de uma
renda vitalícia para essa idade com base em cada uma das distribuições de taxas
de mortalidade apresentadas, verifica-se que a diferença entre os valores de
rendas é inferior a 1%, donde se pode aferir da boa qualidade do ajustamento19.

Conclui-se, assim, que a tábua de mortalidade que considera 70% da tábua
TD88/90 e 30% da tábua TV88/90 tem sido adequada para efeitos da
determinação do valor das provisões matemáticas das pensões subjacentes aos
seguros de Acidentes de Trabalho.

No entanto, é de salientar que, de acordo com a tendência generalizada do
aumento da esperança média de vida a que se tem assistido, é possível concluir-se
que a combinação de tábuas teóricas pode tornar-se imprudente, ficando
desajustada à evolução do perfil de mortalidade presente nos seguros de
Acidentes de Trabalho. Assim, será recomendável que a tábua de mortalidade
utilizada incorpore, desde já, os prováveis ganhos futuros de mortalidade.

3. Remaridação dos pensionistas de viuvez

3.1. Resultados do tratamento da informação

A primeira análise efectuada aos dados existentes permitiu constatar que a
remaridação é bastante reduzida e até mesmo inexistente em algumas carteiras.
Esse facto não é de estranhar, na medida em que os pensionistas perdem o direito
ao valor da sua pensão no caso de se remaridarem, factor que decerto contribui
para uma deficiente prestação de informação.

Com base na agregação dos dados acima referidos, por cada um dos anos
considerados, foi possível obter a distribuição, por idades, das taxas de
remaridação da população de pensionistas de viuvez, obtendo-se, assim, a taxa
média de remaridação20 de cada ano, bem como o respectivo desvio padrão.
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Taxas de 
remaridação

17 O número de pessoas expostas ao risco presente nas idades compreendidas entre os 25 e os 80 anos representa cerca
de 85% da exposição ao risco total, sendo os restantes 15% distribuídos pelas idades iniciais (10%) e pelas mais
avançadas (5%).

18 A idade média é de 51 anos e teve como base de ponderação o número de pessoas expostas ao risco.

19 Para o efeito, utilizou-se uma taxa técnica de 4%. No entanto, se tivesse sido utilizada uma outra taxa as diferenças
seriam semelhantes, i.e., 1%.

20 A taxa média de remaridação corresponde a uma média, das taxas de remaridação, ponderada pelo número de pessoas
expostas ao risco em cada ano. Estas taxas definem-se pelo quociente entre o número total de remaridações e o
número total de pessoas expostas ao risco.
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O gráfico que se segue apresenta a taxa média de remaridação, bem como o
respectivo desvio padrão para o período 2000-2005.

A taxa média de remaridação dos seis anos em estudo é de 0,19%21 e o desvio
padrão de 0,21%.

3.2. Ajustamento da distribuição das taxas de remaridação

A partir dos dados anuais, obteve-se a distribuição agregada dos seis anos em
estudo, a qual corresponde, para cada uma das idades, ao quociente entre a soma
do número total de remaridações e a soma do número total de pessoas expostas
ao risco existentes em cada um dos anos, somas estas devidamente alisadas por
médias móveis com sete termos centrados.

Tal como se pode verificar através do gráfico anterior, e como seria de esperar, o
maior número de remaridações verifica-se na faixa etária dos 20 aos 40 anos.

21 O número de pessoas expostas ao risco presente nas idades compreendidas entre os 25 e os 80 anos representa cerca
de 85% da exposição ao risco total, sendo os restantes 15% distribuídos pelas idades iniciais (10%) e pelas mais
avançadas (5%).
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Gráfico C.6 Distribuição real e distribuição ajustada da taxa média de remaridação
referente ao período 2000-2005
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O ajustamento da distribuição agregada das taxas de remaridação foi obtido
através da aproximação à distribuição lognormal, dado ser esta a distribuição que
melhor se ajustou aos dados reais.

Os parâmetros da distribuição lognormal foram determinados de modo a
minimizar a soma dos quadrados dos desvios ponderados entre as distribuições
real e ajustada, desvios estes que tiveram como base de ponderação o número de
pessoas expostas ao risco, para cada idade.

3.3. Comparação com os dados da remaridação da
população em geral

De modo a poder comparar o ajustamento efectuado para as taxas de
remaridação reais da população de pensionistas de viuvez, para o período 2000-
2005, com as taxas de remaridação efectivas da população Portuguesa em geral,
procedeu-se a uma análise dos dados da população referentes à remaridação de
pessoas viúvas.

Com base nas estatísticas demográficas para os anos de 2000 a 2004 e nos censos
de 2001, realizados pelo Instituto Nacional de Estatística, foi possível obter o
número de remaridações efectivas para cada um dos anos do período acima
referido e o número total de viúvos existente em 2001.

À semelhança do estudo que foi feito para a população de pensionistas de viuvez,
obteve-se a distribuição agregada das taxas de remaridação do período 2000-
2004 para a população em geral.

O gráfico que se segue apresenta as taxas de remaridação da população em
geral22, bem como as taxas de remaridação reais e ajustadas da população de
pensionistas de viuvez (já apresentadas no Gráfico 0.6).

Considerando os dados da população em geral e assumindo que o número de
pessoas expostas ao risco desta população segue a mesma distribuição do número
de pessoas expostas ao risco da população de pensionistas de viuvez, constata-se
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22 Os dados da população, referentes ao número de remaridações, vinham agregados por classes etárias quinquenais
para as idades compreendidas entre os 20 e os 70 anos, pelo que se considerou o limite central de cada classe e, através
do processo de interpolação linear, determinaram-se as taxas de remaridação para as restantes idades existentes em
cada classe.
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Gráfico C.7 Taxas de remaridação reais e ajustadas da população de pensionistas de
viuvez e taxas de remaridação reais da população em geral
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que a taxa média de remaridação da população em geral seria de 0,37%, isto é,
aproximadamente o dobro da taxa verificada para a população de pensionistas de
viuvez. Trata-se de uma estimativa correspondente à média das remaridações
efectivas referentes ao período 2000-2004, ponderada pelo número total de
pessoas expostas ao risco nesse mesmo período.

O gráfico anterior permite constatar que, a partir dos 35 anos, sensivelmente, as
taxas de remaridação da população de pensionistas seguem, em regra, as taxas de
remaridação da população em geral. O mesmo não se verifica para as idades mais
jovens.

4. Conclusão

A constituição de provisões adequadas ao efectivo comportamento dos factores
de risco inerentes às responsabilidades assumidas é um requisito essencial de
qualquer sistema de solvência de uma empresa de seguros. Para este efeito, é
cada mais relevante a recolha e tratamento de informação de qualidade que
permita efectuar uma análise da evolução dos riscos e contribua para uma
calibragem apropriada dos parâmetros a utilizar no provisionamento das
responsabilidades.

Neste âmbito, a recolha e tratamento da informação global do mercado relativa à
mortalidade e à remaridação dos pensionistas de Acidentes de Trabalho pode
contribuir para uma avaliação mais adequada das responsabilidades de cada
empresa de seguros, permitindo ainda uma comparação com os resultados
obtidos através de estudos parcelares que evidenciem a natureza específica de
cada carteira em particular.

Resta, por fim, referir que os resultados deste estudo devem ser analisados com a
necessária cautela, nomeadamente face aos possíveis desvios decorrentes da
reduzida dimensão da amostra obtida para algumas faixas etárias, no caso da
mortalidade, bem como ao risco associado à deficiente prestação de informação
por parte dos pensionistas de viuvez, no caso da remaridação.







ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
DA ACTIVIDADE SEGURADORA 
E DE FUNDOS DE PENSÕES9





251

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ACTIVIDADE
SEGURADORA E DE FUNDOS DE PENSÕES

9.1. Linhas gerais

9.1.1. Legislação e regulamentação específicas ou exclusivas
da actividade seguradora ou dos fundos de pensões

A regulação da actividade seguradora e da gestão dos fundos de pensões
organizou-se em 2005 essencialmente em torno de três pólos: (i) o reforço dos
mecanismos de corporate governance e de disclosure; (ii) a definição da aplicação
das normas internacionais de contabilidade às entidades sob supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal; e (iii) a prevenção do branqueamento de
capitais.

(i) reforço dos mecanismos de corporate governance e de disclosure

Em correspondência com as melhores práticas internacionais e com os Insurance
Core Principles veiculados pela International Association of Insurance Supervisors
(IAIS), o Instituto de Seguros de Portugal emitiu:

– A Norma Regulamentar n.º 4/2005-R, de 28 de Fevereiro, que visa estabelecer
quais os documentos de prestação de contas anuais das empresas de seguros e
das sociedades gestoras de fundos de pensões e quais os documentos de
prestação de contas consolidadas das empresas de seguros e outras sociedades
que controlem empresas de seguros que se encontrem obrigadas a elaborar
demonstrações financeiras consolidadas que devem ser publicados, bem como
definir os meios a utilizar e os termos dessa publicação.

Até à publicação desta norma, a publicação dos documentos de prestação de
contas destas entidades processava-se exclusivamente nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do Código do Registo Comercial, que determinava que a mesma
pudesse ser feita integralmente, por extracto ou por menção do depósito na pasta
respectiva, conforme opção do requisitante, com exclusão das sociedades
anónimas com subscrição pública, que o deveriam fazer integralmente, por força
do n.º 2 do mesmo artigo.

Reconheceu-se, no entanto, que no caso das empresas de seguros e das
sociedades gestoras de fundos de pensões, enquanto entidades de interesse
público, a transparência e a confiança dos tomadores de seguros e dos
associados e contribuintes dos fundos de pensões sairiam reforçadas se o acesso
às contas dessas entidades fosse facilitado por via da respectiva divulgação
integral. A divulgação regular de informação relevante que forneça aos
interessados uma perspectiva clara da actividade comercial e da situação
financeira da empresa de seguros ou da sociedade gestora de fundos de pensões
contribui para facilitar a compreensão dos riscos aos quais estão expostos, para a
comparabilidade entre operadores e, por essa via, para uma decisão mais
informada e consciente.
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Assim, o objectivo da norma foi o de garantir a publicação integral dos
documentos de prestação de contas, estabelecendo-se que:

a) A entidade que não opte pela publicação integral dos documentos de
prestação de contas anuais e/ou consolidadas no Diário da República, deve,
adicionalmente à publicação efectuada por extracto ou por menção do
depósito na pasta respectiva, publicá-los no respectivo sítio na Internet;

b) Se a entidade não dispuser de sítio autónomo na Internet, pode efectuar a
publicação em área expressamente reservada e devidamente assinalada em
sítio institucional do grupo empresarial do qual faça parte.

O Instituto de Seguros de Portugal divulga no seu sítio na Internet a informação
relativa ao Diário da República e/ou à hiperligação para o sítio na Internet em que
podem ser consultados os documentos de prestação de contas relativamente a
cada empresa de seguros, sociedade gestora de fundos de pensões ou entidade
obrigada a elaborar demonstrações financeiras consolidadas nos termos
DecretoLei n.º 147/94, de 25 de Maio.23

– A Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro, que estabelece os
princípios gerais que devem presidir ao desenvolvimento dos sistemas de gestão
de riscos e de controlo interno a implementar pelas empresas de seguros. 

As melhores práticas internacionais na regulação e supervisão da actividade
seguradora identificam o estabelecimento de adequados mecanismos de
governação como um dos factores-chave no desenvolvimento de um sistema de
solvência apropriado. E, entre estes mecanismos, destacam-se, pela sua
importância na gestão sã e prudente do negócio segurador, os sistemas de gestão
de riscos e de controlo interno.

Os resultados do questionário efectuado em 2005 às empresas de seguros
relativamente a matérias relacionadas com o corporate governance
demonstraram, como aliás seria expectável, que as empresas de seguros
apresentam diferentes graus de desenvolvimento na implementação de
mecanismos de gestão de risco e controlo interno.

Pelo que, embora a legislação e a regulamentação em vigor já identificassem o
controlo interno e a gestão de riscos como pilares essenciais de uma gestão sã e
prudente, a evolução dos mercados e a convergência para um sistema de
solvência baseado nos riscos aconselhavam a que se reforçasse de forma
significativa o enfoque nestes mecanismos de governação.

A estratégia do Instituto de Seguros de Portugal relativamente a esta matéria
assenta em três fases distintas:

– 1.ª fase – Previsão em norma regulamentar dos princípios gerais aplicáveis ao
desenvolvimento dos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno das
empresas de seguros;

– 2.ª fase – Fixação em norma regulamentar dos requisitos mínimos aplicáveis ao
desenvolvimento destes sistemas, na adaptação dos princípios gerais a cada

23 http://www.isp.pt/NR/exeres/B9E83C2C-955D-4A2B-8CF9-17DD571E88B8.htm
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um dos tipos de risco. Competirá depois a cada empresa de seguros desenhar
e implementar sistemas que, cumprindo os princípios e requisitos mínimos
estabelecidos, melhor se adeqúem ao seu negócio e à especificidade dos seus
riscos;

– 3.ª fase – Divulgação de orientações relativas a boas práticas. Estas
orientações, que serão desenvolvidas em conjunto com o mercado, não
pretendem ser exaustivas ou prescrever um conjunto uniforme de
procedimentos. Todavia, poderão servir como benchmark para a avaliação da
qualidade dos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno
implementados por cada empresa de seguros.

A Norma Regulamentar n.º 14/2005-R veio concretizar a primeira fase da
regulação em matéria da gestão de riscos e controlo interno. 

Os princípios previstos incidem em geral sobre a estrutura organizacional da
empresa de seguros, respectiva cultura organizacional, sistemas de informação e
comunicação e delimitação das responsabilidades do órgão de administração
[responsável por garantir que a estrutura organizacional permite à empresa de
seguros o estabelecimento de mecanismos de governação adequados à dimensão,
natureza e complexidade da sua actividade] e dos directores de topo [responsáveis
por assegurar o cumprimento das estratégias, políticas, objectivos e orientações
definidos pelo órgão de administração no que respeita à estrutura organizacional
da empresa de seguros].

Fixam-se depois princípios específicos sobre os sistemas de gestão de risco e sobre
os sistemas de controlo interno, estabelecendo-se designadamente os respectivos
conceitos, objectivos, elementos relevantes e responsabilidades especiais do órgão
de administração e directores de topo.

Por último, são estabelecidos princípios para formalização, relatório e certificação
destes sistemas. 

(ii) aplicação das normas internacionais de contabilidade às entidades sob 
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal

Ficou definida em 2005 a opção nacional em matéria de aplicação das normas
internacionais de contabilidade adoptadas nos termos do artigo 3.º do
Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 19 de
Julho (NIC), às contas anuais das sociedades cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação num mercado regulamentado de um Estado membro e às
contas anuais ou consolidadas de sociedades distintas daquelas. 

No que às entidades sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal
respeita, com excepção das contas consolidadas de entidades com valores
mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado, a alínea a) do
n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, veio atribuir
ao Instituto de Seguros de Portugal competência para a definição do âmbito
subjectivo de aplicação das NIC e para a definição das normas contabilísticas
aplicáveis às respectivas contas consolidadas.
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O Instituto de Seguros de Portugal exerceu essa competência através da Norma
Regulamentar n.º 5/2005-R, de 18 de Março. O regime consagrado é o de permitir
a aplicação das NIC: 

a) Às contas consolidadas de entidades que as apresentam nos termos do
Decreto-Lei n.º 147/94, de 25 de Maio;

b) Às contas individuais de empresas de seguros e de sociedades gestoras de
participações sociais sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal,
se às respectivas contas consolidadas ou às contas consolidadas da empresa-
mãe forem igualmente aplicadas as NIC;

c) Às contas consolidadas e às contas individuais de sociedades gestoras de
fundos de pensões, neste último caso se às respectivas contas consolidadas ou
às contas consolidadas da empresa-mãe forem igualmente aplicadas as NIC;

d) Às contas consolidadas de sociedades de mediação de seguros, desde que
estas sejam objecto de certificação legal de contas;

e) Às contas individuais de sociedades de mediação de seguros incluídas no
âmbito de consolidação quer das entidades abrangidas pelo Regulamento (CE)
n.º 1606/2002, ou no âmbito das entidades que optem por elaborar as
respectivas contas consolidadas de acordo com as NIC, desde que aquelas
sejam objecto de certificação legal de contas.

De referir que estas opções não dispensam o reporte ao Instituto de Seguros de
Portugal com base na normalização contabilística nacional em vigor para efeitos
de supervisão prudencial. No entanto, as empresas de seguros e as sociedades
gestoras de participações sociais que optem por aplicar as NIC às respectivas
contas consolidadas podem optar por efectuar o reporte prudencial em base
consolidada, tendo em consideração essas contas desde que para efeitos do
cálculo da solvência corrigida, quando aplicável, obtenham autorização do
Instituto de Seguros de Portugal para aplicar um método distinto do baseado na
consolidação contabilística.

(iii) a prevenção do branqueamento de capitais

No domínio da prevenção do branqueamento de capitais, a Norma Regulamentar
n.º 10/2005-R, de 19 de Julho, pretendeu melhorar a eficácia dos mecanismos
preventivos das empresas de seguros que exercem a sua actividade no ramo
«Vida» e das sociedades gestoras de fundos de pensões com sede em território
português. 

Para o efeito, consagra um conjunto de princípios gerais e regras específicas que
visam o cumprimento dos deveres de:

a) Identificação do cliente e de informação sobre o objecto e natureza de
negócio;

b) Acompanhamento continuado da relação de negócio;

c) Estabelecimento de procedimentos de verificação periódica da informação
referente aos clientes;
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d) Adopção de medidas de diligência reforçada sempre que estejam em causa
relações de negócio que envolvam instituições de países não membros da
União Europeia e que não constem de lista anexa;

e) Adopção de medidas de diligência reforçada sempre que estejam em causa
operações que tendo em conta, designadamente, a sua natureza,
complexidade, valores envolvidos, frequência, situação económica dos
intervenientes ou meios de pagamento utilizados se revelem susceptíveis de
estar relacionadas com o crime de branqueamento de capitais;

f) Conservação de documentos;

g) Abstenção de execução de operações suspeitas;

h) Comunicação de operações suspeitas; e, 

i) Instituição de mecanismos de controlo interno.

Em anexo é divulgada uma lista de operações potencialmente suspeitas, que
podem constituir indício da prática de branqueamento de capitais.

É também de assinalar a Circular do Instituto de Seguros de Portugal n.º 11/2005,
de 29 de Abril, que, com base na informação recolhida a nível internacional pela
International Association of Insurance Supervisors (IAIS) sobre a utilização do
sector segurador para a prática do branqueamento de capitais, disponibiliza em
anexo um conjunto de situações tipificadas e de exemplos práticos que podem
servir de referência para a implementação de boas práticas por parte das empresas
de seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões.

Cabe ainda ressaltar, pela relevância para o mercado segurador, o Decreto-Lei n.º
122/2005, de 29 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2005, de 10 de
Novembro. 

Este diploma alterou o regime jurídico do pagamento dos prémios de seguro
visando diminuir o número de litígios em tribunal. Para atingir este objectivo,
estendeu a aplicação do princípio que já resultava da versão originária do diploma,
segundo o qual o contrato de seguro só deve produzir os seus efeitos com o
pagamento do prémio ou fracção.

Nesse sentido, a cobertura inicial dos riscos apenas se verifica a partir do momento
do pagamento do prémio ou fracção, enquanto a falta de pagamento do prémio
de anuidades subsequentes na data indicada no aviso para pagamento impede a
renovação do contrato. Mantém-se, no entanto, o regime de mora de 30 dias
após a data para pagamento do prémio, na renovação de contratos de prémio
variável ou titulados por apólices abertas.

Em decorrência da aprovação deste Decreto-Lei, a Norma Regulamentar n.º
12/2005-R, de 18 de Novembro, veio regulamentar o regime do pagamento dos
prémios de seguro em função das alterações introduzidas e a Norma
Regulamentar n.º 13/2005-R, de 18 de Novembro, alterou diversas apólices
uniformes de seguros obrigatórios, em função das alterações ao regime do
pagamento de prémios de seguro.
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9.1.2. Legislação e regulamentação não específicas ou
exclusivas mas com incidência na actividade
seguradora ou dos fundos de pensões

Em matéria de legislação não específica, mas com incidência na actividade
seguradora ou dos fundos de pensões, destaca-se a Lei n.º 12/2005, de 26 de
Janeiro, sobre informação genética pessoal e informação de saúde. Com particular
incidência no sector segurador refira-se:

a) A protecção da confidencialidade da informação genética, mediante previsão
de que a existência de vínculo laboral ou outro entre o médico ou outro
profissional de saúde e quaisquer entidades profissionais ou fornecedores de
bens ou serviços, incluindo empresas de seguros, não admite diminuição dos
deveres de segredo que sobre aqueles impendem (artigo 6.º, n.º 8);

b) A proibição da discriminação, sob qualquer forma, em função dos resultados
de um teste genético, incluindo para efeitos de obtenção de seguros de vida e
de saúde (artigo 11.º, n.º 2);

c) Impede as empresas de seguros de pedirem ou utilizarem informação genética
para recusarem um seguro ou estabelecerem prémios mais elevados (artigo 12.º).

9.1.3. Enquadramento comunitário

Quanto ao enquadramento comunitário, de referir:

– A Directiva n.º 2005/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
Março, que na sequência da decisão de extensão da abordagem Lamfalussy
(aplicável inicialmente apenas ao sector do mercado de valores mobiliários) à
regulamentação dos restantes sectores dos serviços financeiros, altera as
Directivas n.os 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE do
Conselho e as Directivas n.os 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE,
2002/83/CE e 2002/87/CE, com vista a estabelecer uma nova estrutura orgânica
para os comités no domínio dos serviços financeiros. 

No sector dos seguros em particular, o “Comité dos Seguros” passou a designar-
se “Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma” e as
respectivas competências foram alargadas.

– A Directiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Maio, correntemente designada «5.ª Directiva Automóvel» introduz um conjunto
de soluções que se destinam a aumentar a protecção dos lesados de acidentes de
viação assegurada pelo sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel. De entre as alterações resultantes desta Directiva destacam-se:

a) O alargamento da obrigação do Estado membro designar uma autoridade ou
organismo destinado a indemnizar a vítima pelo sinistro causado por veículo
pertencente a pessoa singular ou colectiva, pública ou privada isenta da
obrigação de celebração de seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel, a sinistros ocorridos no próprio Estado membro e já não apenas
em Estado membro distinto;
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b) A determinação de que seja conferido às vítimas de sinistros provocados por
veículos isentos da obrigação de celebração de seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel o mesmo tratamento dado a vítimas de
sinistros provocados por veículos não segurados. O organismo de
indemnização do Estado membro em que ocorreu o acidente tem direito de
regresso contra o fundo de garantia em que o veículo tem o seu
estacionamento habitual; 

c) A actualização do capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade
civil automóvel para € 1.000.000 por vítima ou € 5.000.000 por sinistro para
danos corporais e € 1.000.000 por sinistro, independentemente do número
de vítimas, para danos materiais. Os Estados membros podem, no entanto,
estabelecer um período transitório, no máximo de cinco anos a contar da data
do início de aplicação da Directiva, sem prejuízo de, no prazo de 30 meses a
contar dessa data, deverem elevar os capitais para pelo menos metade do
exigido;

d) A extensão da responsabilidade dos organismos de garantia a danos materiais
provocados por responsável não identificado, quando simultaneamente for
paga uma indemnização por danos pessoais significativos a qualquer vítima do
mesmo acidente. Os Estados membros podem fixar uma franquia não superior
a € 500 oponível à vítima desse dano material;

e) A eliminação da faculdade de os Estados membros permitirem a fixação de
uma franquia a ser suportada pelo lesado no caso de danos materiais causados
por veículo sem seguro;

f) O estabelecimento da obrigatoriedade de os Estados membros tomarem as
medidas adequadas para que qualquer disposição legal ou cláusula contratual
contida numa apólice de seguro que exclua os passageiros dessa cobertura,
pelo facto de terem conhecimento ou deverem ter conhecimento de que o
condutor do veículo estava sob influência do álcool ou qualquer outra
substância tóxica no momento do acidente, seja considerada nula no que se
refere a esses passageiros;

g) O estabelecimento da obrigatoriedade dos danos pessoais e materiais sofridos
por peões, ciclistas e outros utilizadores não motorizados serem cobertos pelo
seguro obrigatório do veículo envolvido no acidente, caso tenham direito a
indemnização de acordo com o direito civil nacional;

h) A proibição de os Estados membros permitirem a aplicação de franquias
contra a parte lesada num acidente;

i) A extensão do “procedimento de oferta razoável” à regularização de todos os
sinistros envolvendo responsabilidade civil automóvel, deixando de se aplicar
apenas aos que tenham por vítimas residentes de outro Estado membro do
EEE;

j) Extensão da possibilidade de acção directa a todos acidentes causados por
veículo coberto pelo seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel.

– A Directiva n.º 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
Outubro, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
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branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Esta Directiva
visando reforçar o regime já introduzido pela Directiva n.º 91/398/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, entre outras medidas:

a) Introduz disposições mais específicas e pormenorizadas respeitantes à
identificação do cliente e de qualquer beneficiário efectivo e à verificação da
respectiva identidade;

b) Alarga a aplicação às actividades exercidas na Internet; 

c) Estende o âmbito de aplicação aos mediadores de seguros de vida, aos
prestadores de serviços a sociedades e a fundos fiduciários;

d) Estende o âmbito de aplicação a pessoas singulares ou colectivas que
comercializem bens quando o pagamento for efectuado em numerário e de
montante igual ou superior a € 15.000; 

e) Estabelece um tratamento diferenciado (simplificado ou mais exigente)
consoante o risco em causa; 

f) Prevê regras de imputação da responsabilidade pelo cumprimento dos deveres
que cabem a instituições ou pessoas abrangidas pela Directiva no caso de
relações de agência ou do recurso a terceiros (outsourcing);

g) Introduz regras mais pormenorizadas em matéria de deveres de vigilância da
clientela, incluindo deveres de vigilância reforçados em relação a clientes ou
relações de negócio de alto risco.

– A Directiva n.º 2005/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Novembro, veio estabelecer um enquadramento regulamentar comunitário para
as actividades de resseguro na União Europeia.

Até à publicação desta Directiva – excluindo a supressão das restrições ao direito
de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços relacionadas com a
nacionalidade e a residência do prestador de serviços de resseguro (Directiva n.º
64/225/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro) – a actividade de resseguro exercida
por empresas de seguros especializadas encontrava-se desregulamentada a nível
comunitário. 

A presente Directiva segue, quer no regime de acesso quer no regime do exercício,
a abordagem adoptada na legislação comunitária quanto ao seguro directo,
introduzindo a harmonização de regime necessária para o reconhecimento mútuo
das autorizações e dos sistemas de supervisão prudencial, de modo a permitir a
concessão de uma autorização única, válida em toda a Comunidade e a aplicação
do princípio da supervisão pelo Estado membro de origem.

Nestes termos, o acesso à actividade resseguradora e o seu exercício ficam sujeitos
à concessão de uma autorização administrativa única, emitida pelas autoridades
competentes do Estado membro no qual se situa a administração central da
empresa de resseguros. Esta autorização permite à empresa de resseguros
desenvolver a sua actividade em toda a Comunidade, quer em regime de
liberdade de estabelecimento quer em regime de livre prestação de serviços,
ficando apenas sujeita à supervisão prudencial das autoridades competentes do
Estado membro de origem.
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Apesar de a Directiva se aplicar às actividades de resseguro finito24 o Estado
membro de origem tem a possibilidade de, em matérias delimitadas, estabelecer
disposições específicas.

Por outro lado, prevê-se que cada Estado membro decida se permite o
estabelecimento no seu território de entidades instrumentais (special purpose
vehicles)25, devendo, em caso afirmativo, exigir que as mesmas obtenham
autorização oficial prévia para acesso à actividade e regular as condições de
exercício da actividade.

A Directiva procede ainda à adaptação do regime das empresas de seguros por
forma a garantir um enquadramento regulamentar coerente de todo o sector dos
seguros.

9.2. Listagem da Legislação e Regulamentação

9.2.1. Legislação e regulamentação específicas ou exclusivas
da actividade seguradora ou dos fundos de pensões

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/51/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, que altera as Directivas n.os 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, do Conselho, relativas às contas anuais e
às contas consolidadas de certas formas de sociedades, bancos e outras
instituições financeiras e empresas de seguros, prevendo a possibilidade de as
entidades às quais não se apliquem as Normas Internacionais de Contabilidade
(NIC) optarem pela sua aplicação nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho.

Decreto-Lei n.º 122/2005, de 29 de Julho

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho, que aprova o
regime jurídico do pagamento dos prémios de seguro e décima quinta alteração
ao Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro, que aprova o regime do seguro de
responsabilidade civil automóvel.

Decreto-Lei n.º 199/2005, de 10 de Novembro

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 122/2005, de 29 de Julho. Adia
para 1 de Março de 2006 a data de aplicação do novo regime jurídico de
pagamento dos prémios de seguro no que se refere aos contratos já existentes em
1 de Dezembro de 2005.
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24 Por resseguro finito, entende-se:«o resseguro em que o potencial explícito de perda máxima, expresso em risco
económico máximo transferido, decorrente da transferência de um risco de subscrição e de um risco temporal
significativos, excede, num montante limitado mas significativo, o prémio devido durante a vigência do contrato,
juntamente com, pelo menos, uma das seguintes características: i) consideração explícita e substancial do valor
temporal do dinheiro; ii) disposições contratuais destinadas a moderar no tempo o equilíbrio da experiência económica
entre as partes, a fim de atingir as transferências de risco pretendidas.» [alínea q) do n.º 1 do artigo 2.º].

25 Por entidade instrumental, entende-se: «uma entidade colectiva, com ou sem personalidade jurídica, que não seja uma
empresa de seguros ou resseguros existente, que assume riscos de empresas de seguros ou resseguros e financia
integralmente os riscos das posições assumidas através do produto da emissão de dívida ou de outro mecanismo de
financiamento em que os direitos de reembolso dos emissores dessa dívida ou mecanismo de financiamento estão
subordinados às obrigações de resseguro da entidade colectiva.»[alínea p) do n.º 1 do artigo 2.º].
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Decreto-Lei n.º 223/2005, de 27 de Dezembro

Fixa a cobertura mínima de seguro adequada a cobrir a responsabilidade civil em
relação a passageiros nas operações não comerciais com aeronaves, bem como
estabelece a obrigação de apresentação da prova do cumprimento dos requisitos
mínimos de seguro relativamente a aeronaves, nos termos do Regulamento (CE)
n.º 785/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativo aos
requisitos de seguro para transportadoras aéreas e operadores de aeronaves.

Portarias

Portaria n.º 66/2005, de 25 de Janeiro (Diário da República n.º 17, I Série-B)

Fixa as condições mínimas do seguro de responsabilidade civil nas actividades de
mediação imobiliária e de angariação imobiliária.

Portaria n.º 395/2005, 7 de Abril (Diário da República n.º 68, I Série-B)

Altera o Regulamento do Sistema Integrado de Protecção contra as
Aleatoriedades Climáticas (SIPAC), aprovado pela Portaria n.º 907/2004, de 26 de
Julho.

Portaria n.º 511/2005, de 9 de Junho (Diário da República n.º 111, I Série-B)

Altera a Portaria n.º 196/2002, de 5 de Março, que regula o seguro de acidentes
em serviço do pessoal dirigente e dos funcionários da Polícia Judiciária.

Portaria n.º 587/2005, de 12 de Julho (Diário da República n.º 132, I Série-B)

Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades instaladoras de redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos
de gás para o ano civil de 2005.

Portaria n.º 588/2005, de 12 de Julho (Diário da República n.º 132, I Série-B)

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 para o ano civil
de 2005.

Portaria n.º 589/2005, de 12 de Julho (Diário da República n.º 132, I Série-B)

Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e instalações de gás para
o ano civil de 2005.

Portaria n.º 590/2005, de 12 de Julho (Diário da República n.º 132, I Série-B)

Fixa 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 para o ano civil de 2005.
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Portaria n.º 1191/2005 (2.ª Série), de 17 de Novembro (Diário da República n.º 229,
II Série, de 29 de Novembro)

Fixa, para o ano de 2006, a taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal
incidente sobre a receita processada relativamente aos seguros directos e sobre a
totalidade das contribuições efectuadas pelos associados e pelos participantes
para os fundos de pensões. 

Portaria n.º 1253/2005 (2.ª Série), de 28 de Novembro (Diário da República n.º 237,
II Série, de 13 de Dezembro)

Fixa, para o ano de 2006, as percentagens que constituem receitas do Fundo de
Acidentes de Trabalho (FAT), incidentes sobre os salários seguros e capitais de
remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de 2005.

Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal

Norma Regulamentar n.º 1/2005-R, de 13 de Janeiro (Regulamento n.º 3/2005,
Diário da República n.º 18, II Série, de 26 de Janeiro)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
«Incêndio e Elementos da Natureza» com início ou vencimento no 2.º trimestre de
2005.

Norma Regulamentar n.º 2/2005-R, de 3 de Fevereiro (Regulamento n.º 13/2005,
Diário da República n.º 37, II Série, de 22 de Fevereiro)

Introduz ajustamentos no que se refere aos elementos constitutivos e à
terminologia utilizada em matéria da margem de solvência e fundo de garantia
das empresas de seguros, decorrentes do Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de
Outubro.

Norma Regulamentar n.º 3/2005-R, de 3 de Fevereiro (Regulamento n.º 14/2005,
Diário da República n.º 37, II Série, de 22 de Fevereiro)

Introduz ajustamentos no que se refere aos elementos constitutivos da margem de
solvência e fundo de garantia das sociedades gestoras de fundos de pensões,
decorrentes do Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro.

Norma Regulamentar n.º 4/2005-R, de 28 de Fevereiro (Regulamento n.º 22/2005,
Diário da República n.º 51, II Série, de 14 de Março)

Estabelece quais os documentos de prestação de contas anuais das empresas de
seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões e quais os documentos
de prestação de contas consolidadas das empresas de seguros e outras sociedades
que controlem empresas de seguros que se encontrem obrigadas a elaborar
demonstrações financeiras consolidadas que devem ser publicados. Define ainda
os meios a utilizar e os termos dessa publicação.

Norma Regulamentar n.º 5/2005-R, de 18 de Março (Regulamento n.º 28/2005,
Diário da República n.º 70, II Série, de 11 de Abril)

Define o âmbito subjectivo e o regime de aplicação das normas internacionais
de contabilidade adoptadas nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE)
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n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho (NIC)
relativamente às entidades sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de
Portugal, que não sejam abrangidas pelo artigo 4.º do mesmo Regulamento.

Norma Regulamentar n.º 6/2005-R, de 24 de Março (Regulamento n.º 29/2005,
Diário da República n.º 71, II Série, de 12 de Abril)

Aprova as condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas para a
Região Autónoma da Madeira.

Norma Regulamentar n.º 7/2005-R, de 24 de Março (Regulamento n.º 30/2005,
Diário da República n.º 71, II Série, de 12 de Abril)

Estabelece as condições em que podem ser celebrados contratos de seguros de
colheitas através de cooperativas agrícolas e outras associações de lavoura da
Região Autónoma da Madeira.

Norma Regulamentar n.º 8/2005-R, de 13 de Abril (Regulamento n.º 32/2005,
Diário da República n.º 81, II Série, de 27 de Abril)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
«Incêndio e Elementos da Natureza» com início ou vencimento no 3.º trimestre de
2005.

Norma Regulamentar n.º 9/2005-R, de 20 de Junho (Regulamento n.º 47/2005,
Diário da República n.º 125, II Série, de 1 de Julho)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
«Incêndio e Elementos da Natureza» com início ou vencimento no 4.º trimestre de
2005.

Norma Regulamentar n.º 10/2005-R, de 19 de Julho (Regulamento n.º 56/2005,
Diário da República n.º 154, II Série, de 11 de Agosto)

Define os mecanismos preventivos contra o branqueamento de capitais a adoptar
por empresas de seguros do ramo «Vida» com sede em território português e
respectivas sucursais, por sociedades gestoras de fundos de pensões com sede em
território português e por sucursais situadas em território português de empresas
de seguros do ramo «Vida» com sede no estrangeiro.

Norma Regulamentar n.º 11/2005-R, de 11 de Outubro (Regulamento n.º 72/2005,
Diário da República n.º 204, II Série, de 24 de Outubro)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
«Incêndio e Elementos da Natureza» com início ou vencimento no 1.º trimestre de
2006.

Norma Regulamentar n.º 12/2005-R, de 18 de Novembro (Regulamento n.º 81/2005,
Diário da República n.º 234, II Série, de 7 de Dezembro)

Regulamenta o regime do pagamento dos prémios de seguro em função das
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 122/2005, de 29 de Julho.
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Norma Regulamentar n.º 13/2005-R, de 18 de Novembro (Regulamento n.º 80/2005,
Diário da República n.º 234, II Série, de 7 de Dezembro)

Altera diversas apólices uniformes de seguros obrigatórios, em função das
alterações ao regime do pagamento de prémios de seguro introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 122/2005, de 29 de Julho.

Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de Novembro (Regulamento n.º 83/2005,
Diário da República n.º 241, II Série, de 19 de Dezembro)

Estabelece os princípios gerais que devem presidir ao desenvolvimento dos
sistemas de gestão de riscos e controlo interno a implementar pelas empresas de
seguros. 

Circulares do Instituto de Seguros de Portugal

Circular n.º 3/2005, de 18 de Fevereiro

Divulga os princípios orientadores da divulgação das deliberações do conselho
directivo do Instituto de Seguros de Portugal.

Circular n.º 5/2005, de 4 de Março 

Divulga a alteração da lista de Países e Territórios Não Cooperantes aprovada pelo
GAFI (Grupo de Acção Financeira).

Circular n.º 6/2005, de 8 de Março

Procede a alguns esclarecimentos relativos às participações de empresas de
seguros e fundos de pensões em instituições de investimento colectivo não
harmonizadas.

Circular n.º 11/2005, de 29 de Abril

Divulga um conjunto de situações tipificadas e exemplos práticos sobre a
utilização do sector segurador para branqueamento de capitais, a fim de que os
mesmos sirvam de referência para a implementação de boas práticas de
prevenção pelas empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de
pensões.

Circular n.º 19/2005, de 27 de Setembro

Procede a alguns esclarecimentos relativos à aplicação da Norma Regulamentar n.º
13/2003-R, de 17 de Julho (Regras relativas à representação das provisões técnicas
das empresas de seguros e mecanismos de definição, implementação e controlo
das políticas de investimento).

Circular n.º 22/2005, de 14 de Novembro 

Divulga a alteração da lista de Países e Territórios Não Cooperantes aprovada pelo
GAFI (Grupo de Acção Financeira).

Circular n.º 24/2005, de 22 de Dezembro

Procede a alguns esclarecimentos sobre a aplicação do Decreto-Lei n.º 156/2005,
de 15 de Setembro (livro de reclamações) ao sector segurador.
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9.2.2. Legislação e regulamentação não específicas ou
exclusivas mas com incidência na actividade
seguradora ou dos fundos de pensões

Leis

Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro

Define o conceito de informação de saúde e de informação genética, a circulação
de informação e a intervenção sobre o genoma humano no sistema de saúde,
bem como as regras para a colheita e conservação de produtos biológicos para
efeitos de testes genéticos ou de investigação. Referências particulares à
actividade seguradora: artigos 6.º, n.º 8, 11.º, n.º 2 e 12.º.

Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro

Aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados e revoga o Decreto-Lei n.º 84/84, de
16 de Março, com as alterações subsequentes. O advogado com inscrição em
vigor deve celebrar e manter um seguro de responsabilidade civil profissional
tendo em conta a natureza e âmbito dos riscos inerentes à sua actividade, por um
capital que não seja inferior ao que seja fixado pelo conselho geral e que tem
como limite mínimo € 250 000, sem prejuízo do regime especialmente aplicável
às sociedades de advogados (artigo 99.º do Estatuto).

Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Julho

Primeira alteração à Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado
para 2005). Aprova o regime excepcional de regularização tributária de elementos
patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro
de 2004, incluindo apólices de seguro do ramo «Vida» ligados a fundos de
investimento e operações de capitalização do ramo «Vida» (artigo 5.º).

Lei n.º 52/2005, de 31 de Agosto

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2005-2009. Prevê como metas até ao
final da legislatura «dar continuidade à revisão dos sistemas de seguros para a
área da deficiência» (capítulo I, 2.ª opção, ponto IV, 5 – Acessibilidade e
Comunicação, p. 5203) e «rever o prazo de garantia dos imóveis e criar um seguro
obrigatório de garantia dos mesmos» (capítulo I, 3.ª opção, ponto II, 1, Mobilidade
e Comunicação; No sector da construção e imobiliário, p. 5214).

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro

Aprova o Orçamento do Estado para 2006. Prevê um regime financeiro especial
para os institutos públicos dotados de um estatuto de independência decorrente
da sua integração nas áreas da supervisão do sistema financeiro, e para os fundos
que junto deles funcionam (artigo 10.º). Transpõe para a ordem jurídica nacional
a Directiva n.º 2004/106/CE, do Conselho, de 16 de Novembro, que altera a
Directiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de Dezembro, relativa à assistência
mútua das autoridades competentes dos Estados membros no domínio dos
impostos directos e dos impostos sobre os prémios de seguro (artigo 65.º). Altera
o artigo 86.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(Prémios de seguros) e o artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (Fundos de
poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação).
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Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Altera o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio,
com as alterações subsequentes. Agrava as coimas por infracção à
obrigatoriedade de efectuar seguro da responsabilidade que possa resultar da
utilização de veículos a motor e seus reboques, incluindo-a nas contra-ordenações
graves (artigos 145.º, n.º 2 e 150.º do Código da Estrada) (artigo 1.º). Revoga os
n.os 1 e 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro (artigo 22.º).

Decreto-Lei n.º 47/2005, de 24 de Fevereiro

Aprova a orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Referências específicas ao Instituto de Seguros de Portugal: artigos 6.º, n.º 2 e
29.º.

Decreto-Lei n.º 64/2005, de 15 de Março

Regula a remoção de destroços de navios encalhados e afundados. Prevê que no
caso de encalhe ou afundamento de navio, os responsáveis da embarcação
prestem a favor da autoridade marítima, directamente através de entidade
bancária, da respectiva companhia seguradora ou do agente de navegação uma
garantia ou caução considerada idónea [artigos 3.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 e 10.º,
n.º 1, alínea a)].

Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril

Estabelece o regime legal da incineração e co-incineração de resíduos transpondo
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2000/76/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 4 de Dezembro. Prevê a obrigatoriedade de o operador de
instalação de incineração ou co-incineração subscrever um seguro de
responsabilidade civil extracontratual, nos termos e condições que lhe forem
exigidos pela autoridade competente, segundo critérios de razoabilidade [artigos
12.º, n.º 2, 14.º, 15.º, n.º 1, 18.º, n.º 1, alínea c) e 41.º, n.º 1, alínea f)].

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro

Estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos
os fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o
público em geral. A fiscalização e instrução dos processos por contra-ordenação
compete ao Instituto de Seguros de Portugal quando as infracções forem
praticadas em sucursais das empresas de seguros, ou em estabelecimentos de
mediadores e corretores de seguros onde seja efectuado atendimento ao público
[artigo 11.º, n.º 1, alínea g)].

Decreto-Lei n.º 168/2005, de 26 de Setembro

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/44/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Junho, que estabelece as condições de
colocação no mercado e de entrada em serviço de embarcações de recreio e
componentes, de modo a abranger também as motas de água e os motores de
propulsão, revogando o Decreto-Lei n.º 96/97 e a Portaria n.º 276/97, ambos de

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



266

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

24 de Abril. Os organismos que intervêm nos procedimentos da avaliação da
conformidade dos produtos devem subscrever um seguro de responsabilidade
civil, a não ser que essa responsabilidade seja, nos termos da legislação em vigor,
coberta pelo Estado ou que o Estado seja directamente responsável pelos ensaios
(anexo XVII, n.º 6).

Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro

Regula as actividades de distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de
produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores finais, revogando
os n.os 4 e 5 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 94/98, de 15 de Abril. Prevê que as
empresas que exercem actividade de prestação de serviços de aplicação de
produtos fitofarmacêuticos devem dispor de um seguro de responsabilidade civil
ilimitado que cubra prejuízos causados a terceiros [artigos 15.º, n.º 1, alínea d) e
n.º 3, alínea g) e 26.º, n.º 1, alínea l)].

Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro

Altera o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que estabelece o regime
jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista
à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da actividade
cinegética. Altera o n.º 2 do artigo 76.º relativo a seguros.

Decreto-Lei n.º 205/2005, de 28 de Novembro

Estabelece o regime de instalação e funcionamento, bem como os requisitos de
segurança a que devem obedecer os estabelecimentos que prestem aos
consumidores o serviço de bronzeamento artificial mediante a utilização de
aparelhos bronzeadores que emitem radiações ultravioletas em qualquer das suas
modalidades. Prevê que, para garantia da responsabilidade emergente da
prestação de serviços de bronzeamento artificial, o centro de bronzeamento pode
transferir, total ou parcialmente a responsabilidade civil e profissional para
empresas de seguros (artigo 27.º).

Portarias

Portaria n.º 139/2005, de 3 de Fevereiro (Diário da República n.º 24, I Série-B)

Autoriza a atribuição da licença de comercialização de energia eléctrica de agentes
externos. Prevê que os comercializadores e os agentes externos sejam titulares de
uma apólice de seguro de montante não inferior a € 2 500 000, fazendo expressa
menção à Direcção-Geral de Geologia e Energia como interessada, destinada a
garantir as responsabilidades decorrentes de contratos bilaterais que venham a ser
celebrados ou dos compromissos que venham a assumir [pontos 7.º, 9.º alínea 12)
e 12.º].

Portaria n.º 180/2005, de 15 de Fevereiro (Diário da República n.º 32, I Série-B)

Estabelece, para o ano de 2005, a percentagem a aplicar sobre o montante das
taxas cobradas pelas entidades reguladoras sectoriais, que constitui receita da
Autoridade da Concorrência.
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Portaria n.º 590-A/2005, de 14 de Julho (Diário da República n.º 134, I Série-B)

Regulamenta o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, o n.º 1 do
artigo 167.º do Código das Sociedades Comerciais e o n.º 2 do artigo 70.º do
Código do Registo Comercial, estipulando que os actos relativos às sociedades
comerciais e outras pessoas colectivas sujeitos a publicação obrigatória passam a
ser publicados em sítio da Internet de acesso público.

Portaria n.º 651/2005, de 12 de Agosto (Diário da República n.º 155, I Série-B)

Aprova o modelo declarativo para regularização tributária de elementos
patrimoniais colocados no exterior (declaração de regularização tributária) e as
respectivas instruções de preenchimento. 

Portaria n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro (Diário da República n.º 239, I Série-B)

Aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e distribuição do livro de
reclamações a ser disponibilizado pelos fornecedores de bens e prestadores de
serviços abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro.

Outros

Despacho n.º 10 641/2005 (2.ª série), de 18 de Abril (Diário da República n.º 92, II
Série, de 12 de Maio)

Delegação de competências do Ministro das Finanças na Secretária de Estado do
Tesouro e Finanças, incluindo todos os assuntos respeitantes ao Instituto de
Seguros de Portugal (1.8).

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2005 (Diário da República n.º 103, I
Série-B, de 30 de Maio)

Aprova medidas com vista a adaptar o sistema judicial aos litígios de massa, a
proteger o utilizador ocasional do sistema judicial e a assegurar uma gestão
racional do sistema judicial. Prevê a alteração ao regime jurídico do pagamento
dos prémios de seguro, por forma que o contrato de seguro apenas produza
efeitos quando o prémio ou fracção inicial e os prémios ou fracções subsequentes
se encontrem pagos pelo tomador de seguro [n.º 1, alínea a)].

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2005/A, 5 de Julho 

Aprova o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo.
Estabelece que aos atletas em regime de alta competição e aos jovens talentos
regionais é concedido um seguro desportivo tendo em conta a especificidade da
sua actividade desportiva e os respectivos graus de risco. Este seguro é obrigatório
(artigo 64.º n.os 1 e 2).

Despacho n.º 17 827/2005 (2.ª série), de 27 de Julho (Diário da República n.º 159,
II Série, de 19 de Agosto)

Delegação de competências do Ministro das Finanças no Secretário de Estado do
Tesouro e Finanças, incluindo todos os assuntos respeitantes ao Instituto de
Seguros de Portugal (1.8).
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Decreto Legislativo Regional n.º 21/2005/A, 3 de Agosto

Estabelece o regime jurídico dos apoios à construção de habitação própria e à
construção de habitação de custos controlados na Região Autónoma dos Açores.
Os cessionários de lote infra-estruturado e de projecto tipo de habitação para
construção de habitação própria permanente e os adquirentes de habitações
construídas ao abrigo deste diploma ficam sujeitos à obrigação de constituir,
enquanto perdurar o regime de inalienabilidade, seguro sobre o imóvel que
preveja a cobertura de fenómenos sísmicos [artigo 21.º, n.º 1, alínea d), n.º 5,
alínea a) e n.º 6]

Despacho n.º 23 900/2005 (2.ª série), de 9 de Novembro (Diário da República n.º
225, II Série, de 23 de Novembro)

Atribui a diversas entidades, para efeito de prevenção da sinistralidade rodoviária,
a verba correspondente a 50% do montante apurado por força do n.º 7 do artigo
27.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 122/92, de 2 de Julho, sobre o valor dos prémios de seguro
que servem de base para a obtenção das receitas recebidas no ano de 2004 pelo
Fundo de Garantia Automóvel.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 183/2005 (Diário da República n.º 228, I
Série-B, de 28 de Novembro)

Aprova o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego
2005-2008. Prevê a criação do seguro de garantia dos imóveis (medida n.º 11 do
ponto IV (Construção e Imobiliário) do n.º 6 (Eficiência dos Mercados) da parte
referente ao domínio microeconómico, p. 6838).

9.2.3. Enquadramento Comunitário

Directiva n.º 2005/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março (JO
L 79, de 24 de Março)

Altera as Directivas n.os 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e
93/6/CEE do Conselho e as Directivas n.os 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE,
2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE, com vista a estabelecer uma nova
estrutura orgânica para os comités no domínio dos serviços financeiros. 

Directiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio
(JO L 149, de 11 de Junho)

Altera as Directivas n.os 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE do
Conselho e a Directiva n.º 2000/26/CE relativas ao seguro de responsabilidade civil
resultante da circulação de veículos automóveis. 

Directiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio
(JO L 149, de 11 de Junho)

Relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no
mercado interno e que altera a Directiva n.º 84/450/CEE do Conselho, as Directivas
n.os 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004.
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Regulamento (CE) n.° 1751/2005, da Comissão, de 25 de Outubro (JO L 282, de
26 de Outubro)

Altera o Regulamento (CE) n.° 1725/2003, que adopta certas normas
internacionais de contabilidade, nos termos do Regulamento (CE) n.° 1606/2002,
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à IFRS 1, à IAS 39 e à
SIC 12

Directiva n.º 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
Outubro (JO L 309, de 25 de Novembro)

Relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

Regulamento (CE) n.° 1910/2005, da Comissão, de 8 de Novembro (JO L 305, de
24 de Novembro)

Altera o Regulamento (CE) n.° 1725/2003, que adopta certas normas
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.° 1606/2002,
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às IFRS 1 e 6, às IAS 1,
16, 19, 24, 38 e 39 e às IFRIC 4 e 5. 

Directiva n.º 2005/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Novembro (JO L 323, de 9 de Dezembro)

Relativa ao resseguro e que altera as Directivas n.os 73/239/CEE e 92/49/CEE, do
Conselho, assim como as Directivas n.os 98/78/CE e 2002/83/CE.

Decisão da Comissão de 29 de Novembro de 2005 (2005/849/CE) (JO L 315, de 1
de Dezembro de 2005)

Relativa à aplicação da Directiva n.º 72/166/CEE, do Conselho, no que se refere à
fiscalização do seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de
veículos automóveis.

Regulamento (CE) n.° 2106/2005, da Comissão, de 21 de Dezembro (JO L 337, de
22 de Dezembro)

Altera o Regulamento (CE) n.° 1725/2003, que adopta certas normas
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.° 1606/2002,
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional
de Contabilidade (IAS) 39.
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