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Nota do Presidente

O Relatório sobre o sector segurador e fundos de pensões, anualmente elaborado
pelo Instituto de Seguros de Portugal, tem como objectivo divulgar um conjunto
bastante alargado de informação financeira e estatística agregada ao nível de
mercado, bem como analisar de forma exaustiva e profunda a evolução do sector,
de modo a gerar um valor acrescentado para os vários intervenientes no mercado
de seguros e de fundos de pensões. 

Este é, sem dúvida, um objectivo de extrema importância, dada a relevância do
sector como garante da estabilidade e da protecção diária das famílias e da
economia em geral.

A gradual assunção de uma visão prospectiva tem vindo a permitir a identificação
e o acompanhamento de tendências e de alterações sensíveis de cenários,
facilitando a um leitor atento o reconhecimento de novos riscos e desafios e seus
respectivos impactos.

Neste sentido, saliente-se em primeiro lugar que os bons resultados evidenciados
pelo sector segurador nos últimos anos, fruto do efeito combinado de políticas de
tarifação mais ajustadas aos riscos, de uma melhoria na eficiência da gestão dos
sinistros e do bom comportamento dos mercados financeiros, têm permitido a
distribuição significativa de resultados aos segurados, bem como a remuneração
adequada dos capitais investidos.

Este comportamento, acompanhado por um maior refinamento nas metodologias
utilizadas na determinação das provisões técnicas, tem contribuído para que estas
se revelem cada vez mais adequadas à natureza e especificidade das
responsabilidades assumidas, reforçando deste modo a segurança global do sector
e a convergência para o novo regime de solvência europeu (Solvência II).

No entanto, não devemos subestimar a complexidade inerente à actividade
seguradora, que deriva essencialmente da confluência de uma grande diversidade
de factores de risco, muitos deles de quantificação complexa e, por vezes, de difícil
percepção em circunstâncias ‘normais’.

Os recentes desenvolvimentos do mercado financeiro demonstram a extrema
importância da identificação, mensuração e gestão eficaz dos riscos para garantir
a solidez e até para manter a competitividade das empresas de seguros. O
significativo aumento da complexidade dos produtos financeiros, o incremento do
grau de especialização e de exigência dos consumidores e a relativa vulgarização e
globalização de fenómenos naturais, que até um passado recente eram tidos
como catástrofes pouco usuais, podem alterar rapidamente e de forma drástica a
percepção e a dimensão dos riscos.

De facto, para a gestão eficaz e sólida do negócio segurador não basta a
mensuração do grau de volatilidade dos riscos baseada na observação restrita das
variações registadas num conjunto limitado de anos, provavelmente apenas
representativos de cenários considerados ‘normais’. É necessário estimar todo o
potencial de variação de cada risco e antecipar o previsível impacto da ocorrência
de situações extremas, isto é, de reduzida frequência mas de elevada severidade.
Adicionalmente, importa conhecer o grau de correlação entre vários riscos, sob
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de condições regulamentares que pretendam tratar de forma idêntica produtos
que na sua génese são intrinsecamente distintos.

Também ao nível das políticas de actuação de mercado se tem assistido a uma
evolução positiva no sector segurador, traduzida desde logo pela maior relevância
atribuída à elaboração e divulgação pública de códigos de conduta, pela
realização periódica de inquéritos de satisfação ao cliente e por uma cada vez
maior atenção à gestão das reclamações.  

Estas são áreas a que qualquer operador deve dedicar cada vez maior atenção,
pela influência que têm no reforço da capacidade de fidelização de clientes, do
consequente apoio à prossecução de políticas de mitigação do risco operacional e
também pelo contributo que podem dar para a melhoria dos índices globais de
confiança no sector.

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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circunstâncias extremas, uma vez que é razoável esperar-se a ocorrência de efeitos
de propagação e de contágio entre diferentes riscos, com consequências bem
mais severas do que as imputáveis apenas ao efeito directo do risco que
desencadeou todo o cenário.

Naturalmente, o quadro de regulação prevê elevados padrões de segurança e
solidez financeira, nomeadamente através da imposição de requisitos de capital
aos operadores, destinados a absorver os efeitos de situações inesperadas.
Embora os níveis de solidez do mercado nacional sejam largamente excedentários
face aos actuais requisitos, parece, ainda assim, oportuno salientar que as
empresas de seguros devem procurar antecipar as consequências previsíveis do
novo regime, tendo como referencial as medidas indicativas constantes dos
estudos de impacto quantitativo e procurando ajustar em conformidade as
respectivas políticas de distribuição de dividendos. 

O maior alinhamento dos requisitos de capital relativamente aos riscos subjacentes
a cada produto, característico da estrutura prevista no projecto Solvência II, realça
a necessidade de se efectuar um planeamento estratégico rigoroso, acompanhado
de uma actualização das estratégias de negócio. De facto, as novas regras a
introduzir pelo Solvência II vão, muito provavelmente, exigir que as empresas
façam a reformulação das suas políticas de desenho e subscrição de produtos, de
resseguro e de gestão do capital próprio. Adicionalmente, a maior
correspondência entre capital e risco reduzirá a viabilidade de políticas de
compensação de tarifas entre produtos com diferentes graus e características de
risco, podendo conduzir, por exemplo, a alterações significativas na exploração de
ramos cujos resultados operacionais se têm mostrado consistentemente negativos.

Em termos operacionais importa ainda destacar, por um lado, a relevância da
construção, validação e melhoria da qualidade das bases de dados e das estruturas
de informação em geral, e, por outro lado, a aquisição e desenvolvimento de
competências técnicas especializadas ao nível dos recursos humanos, aspectos que
permitirão assegurar uma transição rápida e sustentada para o Solvência II,
possibilitando um aproveitamento tempestivo das oportunidades que o novo
regime trará.

No que respeita ao papel da iniciativa privada no edifício da protecção social,
verifica-se uma clara tendência de reforço do peso dos planos de poupança (PPR),
enquanto a evolução ao nível dos planos de pensões de natureza empresarial (2.º
pilar) continua a mostrar-se claramente insuficiente. Constata-se, deste modo, que
existe um largo espaço para o desenvolvimento do segundo e terceiro pilares, os
quais parecem ser a única via para possibilitar a manutenção de níveis adequados
de rendimentos de substituição à data da reforma. 

Em particular, o sucesso dos PPR deve merecer uma reflexão adequada por parte
dos diversos intervenientes no mercado, na medida em que se trata de um
produto com uma estrutura de base comum, relativamente simples e que no
entanto prevê a coexistência de diferentes realidades subjacentes (seguros de vida,
fundos de investimento e fundos de pensões), com condições de funcionamento
específicas, as quais permitem efectivamente alargar a possibilidade de escolha do
consumidor. 

Este cenário demonstra o quão redutora pode ser, sob o ponto de vista da
protecção do consumidor, a limitação da concorrência por via do estabelecimento
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SUMÁRIO

O presente Relatório traduz os resultados da análise à situação do mercado de
seguros e de fundos de pensões nacional ao longo do ano 2006, efectuada pelo
Instituto de Seguros de Portugal. Nele realiza-se uma abordagem analítica da
evolução deste mercado, contextualizando-a a nível nacional e internacional, por
forma a identificar e caracterizar as suas principais especificidades e os respectivos
riscos.

No ano 2006, assistiu-se globalmente a uma redução na produção de seguro
directo (-2,5%), sendo o ramo Vida o principal responsável (-3,9%), já que nos
ramos Não Vida se verificou um crescimento face ao ano anterior (0,6%). No
primeiro caso, este comportamento pode ser substancialmente explicado pelo
regresso ao nível da tendência de crescimento de longo prazo, depois do
incremento atípico registado em 2005, enquanto no segundo caso a evolução
observada é consistente com o fraco crescimento da economia nacional.

À excelente performance da vertente accionista dos mercados de capitais
(valorização significativa do PSI-20 e dos principais índices internacionais), embora
parcialmente contrariada pela desvalorização das carteiras de obrigações (em
virtude dos aumentos das taxas de juro), somou-se o efeito de um maior controlo
da sinistralidade e de uma melhor adequação das tarifas aos riscos incorridos, o
que permitiu ao sector segurador obter um dos melhores níveis de resultados
técnicos e financeiros de sempre, com a rendibilidade dos capitais próprios (ROE)
a apresentar um valor médio global de 19,8% (14,8% em 2005). No entanto,
deve ter-se em conta o facto de o resultado dos ramos Não Vida ter sido
influenciado pela mais-valia obtida por uma empresa de seguros na alienação de
uma participação qualificada em outra empresa, com um impacto significativo.
Eliminando o efeito desta operação sobre os resultados estes manter-se-iam, ainda
assim, a um nível superior ao registado em 2005.

Relativamente ao ramo Vida, os resultados operacionais mantiveram-se em
terreno negativo, embora registando uma melhoria significativa, sendo mais do
que compensados pelos resultados financeiros obtidos. Este é, de resto, o padrão
que se vem observando ao longo dos últimos anos.

Merece igualmente destaque o valor da participação nos resultados atribuída pelas
empresas do ramo Vida (206 milhões de euros), o mais elevado dos últimos 20
anos, representando 40,2% dos resultados antes de participação. O valor da
participação nos resultados distribuída foi de 188 milhões. Estes valores permitem
verificar que a boa performance financeira do ramo Vida se traduz igualmente em
níveis de rendibilidade superiores para os tomadores de seguro. 

Nos ramos Não Vida, os resultados operacionais inverteram a tendência de subida
registada até 2005, embora mantendo um valor positivo, sendo que a estes se
juntam os resultados financeiros, que atingiram o valor mais elevado desde, pelo
menos, o ano 2000. Verificaram-se melhorias significativas nos resultados técnicos
de alguns dos ramos mais representativos (Automóvel e Doença), destacando-se,
pela negativa, o comportamento observado na modalidade Acidentes de
Trabalho. Os índices de provisionamento foram reforçados em 2006, sendo de
salientar o valor de 122,3%, registado no ramo Automóvel, o nível mais elevado
dos últimos anos.
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preponderância no mercado, quer ao nível do número de participantes, quer ao
nível dos montantes geridos. 

Este Relatório divide-se em nove capítulos que começam por estabelecer o
enquadramento macroeconómico, nacional e internacional, relevante para a
explicação dos eventos e tendências mais marcantes no sector segurador e de
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. Finalmente, estende-se a abordagem à
actividade de gestão dos fundos de pensões e respectivas características e à análise
dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões. Dada a
especificidade deste agregado, o estudo dos produtos PPR/E e PPA surge
individualizado em capítulo próprio.

O processo de análise na especialidade apresenta-se desenvolvido num capítulo de
estudos específicos, com o nono e último capítulo dedicado ao enquadramento
jurídico da actividade seguradora e de fundos de pensões no ano em análise.

No que respeita aos estudos específicos, começa por abordar-se a temática da
responsabilidade social no sector segurador, um tema de indiscutível actualidade.
Da análise efectuada conclui-se que o sector segurador apresenta já um elevado
nível de alerta sobre esta temática, manifestado através das numerosas actividades
desenvolvidas em diversas áreas. No entanto, alguns aspectos merecem ainda uma
reflexão mais cuidada por parte das empresas nacionais.

O segundo estudo é dedicado à análise comparativa dos níveis de comissões,
rendibilidade e volatilidade existentes entre os seguros PPR e os restantes veículos
de financiamento. Da análise levada a cabo conclui-se que as comissões de
aquisição e reembolso apresentam níveis semelhantes nos diferentes veículos,
embora ligeiramente inferiores nos fundos de investimento. No entanto, no ano
2006, é nos PPR financiados por seguros de vida e fundos de pensões que a
rendibilidade assume os seus níveis mais elevados, o que pode ser explicado pelas
diferentes políticas de investimento e pela prática de comissões de gestão
inferiores nestes veículos.

Por último, apresenta-se um estudo, em que se divulga um conjunto de
informação estatística que permite caracterizar a população de pensionistas de
acidentes de trabalho. 
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O crescimento da margem de solvência disponível, a um ritmo superior à margem
exigida, originou uma subida da taxa de cobertura para 180% (176% em 2005),
reforçando a solvabilidade do sector.

Em 2006, manteve-se a tendência de quebra do número total de mediadores, que
se verifica desde 1998, embora em simultâneo se assista ao crescimento do
número de agentes colectivos e de agentes singulares exclusivos.

Relativamente às políticas de resseguro, mantiveram-se as diferenças estruturais
entre o ramo Vida e os ramos Não Vida, com a taxa de cedência a assumir valores
modestos no primeiro caso (1,6%). Nos ramos Não Vida, assistiu-se a uma
redução generalizada das taxas de cedência praticadas nos diferentes ramos e
modalidades, pelo que a taxa global se situou em 14,7%.

No que respeita aos fundos de pensões, e apesar de, depois do crescimento atípico
verificado no ano anterior, se ter registado uma quebra de 55% nas contribuições,
a boa rendibilidade dos investimentos permitiu sustentar o incremento dos
montantes sob gestão (11,6%).

O número de participantes nos fundos de pensões registou um incremento de
9,3%, retomando os níveis de 2001 e superando o efeito negativo observado nos
últimos anos, decorrente da integração de alguns fundos nos sistemas públicos.

O valor dos benefícios pagos superou, pela primeira vez, a barreira dos 1.000
milhões de euros (1.058 milhões), em linha com a evolução da maturidade do
mercado. Por seu lado, o mínimo de solvência dos fundos de pensões apresentou
um nível médio de financiamento de cerca de 122% (117% em 2005).

Os activos representativos das provisões técnicas das empresas de seguros
registaram um crescimento de 12% em 2006. Na globalidade, a estrutura dos
investimentos manteve-se semelhante à verificada em 2005. Já nas carteiras dos
fundos de pensões registou-se uma alteração significativa, decorrente da evolução
dos mercados financeiros anteriormente referida, traduzida num incremento de
56% no peso das acções e títulos de participação, que passaram a ser o tipo de
activo com maior peso relativo. A rendibilidade dos fundos de pensões manteve-se
praticamente ao nível do ano anterior (8,8% face a 9,1% em 2005).

De referir ainda o peso crescente que os investimentos estrangeiros vêm
assumindo nas carteiras, quer das empresas de seguros (73,7%), quer dos fundos
de pensões (65%). No que respeita aos investimentos em obrigações, o risco de
crédito parece encontrar-se controlado, dadas as elevadas percentagens de títulos
que, nas diversas carteiras, apresentam um rating igual ou superior a BBB
(investment grade).

Uma referência ainda para o crescente peso que os investimentos das empresas de
seguros e dos fundos de pensões assumem na capitalização bolsista do PSI-20.
Efectivamente, os montantes detidos representavam,  no final de 2006, 8,9% da
capitalização total das empresas que compõem o referido índice.

Nos fundos de poupança (PPR/E) assistiu-se à retoma do elevado nível de
crescimento do número de participantes, facto a que não deverá ser alheia a
alteração fiscal introduzida no Orçamento de Estado para 2006. Os fundos
comercializados sob a forma de seguros de vida continuam a assumir



33

EXECUTIVE SUMMARY

The present report translates the findings and conclusions of the analysis of the
situation of the insurance and pension funds’ market in Portugal over the year
2006. The analytical assessment of the market’s evolution attempts to identify its
relevant characteristics, trends and underlying risks and formulate reliable causal
interpretations for the events observed by adequately placing them both into the
national and the international contexts.

In 2006 a global decrease was observed in respect of the premium income from
the direct insurance business (-2.5%). This decrease was basically due to the
contribution of the Life business (-3.9%), which was partially offset by a small
positive growth in the Non-life business (0.6%). The evolution registered in the
production of the Life business can be substantially explained by the reversion to
its long term growth trend, after the atypical increase registered in 2005. In the
Non-life business the evolution is consistent with the weak rate of growth of the
Portuguese economy.

Although partially countered by the devaluation of the existing portfolio of bonds
(due to the upward shift in the euro interest rate curve) the effects of an excellent
performance of the equity’s market (which led to a significant growth in the
Portuguese PSI-20 share index as well as in the main international share indices),
further complemented by an efficient management of claims and a better pricing
of the risks incurred, led to one of the highest levels of technical and financial
profits ever achieved by the insurance sector. The global return on equity (ROE) of
the market was influenced by the extraordinarily high profit rate and profit volume
associated with the sale of a block of shares own by a Non-life company of an
insurance group in respect of its Life counterpart, reaching an averaged rate of
19.8% (14.8% in 2005). However, even without that extraordinary profit, the
2006 figures would be better than those of the previous year.

In the Life business the usually negative operational profits registered a significant
improvement that was further enhanced by the positive financial profits,
generating a substantial positive surplus.

It is equally worth mentioning the twenty-year record high profit share of 206
million euros allotted by the Life assurance companies to their participating
contracts, which represented 40.2% of the pre-participation profits. Also, an
amount of 188 million euros was effectively distributed to the with-profits policies
over the year under analysis. The overall effect of this profit-sharing policy was to
export to the policyholders a very substantial part of the financial profits obtained
through the good performance of the Life Assurance business, therefore
enhancing the profitability of their contracts.

In the Non-Life business the operational profits remained positive, although their
increasing trend from past years has been reversed. The final surplus was
particularly enhanced by the contribution of the financial component, whose
profits have been the highest of the last eight years.

Significant improvements have been registered in the technical profits of some of
the most important Non-Life lines of business (namely in motor and health
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On the domestic side, reference should be made to the fact that in 2006 the
investments of the insurance and pension funds’ sector already accounted for
some 8.9% of the total capitalisation of the companies listed in the Portuguese
PSI-20 share index.

Finally, mention should also be made to the fact that in 2006 the savings’ products
corresponding to personal retirement plans (PPR/E) recovered the high levels of
growth in their numbers of participants. This development coincided with the
alterations to tax policy introduced in the 2006 State Budget. Within the universe
of the above funds, those corresponding to life assurance policies are clearly
predominant, both in terms of number of participants and in terms of amount of
funds under management.

The present report is composed of nine chapters. It starts by establishing the
relevant national and international macroeconomic context, necessary to the
understanding of the main events and trends in the insurance and pension funds’
sector and, subsequently, provides a description and analysis of the structure and
technical and financial performance of the insurance sector, its intermediary
activity and reinsurance function, 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 Retirement Plans).

The exercise of specialised analysis culminates in a chapter that contains several
technical studies on different matters such as the social responsibility of the
insurance sector, a comparative analysis performed on the levels of intermediary
commissions, profitability and volatility of the PPR’s and other financing vehicles,
such as investment funds and other products and, last but not least, a statistical
study on the characteristics of the population of workmen compensation
pensioners.

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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insurance) whereas, at the other side of the spectrum, a decrease in positive
technical profits occurred in workmen compensation insurance. 

An increase in the ratio of technical provisions over premiums was observed across
all lines of business, the peak of the provisioning ratio being reached in motor
insurance (122.3%). These occurrences were accompanied by a widening of the
positive difference between the available and the required solvency margin, which
translated into a global rate of coverage of the latter of some 180% (176% in
2005), thereby reinforcing the solvency of the insurance sector.

Regarding the activity of insurance intermediation, the general trend of decrease
in the total number of intermediaries observed since 1998 was accompanied by a
structural reshaping of the universe by legal nature, translated into an increase in
the number of legal persons and exclusive natural persons.

With regard to the reinsurance policy there was a persistence of the same
structural differences observed in the past between the Life and the Non-Life
businesses, characterised by very low ratios of ceded reinsurance in the first case
(1.6%) and higher relative figures in the second (some 14.7% in the Non-life
business), although somewhat lower than in previous years.

In the pension funds’ sector the high investment profitability supported an 11.6%
increase in the global financial amounts under management in spite of a 55%
slump in contributions, following the atypical hike observed in 2005.

The number of pension funds’ participants increased by 9.3%, reverting to the
levels registered by the year 2001 and overcoming the decremental effects of the
transfer of funds of some companies to the public systems.

For the first time since the creation of pension funds in Portugal the annual
amount of benefits paid exceeded the barrier of the 1,000 million euros  (reaching
an amount of 1,058 millions), in line with the evolution of the market’s maturity.
At the same time, the averaged solvency level of the pension funds sector reached
some 122% of the minimum statutory funding level (117% in 2005).

Most of the causal interpretations for the events and developments described so
far essentially hinge on the behaviour of the financial markets and their listed
securities. This means that we cannot overlook the importance of the assets’
portfolios.

In 2006 the assets representing the technical provisions of the insurance
undertakings registered a 12% growth, while keeping the same basic generic
structure of composition by type and nature observed in the previous year.
However, in the pension funds’ sector the story was altogether different, with the
shares and investment fund units dominating the scenery after an increase of 56%
in their relative weight. Even so, there was little change in the profitability of
pension funds (8.8% in 2006, against 9.1% in 2005).

The increasing relative weight of foreign-based investments in the assets portfolios
of insurance undertakings (73.7%) and pension funds (65%) is also a dominating
trend of the post-euro era. Most of such assets correspond to government and
corporate bonds with a subdued credit risk, since a high percentage of the latter
have a credit rating of BBB or higher.
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

1.1 Evolução da conjuntura no Mundo e na União
Europeia

Em 2006, e na sequência de uma recuperação sustentada da crise de 2001, a
economia Mundial registou um crescimento bastante robusto (5,4%), superior ao
verificado em 2004 e 2005 (5,3% e 4,9%, respectivamente) e claramente acima
da média de longo prazo (3,4%), tal como se observa no Gráfico 1.1. O volume de
comércio Mundial apresentou uma tendência evolutiva semelhante, com um
crescimento de 9,2% (que compara com os 5,7% de média de longo prazo),
significativamente acima dos 7,4% verificados no ano transacto e próximo dos
expressivos 10% observados em 2004.

Ao longo do ano, verificou-se uma clara subida dos preços internacionais das
matérias-primas não energéticas (24,8%, em média, se valorizadas em euros, o
que constitui um máximo desde, pelo menos, 1996), provocada essencialmente
pelo crescimento do preço dos bens industriais (34%), em especial dos metais não
ferrosos, uma vez que o preço dos bens alimentares evoluiu a um ritmo bastante
mais moderado (4,5%).

Esta variação nos preços é, naturalmente, consequência de um elevado nível de
procura – em especial por parte das economias emergentes – e de uma
capacidade produtiva limitada, mas, também, do continuado aumento do preço
do petróleo (que em 2006 ascendeu a 20,1%, se valorizado em dólares
Americanos (USD), tendo a cotação do barril de Brent atingido um novo máximo
histórico de cerca de 78 USD em meados de Agosto. Em 2005, o maior valor
registado havia sido de 67,5 USD, no início de Setembro.

No entanto, esta tendência de crescimento esbateu-se entre Agosto e o final do
ano, na sequência de alguma dissipação – embora temporária – das tensões no
Médio Oriente, de alguma moderação na procura de petróleo dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e de
condições meteorológicas favoráveis, tendo o preço do barril de Brent baixado
para cerca de 61 USD no final do ano.

Ainda que os efeitos tenham sido atenuados no final de 2006, o aumento do
preço do petróleo teve, mais uma vez, algum impacto sobre a inflação Mundial,
que aumentou de 3,7% para 3,8%, face a 3,6% em 2004, merecendo no
entanto destaque o nível de contenção verificado, neste particular, no Japão
(0,2%), na China (1,5%) e nas “novas economias industrializadas da Ásia”
(Coreia, Hong-Kong, Taiwan e Singapura, com um valor agregado de 1,6%).
No extremo oposto, as pressões sobre os preços continuaram muito elevadas
em África e na Comunidade de Estados Independentes (em especial na Rússia),
onde aquele indicador ficou muito próximo dos dois dígitos.

A subida do preço do petróleo não produziu apenas efeitos ao nível da inflação.
De facto, e como já havia sucedido no ano transacto, aquele factor implicou
também uma alteração significativa dos termos de troca entre países.
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O investimento sofreu um abrandamento acentuado face ao ano anterior,
resultado da quebra da componente residencial (cerca de 20%, a uma taxa
anualizada, no segundo semestre de 2006), que o expressivo crescimento no
investimento privado não residencial não conseguiu compensar.

O financiamento do défice externo caracterizou-se por um aumento dos fluxos
financeiros de entidades oficiais externas, encontrando-se a maior parte destes
fluxos associados à compra de títulos de dívida do Tesouro Norte-americano por
parte de bancos centrais asiáticos, em especial da China, que aumentaram
novamente os seus activos de reserva.

Pelo contrário, verificou-se uma redução dos fluxos de financiamento privados,
embora estes continuem a ter um peso superior no financiamento externo total.
No entanto, é de sublinhar que estes indicadores podem subestimar a importância
do sector oficial não residente, já que os fluxos privados deverão incluir aplicações
de reservas oficiais dos países exportadores de petróleo.

O saldo orçamental situou-se numa posição deficitária de 2,6% do PIB,
confirmando um padrão continuado de redução que vem sendo registado desde
2003, ano em que o défice se situava em 4,8% do PIB. A dívida pública bruta
representava, em 2006, 59,6% do PIB (60,3% no ano transacto).

Apesar do aumento dos preços dos bens energéticos e, em parte, como
consequência da descida do preço do petróleo a partir de Agosto de 2006 – é
importante sublinhar que os EUA representam 24,9% do consumo Mundial de
petróleo –, a inflação média anual dos EUA reduziu-se de 3,4% para 3,2%,
motivo pelo qual a Reserva Federal manteve a federal funds rate inalterada, no
segundo semestre, em 5,25%, 1% acima do valor observado no final de 2005.

No Japão, prosseguiu a recuperação económica já delineada em 2004, com o PIB
a crescer 2,2% em termos reais (1,9% em 2005), mantendo-se também o saldo
positivo da balança corrente – 3,9% do PIB (3,6%) – situação potenciada pela
depreciação do iene, divisa penalizada por diferenciais das taxas de juro face às
praticadas nos EUA e economias emergentes, o que tem provocado a saída de
capitais.

A conjuntura económica comportou igualmente um reforço do contributo da
procura interna, reflectindo uma melhoria da situação do mercado de trabalho,
tendo a taxa de desemprego registado, em 2006, um valor de 4,1%, nível idêntico
ao registado em 1998.

O saldo orçamental representou -4,3% do PIB, o valor mais baixo desde, pelo
menos, 1998, e que contrasta, por exemplo, com os -8,0% registados em 2002 e
2003. No entanto, a dívida pública bruta permaneceu a níveis muito elevados,
184,8% do PIB, numa evolução continuada desde 1998, quando representava
120,3% do PIB.

Depois de vários anos de deflação, os sinais de inflação, ainda que a níveis muito
reduzidos (0,2%, face a -0,6% em 2005 e a uma variação nula em 2004),
dinamizaram o investimento e animaram a procura interna. A este novo ciclo que
agora parece começar a delinear-se não será estranha a eventual concretização
formal de um espaço alargado de comércio livre na região da Ásia-Pacífico.
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O cenário global

Evolução económica e
financeira por áreas

geográficas

Assim, o excedente da balança de transacções correntes voltou a crescer
significativamente nos países exportadores de petróleo, enquanto os importadores
líquidos daquela matéria-prima viram o respectivo défice energético aumentar.
Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, o défice da balança corrente
situou-se em 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB), valor ligeiramente mais elevado
do que em 2005, situação que resultou precisamente da deterioração da
componente energética da sua balança comercial. Pelo contrário, as economias
asiáticas em desenvolvimento e as economias emergentes continuaram a registar
saldos da balança corrente excedentários.

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 mercados emergentes e em
desenvolvimento.

De facto, a aceleração da actividade económica foi uma constante na grande
maioria das regiões: nas denominadas “economias avançadas” o PIB cresceu, em
termos reais, 3,1% (2,5% em 2005), destacando-se o crescimento de 2,7% na
Zona Euro (1,4%) e nas “novas economias industrializadas da Ásia”, que
registaram uma variação de 5,3% (4,7% em 2005). Merece também destaque o
crescimento do PIB de 10,7% na China (10,4%) e na Índia, com 9,2% (valor
idêntico ao registado em 2005).

Nos EUA, o PIB cresceu 3,3% em termos reais (mais 0,1% que em 2005). Embora
desde meados de 2005 se tenham vindo a verificar sinais de abrandamento do
mercado de habitação, situação que se veio a agudizar em 2006 (como
consequência da correcção da “bolha” especulativa imobiliária), o consumo
privado continuou a crescer a bom ritmo, situação justificada, pelo menos em
parte, pelo aumento significativo do rendimento disponível decorrente da redução
da taxa de desemprego para 4,6%, face a 5,1% em 2005.

Gráfico 1.1 Produto Interno Bruto e comércio Mundial
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sobressai uma redução dos preços do petróleo e de outras fontes de energia,
apesar da pressão verificada sobre os preços dos bens alimentares, decorrente das
condições climáticas adversas verificadas no Verão de 2006.

Ao nível das finanças públicas, os dois principais indicadores revelam uma
evolução positiva em 2006: assim, o défice orçamental médio da Zona Euro
reduziu-se de 2,5% para 1,6% do PIB e a dívida pública passou de 70,6% para
69,1% do PIB. Pelo menos no caso do défice, tal ter-se-á ficado a dever não
apenas ao impacto de um forte crescimento económico mas também de uma
melhoria na elasticidade da tributação, ou seja, uma resposta mais efectiva das
receitas provenientes de impostos a alterações na base de incidência.

A evolução positiva da Zona Euro que agora se procurou sintetizar não consegue
dissimular, todavia, uma dispersão muito significativa das taxas de crescimento dos
vários Estados membros que a integram. Assim, mostraram padrões de
crescimento superiores à média da União Económica e Monetária (UEM) o
Luxemburgo (6,2%), a Finlândia (5,5%), a Irlanda (5,3%), a Grécia (4,3%), a
Espanha (3,9%), a Bélgica (3,2%), a Áustria (3,1%) e a Holanda (2,9%). Por outro
lado, registaram uma variação claramente abaixo da média da UEM a França
(2,2%), a Itália (1,9%), e Portugal (1,3%).

Também o défice das contas públicas apresentou evoluções marcadamente
diferenciadas, com a Itália (4,4% do PIB), Portugal (3,9%), a Grécia (2,6%), a
França (2,5%) e a Alemanha (1,7%) a apresentarem um indicador mais negativo
do que a média da UEM. Quanto à dívida pública bruta merecem igualmente
destaque, pela negativa, a Itália (106,8% do PIB), a Grécia (104,6%) e a Bélgica
(89,1%).

Nos principais mercados financeiros internacionais, o ano de 2006 decorreu em
condições globalmente favoráveis, tendo sido marcado pela subida dos principais
índices accionistas pelo quarto ano consecutivo, impulsionados pelo forte
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Do ponto de vista das medidas das autoridades monetárias, o mês de Julho
marcou o final da política de taxa de juro zero, com o Banco Central a aumentar a
call money rate para 0,25%.

Como já foi referido, a economia da China continuou a crescer em 2006, em
termos reais, a um ritmo extremamente robusto (10,7%, face a 10,4% em 2005),
como consequência do investimento e do contributo da procura externa líquida.

Apesar do forte crescimento económico e do aumento do custo dos bens
energéticos – a China é responsável por 8,5% do consumo Mundial de petróleo –,
a pressão sobre os preços manteve-se contida, verificando-se uma inflação de
1,5%, valor mais reduzido do que o observado no ano transacto (1,8%).

Tratando-se de um dos principais países produtores a baixos custos, a China, num
contexto em que a flexibilidade cambial permaneceu limitada, apresentou uma
balança corrente claramente excedentária, num montante equivalente a 9,1% do
PIB (face a 7,2% em 2005), o valor mais elevado desde, pelo menos, 1998. Esta
situação, aliada à entrada significativa de capitais externos, conduziu a um reforço
substancial da acumulação de activos de reserva oficiais.

Actuando preventivamente contra um eventual sobreaquecimento decorrente do
elevado ritmo de crescimento da actividade económica, as autoridades monetárias
de algumas economias emergentes, como a China (mas também a Rússia),
adoptaram políticas menos acomodatícias.

Como consequência da performance evidenciada, e tendo presente a necessidade
de alinhar as quotas e a representação dos países membros do Fundo Monetário
Internacional (FMI) com o seu peso efectivo na economia Mundial, concretizou-se,
em Setembro de 2006, um aumento ad hoc da quota da China naquela
organização.

Na Zona Euro, que constitui um dos principais destinos das exportações
Portuguesas, e como já foi mencionado, o crescimento real do PIB foi superior
em 1,3% ao verificado no ano anterior, situando-se em torno dos 2,7% em
2006 (3,0% no conjunto da União Europeia), apesar do aumento do preço do
petróleo e da desaceleração da economia Norte-americana.

Este crescimento foi largamente condicionado pela evolução da procura interna,
especialmente impulsionada pelo aumento do investimento (4,9%, face a 2,6%
em 2005), embora também se tenha registado uma contribuição líquida positiva
do sector externo. De facto, e ao contrário do que vinha sucedendo desde 2002,
as exportações de bens e serviços evoluíram a um ritmo superior ao das
importações: 8,3% (4,2% em 2005) contra 7,9% (5,0%).

O consumo privado cresceu igualmente, embora a um ritmo mais moderado,
1,7%, como consequência da evolução positiva registada no mercado de trabalho
– a taxa de desemprego situou-se em 7,9%, menos 0,7% que no ano anterior –,
o que terá aumentado o nível de confiança dos consumidores.

A inflação na Zona Euro manteve-se estável em 2,2% (valor idêntico ao observado
em 2005 e 0,1% acima dos registados em 2004 e 2003), principalmente devido à
evolução dos preços no último trimestre de 2006. Esta evolução deveu-se
essencialmente a uma combinação favorável de factores de entre os quais

Quadro 1.1 União Monetária Europeia: Contas nacionais

Evolução económica e
financeira na Zona Euro

Principais mercados
financeiros internacionais

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produto interno bruto, PIB tv em % 1,6 0,9 0,7 2,0 1,5 2,7
Consumo privado tv em % 1,7 0,1 1,0 1,4 1,5 1,7
Consumo público tv em % 2,5 2,9 2,0 1,6 1,4 2,0
Formação bruta de capital fixo tv em % -0,3 -2,8 -1,0 1,6 2,6 4,9
Exportações de bens e serviços  (a) tv em % 3,4 1,5 0,1 5,8 4,2 8,3
Importações de bens e serviços  (a) tv em % 1,7 -0,1 1,8 6,0 5,0 7,9
Inflação tv em % 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2
Desemprego tv em % 7,9 8,3 8,7 8,9 8,6 7,9
Produtividade por empregado tv em % 0,3 0,2 0,3 1,0 0,8 1,4
Custos unitários do trabalho no total da economia tv em % 2,5 2,4 1,8 1,1 0,9 0,8
Taxa de juro de longo prazo tv em %  ---- 4,3 4,3 3,7 3,4 4,1

Fontes: Eurostat e BCE

Nota:  (a) Inclui comércio entre os países participantes da área do euro

tv  - Taxa de variação

A Eslovénia não foi incluída (a adesão à UEM ocorreu apenas em 1 de Janeiro de 2007)
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Por outro lado, no futuro mais próximo, e na maior parte das economias
avançadas, será indispensável um esforço de consolidação orçamental para
contrariar a persistência de défices estruturais, conter a escalada da dívida pública
e equilibrar as necessidades de financiamento dos sistemas de Segurança Social
que sustentam as reformas e os custos de saúde de uma população em
envelhecimento.

Deste modo, as perspectivas do FMI vão no sentido de uma redução de 5,1% para
4,9% no crescimento real do PIB Mundial entre 2006 e 2007, traduzida, por
região geográfica, num abrandamento de 3,4% para 2,9% no crescimento da
actividade económica dos EUA, de 2,5% para cerca de 2% na Zona Euro e de
2,7% para 2,1% no Japão, ao mesmo tempo que se espera que a economia da
China e dos países do Sudeste Asiático continue a evoluir a taxas anuais
extremamente robustas (10% no caso da China, 7,3% no da Índia e 5,5% no
agrupamento formado pela Indonésia, Tailândia, Filipinas e Malásia).

1.2. Evolução da conjuntura em Portugal

Com um crescimento real do PIB de 1,3% em 2006 – as estimativas do Banco de
Portugal apontam para um valor, a preços correntes, da ordem dos 154,2 mil
milhões de Euros –, a economia Portuguesa recuperou do crescimento marginal
registado no ano anterior (0,5%), retomando o nível de 2004.

Esta evolução ficou a dever-se a um impulso das exportações de bens e serviços,
que apresentaram um crescimento de 9,1% (1,6% em 2005), face a uma
evolução favorável da procura externa, uma vez que a procura interna manifestou
um crescimento pouco significativo (0,2%, face a 0,8% no ano anterior), reflexo
de uma quebra da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) de 2,0%, face a 2005, a
qual foi acompanhada de uma desaceleração do consumo privado (de 2,1% para
1,1%), francamente abaixo dos cerca de 1,7% da Zona Euro.

Apesar desta recuperação da economia Portuguesa, verifica-se, no entanto, pelo
quinto ano consecutivo, um crescimento mais moderado do que o verificado na
Zona Euro, e que se situou, como já referido, em 2,7%.

A evolução da economia nacional foi ainda marcada por algum dinamismo do
mercado de trabalho – 0,7% de aumento no emprego total, fundamentalmente
explicado por um acréscimo do número de trabalhadores com contratos a termo,
evolução característica do início de uma fase ascendente do ciclo económico – e
por um aumento marginal (0,1%) da taxa de desemprego, bem como por um
nível de inflação que descolou da Zona Euro (3,1% contra 2,2%).

A aceleração da actividade económica que se verificou em 2006 ficou a dever-se,
essencialmente, à recuperação dos sectores primário e secundário. No Valor
Acrescentado Bruto (VAB) da agricultura, produção animal, caça, silvicultura e
pesca verificou-se um crescimento real de 6,3% (face a uma redução, em 2005, de
9,5%), enquanto na indústria se observou um incremento real de 2,7%,
impulsionado principalmente pelas indústrias transformadoras de máquinas,
equipamentos e material de transporte (8,3%), de metais de base, produtos
metálicos e outros produtos minerais não metálicos (4,7%) e de produtos
químicos, de borracha, plásticos e produtos petrolíferos refinados (4,3%).
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crescimento económico e pelo aumento significativo do número de fusões e
aquisições.

Assim, o índice Dow Jones Euro Stoxx cresceu 20%, o S&P 500 14%, o FTSE 100
11% e o Nikkei 225 7%, sendo as variações mais acentuadas na Zona Euro e nos
EUA em consequência da melhoria dos resultados das empresas, uma vez que os
níveis dos price earnings ratios se aproximaram das médias históricas.

As evoluções dos índices reflectiram as perspectivas favoráveis para os resultados
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. No entanto, os
spreads obrigacionistas (diferenciais de rendibilidade das obrigações de dívida
privada face à dívida pública, para as maturidades de 7 e 10 anos) registaram
algum aumento face ao ano anterior no caso das obrigações de maior risco.

Apesar de uma evolução marcadamente positiva, as projecções da Comissão
Europeia elaboradas na Primavera de 2007 sistematizam um conjunto de riscos
que poderão vir a colocar-se num futuro próximo.

Assim, a evolução da procura interna poderá ser mais expressiva do que o previsto,
face a condições favoráveis do mercado de trabalho – com consequências quer ao
nível dos rendimentos do trabalho quer da confiança dos consumidores –, o que
poderá fazer abrandar novamente a taxa de poupança.

Outro risco relaciona-se com o abrandamento económico dos EUA. Embora se
espere que este seja discreto, alguns factores, especialmente relacionados com o
mercado imobiliário residencial, podem trazer preocupações adicionais ao sector
bancário e à performance económica global, com consequências evidentes nos
mercados financeiros.

No que se refere à inflação, e embora se espere que esta se mantenha
relativamente reduzida em 2007, os ajustamentos ao nível dos mercados de
trabalho poderão conduzir a uma maior pressão salarial. Para além disso, o preço
do petróleo continua associado a tensões geopolíticas que, se não forem objecto
de soluções consensuais, poderão dar origem a aumentos muito significativos.

De facto, e embora a economia global tenha reagido surpreendentemente bem ao
forte aumento que se tem vindo a verificar desde 2003, o preço de matérias-
primas essenciais como o petróleo e alguns metais (cobre, zinco e níquel)
encontra-se entre os principais factores condicionantes da actividade económica
global no futuro próximo. Nas matérias-primas referidas existe uma margem de
equilíbrio muito apertada entre a oferta e a procura, tendo a primeira delas
registado um aumento médio de preço entre 20% e 25% ao longo de 2006
(atingindo um preço médio entre os 65 e os 70 USD por barril de Brent) enquanto
a estimativa anual do aumento do preço dos metais se situa em torno dos 45%. 

A escalada do preço do petróleo verificada nos últimos 10 anos parece
poder apenas ser atenuada, para além de intervenções de natureza política,
através de uma redução do seu consumo, o qual, devido às
interdependências macroeconómicas, só se afigura possível através de uma
moderação no ritmo de crescimento económico.

Previsões da Primavera de
2007 e perspectivas

futuras
Crescimento
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O decréscimo real acumulado desde 2002 na indústria da construção, num
período continuado de ajustamento que principiou no início da década, situa-se já
em cerca de 24%.

Na óptica da despesa, e para além da evolução já mencionada para as exportações
e importações, verificou-se uma contracção real do investimento (-1,8%), apesar
de um acréscimo real de 19,3% da FBCF em material de transporte, e uma
redução do consumo público (0,3%), pela primeira vez desde, pelo menos, 1997.

A evolução do mercado de trabalho constituiu o reflexo de uma maior procura de
mão-de-obra, depois de um período de estabilidade. A recuperação do emprego
no sector privado terá resultado, como já foi referido, de um aumento do número
de trabalhadores com contratos a termo, enquanto o emprego na Administração
Pública diminuiu em 2006. Para além de um ligeiro incremento do nível do
desemprego (7,7% face a 7,6% em 2005), o desemprego de longa duração
aumentou de forma algo significativa, representando mais de metade dos
desempregados em 2006 (em 2003 esta proporção era de pouco mais de um
terço).

Mesmo tendo em conta esta evolução, registou-se uma redução pouco
significativa (0,7%) dos salários reais (correspondente a 2,4% de acréscimo
nominal), em especial no sector privado, sendo de realçar o abrandamento do
crescimento do custo unitário do trabalho, em termos globais, que passou de
2,4% em 2005 para 1,8%, a níveis pronunciadamente mais baixos do que os
verificados em 2001-2003 mas ainda assim 1% acima da evolução verificada na
Zona Euro.

A produtividade por trabalhador apresentou, mais uma vez, um crescimento
marginal (0,6%), a um nível semelhante ao constatado em anos anteriores, ao
contrário do que seria de supor face ao comportamento pró-cíclico que costuma
caracterizar este indicador. Esta circunstância ter-se-á ficado a dever a um
aumento do peso relativo da modalidade de emprego a termo, normalmente
associada a postos de trabalho com menores níveis de produtividade.

Para além dos sinais de retoma, o ano 2006 foi marcado por aspectos francamente
positivos na área das finanças públicas, verificando-se uma efectiva consolidação
orçamental, processo cuja continuidade em anos futuros se revela fundamental
para corrigir a situação de défice excessivo da economia Portuguesa.

Assim, e ao nível do enquadramento da Administração Pública, o défice
orçamental do ano em apreço terá sido de cerca de 3,9% do PIB (valor que
compara com os 6,1% registados em 2005), mas com a dívida pública a crescer
ligeiramente, situando-se em torno dos 64,7%, também do PIB (63,6%).

Ainda assim, verifica-se alguma diferença relativamente aos indicadores médios da
Zona Euro, em especial no âmbito do défice orçamental, mesmo tendo sido
largamente cumprida a meta dos 4.6% do PIB, definida pelo programa de
estabilidade de Dezembro de 2005.

Uma vez que o crescimento do consumo privado (1,1%) ultrapassou o do
rendimento disponível (0,9%), verificou-se uma redução da taxa de poupança do
sector privado, a qual passou a constituir 13,7% do PIB (face a 15,7% em 2005).
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Por seu turno, o sector dos serviços cresceu apenas 1,2% (sobretudo devido a uma
redução da actividade no subsector da Administração Pública, Defesa e Segurança
Social e por uma desaceleração no subsector das actividades financeiras),
enquanto o sector da construção registou mais uma vez uma redução no
contributo para o VAB (no que se refere à construção de edifícios e, também, às
obras públicas), desta vez de 6,4%.

Emprego, produtividade 
e salários

Finanças públicas

Poupança, rendimento
disponível e

endividamento

Quadro 1.2 Portugal – Principais indicadores macroeconómicos

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produto interno bruto, PIB tvr em % 11,,88 00,,55 --11,,22 11,,33 00,,55 11,,33
Procura interna total  tvr em % 11,,77 00,,11 --22,,00 22,,33 00,,88 00,,22
Consumo privado tvr em % 11,,33 11,,33 --00,,22 22,,77 22,,11 11,,11
Consumo público tvr em % 33,,33 22,,66 00,,22 22,,55 22,,00 --00,,33
Formação bruta de capital fixo tvr em % 11,,00 --33,,55 --77,,44 00,,33 --33,,11 --22,,00

Exportações de bens e serviços tvr em % 11,,88 11,,44 33,,99 44,,88 11,,66 99,,11
Importações de bens e serviços tvr em % 00,,99 --00,,77 --00,,99 77,,00 22,,22 44,,22

Rendimento disponível das famílias, RD tvr em % --   --   --   --   --   --   
Rendimento disponível dos particulares (famílias e administrações privadas) tvr em % 22,,77 11,,88 --00,,55 11,,66 11,,00 00,,99

Taxa de poupança interna em % do PIB 28,3 18,7 16,9 15,3 12,6 12,3
Sector Privado      (a) em % do PIB 19,1 18,4 18,3 17,7 15,7 13,7
Particulares em % do RD 1122,,22 1111,,88 1100,,44 1100,,22 99,,33 88,,33
Empresas  em % do PIB 10,5 10,2 10,9 10,5 9,0 7,8

Sector Público em % do PIB -0,7 -0,4 -2,7 -2,4 -3,2 -1,5

Taxa de inflação (IPC)      (b) média anual, % 4,4 3,7 3,3 2,4 2,3 3,1
Taxa de inflação de transaccionáveis  média anual, % --   2,4 2,7 1,6 1,9 3,2
Taxa de inflação de não-transaccionáveis  média anual, % --   6,0 4,5 3,8 3,0 2,9

Taxa de desemprego (em sentido restrito)      (c)  em % 4,1 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7
Emprego total tv em % 1,4 0,4 -0,4 0,1 0,0 0,7
Emprego por conta de outrem      (d) tv em % 1,5 1,0 --00,,66 1,2 0,8 2,2

Remunerações nominais      (e) tv em % 5,5 3,9 2,2 2,3 2,9 2,4
Remunerações reais      (f) tv em % 1,1 0,2 -1,1 -0,1 0,6 -0,7
Produtividade por empregado  tv em % 0,0 0,0 -0,8 1,0 0,3 0,6
Custos unitários do trabalho, total da economia  (d). tv em % 55,,55 33,,99 33,,00 11,,44 22,,44 11,,88

Taxas de juro
Depósitos a prazo, 181 dias - 1 ano      (g) em %, Dez. 3,2 2,9 2,1 2,2 2,5 --   
Carteira comercial, 91 - 180 dias      (h) em %, Dez. 7,0 6,8 4,6 4,4 4,3 --   
Depósitos e equiparados até 2 anos      (i) em %, Dez. --   --   --   2,0 2,1 2,7
Empréstimos a Particulares para Habitação      (k)  em %, Dez. 6,0 5,2 3,8 3,8 3,7 4,8
Empréstimos e outros créditos, 91 - 180 dias      (h) em %, Dez. 5,2 5,3 4,4 4,3 4,4 5,4
Empréstimos a Particulares para Consumo e Outros fins      (k)  em %, Dez. 8,7 8,1 7,9 7,8 7,7 8,1
Bilhetes do Tesouro, 91 dias (mercado primário) / EURIBOR 3m   (j) em %, Dez. 3,3 2,9 2,1 2,2 2,5 3,7
Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos      (k)  em %, Dez. 5,0 4,5 4,4 3,6 3,5 4,0
Índice de cotações de acções (PSI-Geral)  tvh em %, Dez. -19,0 -20,7 17,4 18,0 17,2 33,3

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)   Exclui responsabilidades à vista, depósitos com pré-aviso e acordos de recompra.
(j)   86 a 95 dias.
(k)  Até Dezembro de 2002, estimativas
tv    - Taxa de variação
tvr   - Taxa de variação real
tvh  - Taxa de variação homóloga
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No tocante à taxa das Obrigações do Tesouro a 10 anos, a diferença homóloga a
finais de período foi mais expressiva do que em anos anteriores (variação de 3,5%
para 4,0% em Portugal, próxima da verificada na Zona Euro), o que terá
contribuído para uma depreciação das carteiras obrigacionistas de médio e longo
prazos, efeito que poderá ter sido parcialmente compensado pela valorização da
vertente accionista.

Por outro lado, verifica-se que o diferencial entre as taxas de rendibilidade da
dívida pública Portuguesa e Alemã continua a situar-se entre 0,1% e 0,15%.

Contrariamente ao que sucedeu em anos anteriores, nos quais o mercado de
capitais Português teve uma evolução abaixo dos seus principais concorrentes, o
índice PSI-20 valorizou-se cerca de 30% entre finais de 2005 e finais de 2006, e o
índice PSI-Geral cresceu 33,3% (face a variações que oscilaram entre 17,2% e
18,0% em 2003-2005), enquanto o índice europeu Dow Jones Euro Stoxx sofreu
uma apreciação, como já foi referido, de cerca de 20%. Na Zona Euro, apenas o
mercado Espanhol ultrapassou esta performance, com o índice geral a valorizar
34,5%. 

Este forte crescimento do mercado de capitais Português originou um aumento no
volume de transacções em bolsa de 65,8%. Ainda assim, o valor transaccionado,
cerca de 50,3 mil milhões de euros (equivalente a cerca de um terço do PIB), ficou
aquém do realizado nas bolsas de Atenas (68 mil milhões de euros) e de Viena
(64,8 mil milhões).

No ano em apreço, as exportações registaram um forte acréscimo, em especial de
turismo e outros serviços (11,3%, face a 2,9% em 2005), situando-se a taxa de
variação real das exportações de mercadorias em 8,3% (1,2%). Já nas
importações verificou-se um incremento mais reduzido, em especial das
mercadorias (3,8% face a 1,5% no ano anterior), tendo o turismo e outros
serviços crescido ao mesmo nível de 2005 (6,4%).

No entanto, a taxa de crescimento das importações em volume foi superior à
observada para a procura interna (e para a procura global), resultando num novo
aumento da taxa de penetração dos bens e serviços importados. No entanto, e em
termos nominais, este indicador não apresentou na última década uma tendência
clara.

A relativa estabilidade das necessidades de financiamento externo resultou de
evoluções contrárias nas balanças correntes e de capitais, que se terão
compensado parcialmente. De facto, enquanto o défice da balança de bens e
serviços se reduziu num montante equivalente a cerca de 1% do PIB (devido à
componente não energética), o défice da balança de rendimentos apresentou um
agravamento de 0,9% do PIB, como consequência da deterioração do
investimento internacional e da subida das taxas de juro verificada em 2006.

Assim, as necessidades líquidas de financiamento externo da economia
Portuguesa, equivalentes ao défice conjunto das balanças corrente e de capital,
apenas aumentaram ligeiramente (0,1% entre 2005 e 2006). O financiamento
desse défice implicou um aumento marginal do endividamento externo global,
i.e., do sector financeiro residente, do sector das administrações públicas (embora
em menor grau) e das sociedades não financeiras.
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Mais uma vez, as transferências internas para as famílias continuaram a contribuir
expressivamente para o rendimento disponível (28,0%, face a 27,1% no ano
anterior), reflectindo o peso significativo das prestações sociais pagas pelas
administrações públicas, em particular as referentes a pensões, tal como se pode
verificar no gráfico seguinte.

Ao nível das famílias e das empresas não financeiras Portuguesas, o já elevado nível
de endividamento continuou em trajectória ascendente, embora moderada, devido
ao aumento da carga fiscal e à nova conjuntura de inflação (3,1% face aos anteriores
2,3%) e de taxas de juro crescentes. Se esta tendência de subida dos juros persistir,
relacionada com o aumento dos preços do petróleo e os relativamente altos custos do
trabalho por unidade produzida em Portugal, tenderá a limitar as futuras despesas,
quer de consumo privado, quer de financiamento à habitação.

Neste contexto, o endividamento dos particulares continuou a aumentar,
atingindo cerca de 89% do PIB, ou 124% do rendimento disponível.

Por outro lado, estima-se que, em 2006, as necessidades de financiamento das
sociedades não financeiras tenham aumentado cerca de 2,5% (correspondentes a
aproximadamente 105% do PIB), ainda assim a um nível inferior ao verificado em
2005, como consequência de um menor financiamento através de títulos de
dívida de curto prazo, principalmente papel comercial, e de um maior recurso a
empréstimos bancários.

No final de 2006, as taxas bancárias de empréstimo para aquisição de habitação
atingiram cerca de 4,8% face aos 3,7% no final do ano anterior – como
consequência dos cinco aumentos de 0,25% das taxas de juro oficiais
estabelecidas pelo Banco Central Europeu, em Março, Junho, Agosto, Outubro e
Dezembro de 2006 –, enquanto as taxas para empréstimos a sociedades não
financeiras evoluíram dos 4,4% para 5,4% ao longo da anuidade. Por seu turno,
as taxas de empréstimo a particulares para consumo e outros fins situavam-se
próximas dos 8,1%, face aos 7,7% de 2005.

(Taxa de transferências 
Internas)

Gráfico 1.2 Portugal - Poupança e taxa de transferência do Estado para as famílias 

Fonte: Banco de Portugal
(a) - As taxas relativas ao Rendimento Disponível de 2004 foram estimadas

(Taxa de transferências 
Internas)

Mercados financeiros

Impacto sobre as contas
externas



5511

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.

As previsões da Primavera de 2007 da Comissão Europeia vão no sentido de uma
aceleração do crescimento do PIB nacional para taxas na ordem dos 1,8% em
2007 e dos 2% em 2008, em parte devida a uma evolução positiva das
exportações de bens e serviços, em linha com a progressão de uma procura
externa relevante e com uma maior orientação para mercados em fase de
crescimento significativo, traduzida numa virtual manutenção das actuais quotas
de mercado.

Espera-se, também, uma progressiva recuperação da FBCF, reflectindo uma
evolução favorável para o investimento empresarial, e uma ligeira aceleração do
consumo privado em 2007 e 2008 (crescimento real de 1,3% e 1,5%,
respectivamente), associada a condições progressivamente mais favoráveis no
mercado de trabalho, envolvendo uma redução da taxa de desemprego para
7,5% em 2008 e um aumento do rendimento disponível real.

Ao nível da inflação, prevê-se para os próximos dois anos um crescimento nos
preços de cerca de 2,3%, em linha com uma procura estável e com alguma
contenção nos preços das importações.

Finalmente, e no que se refere às finanças públicas, espera-se um défice
orçamental de aproximadamente 3,5% em 2007 e de 3,2% em 2008, como
resultado de um crescimento moderado do consumo público.

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

Apesar de uma contracção do volume de negócios do mercado segurador, o ano
2006 veio reforçar um ciclo que se havia iniciado em 2002, durante o qual se
verificaram resultados crescentemente positivos, um aumento pronunciado dos
capitais próprios e um reforço consistente da solvência das empresas de seguros e
de resseguro sujeitas a supervisão do ISP. Verificou-se ainda um reforço dos
montantes geridos pelos fundos de pensões, também sob a supervisão do ISP, este
último sustentado pela rendibilidade do investimento em acções e fundos de
investimento com forte componente accionista e pelas contribuições significativas
para os fundos de pensões do sector bancário, dando continuidade ao esforço de
adaptação aos princípios estabelecidos nas normas internacionais de
contabilidade.

No entanto, a conjuntura verificada em 2006, em particular a valorização
significativa de índices de acções correspondentes a mercados eficientes,
profundos e diversificados de países de economia madura, como os EUA ou o
Reino Unido, não ocorre frequentemente.

Por outro lado, e de acordo com as informações disponíveis em meados de 2007,
existem fortes probabilidades para que uma subida do preço do petróleo aumente
as pressões inflacionistas, provocando novas subidas nas taxas de juro directoras
do Banco Central Europeu, o que contribuiria para novas depreciações nas
carteiras obrigacionistas de taxa fixa já existentes.
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Finalmente, a balança financeira traduziu os canais através dos quais se processou
o financiamento externo da economia, quer no que respeita aos sectores
institucionais, quer aos instrumentos utilizados.

Como se pode verificar no quadro anterior, o défice conjunto das balanças
corrente e de capital foi financiado por recurso às emissões de títulos nos

Quadro 1.3 Portugal - Balança corrente de capitais versus capacidade líquida de financiamento da economia

Perspectivas para 
o futuro

Evolução global do sector
segurador e de fundos de

pensões e perspectivas
para o futuro próximo

Saldos em percentagem do PIB  (a) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Balança corrente -9,9 -8,1 -6,1 -7,7 -9,7 -9,5

Mercadorias -12,0 -10,4 -9,1 -10,4 -11,3 -10,8

Serviços 2,2 2,5 2,6 2,8 2,6 3,2

dos quais: 

Viagens e turismo  2,9 2,8 2,7 2,8 2,5 2,6

Rendimentos -3,0 -2,3 -1,7 -2,0 -2,6 -3,5

Transferências correntes 2,9 2,2 2,1 2,0 1,5 1,6

das quais: 

Remessas de emigrantes / imigrantes 2,6 1,8 1,4 1,4 1,2 1,2

Balança de capital 0,9 1,5 1,9 1,5 1,2 0,8

Balança corrente + balança de capital -9,0 -6,6 -4,2 -6,2 -8,6 -8,7

Capacidade (+) / Necessidade (-) líquida de financiamento

dos diversos Sectores Económicos:

Sector privado -4,1 -3,3 1,1 -0,8 -2,5 -4,7

do qual:

Particulares 3,2 3,4 3,7 2,9 3,4 1,8

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

Sociedades não financeiras -7,4 -6,3 -3,0 -3,8 -5,1 -6,4

Sector financeiro  0,2 -0,4 0,4 0,2 -0,8 -0,1

Administrações Públicas (b) -4,3 -2,9 -5,2 -5,5 -6,0 -3,9

Exterior 8,4 6,2 4,1 6,3 8,5 8,6

Por memória:

Sector privado não financeiro -4,3 -2,9 0,7 -1,0 -1,7 -4,6

Balança financeira (variação líquida de activos e passivos) 8,4 6,1 3,7 6,7 9,2 7,7

Investimento directo 0,0 1,5 0,4 -3,1 1,0 2,0

excluindo a Zona Franca da Madeira e de Santa Maria (Açores) 0,1 -1,4 0,7 -0,8 0,9 1,8

Investimento de carteira 2,4 2,3 -4,7 0,0 -0,8 1,7

Derivados financeiros 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2

Outro investimento 6,4 3,1 3,8 8,7 8,1 3,0

Activos de reserva -0,7 -0,8 4,2 1,1 1,0 1,2

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) - 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 déficesexcessivos, dado que (neste último caso) as operações de swap e os FRA são
consideradas como operações não financeiras, afectando as despesas em juros.

Os valores relativos a 2003 e 2004 foram ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários e da transferência de activos de empresas de capitais públicos
para as administrações públicas.

Balança de pagamentos
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A correcção das “bolhas especulativas” do imobiliário nos EUA e na Europa,
associada a outros possíveis impactos negativos na liquidez global originados por
medidas restritivas introduzidas na política financeira Chinesa, poderão aumentar
o grau de aversão ao risco dos investidores, pressionando o alargamento dos
spreads de crédito e a reavaliação do risco nos mercados financeiros, o que poderá
induzir descidas nos principais índices imobiliários e de acções, situação que
poderá resultar em taxas de rendibilidade anual mais modestas.

Assim, os resultados líquidos positivos que o mercado segurador Português gerou
ao longo dos últimos anos poderão vir a revelar-se de grande utilidade no
amortecimento do impacto de futuras conjunturas que se antevêem menos
favoráveis.

Neste enquadramento, as políticas de redução dos custos operacionais através de
melhorias de eficiência e o alinhamento das tarifas com o perfil dos riscos cobertos
terão um papel essencial numa eventual manutenção do ciclo de estabilidade nos
resultados, gerador de níveis de solvência robustos e potenciador de um acréscimo
de confiança no sector.



OS SEGUROS2



milhões de euros 2004 2005 2006

N.º de Empresas de Seguros (1) 69 71 76

Vida 23 23 24

Não Vida 39 41 45

Mistas 7 7 7

Produção de Seguro Directo (1) 10.595 13.568 13.233

Vida 6.291 9.211 8.851

Não Vida 4.304 4.357 4.382

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento, o que, em 2006, inclui 31 sucursais de empresas de
seguros com sede na UE, das quais 9 são empresas especializadas em Vida, 21 em Não Vida e 1 mista. Inclui aactividade
no estrangeiro das empresas de seguros com sede em Portugal
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OS SEGUROS*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução da actividade
seguradora

Em 2006, contrariamente ao verificado nos últimos exercícios, o ano foi marcado por
um leve  decréscimo da produção das empresas de seguros a actuar em regime de
estabelecimento em Portugal (-2,5% face a 2005), em contra-ciclo com o ritmo de
crescimento do PIB (crescimento real de 1,3%, segundo estimativa do Banco de
Portugal). O volume total da produção ascendeu a 13,2 mil milhões de euros.

O ramo Vida foi responsável pelo decréscimo global da produção, com uma taxa de
crescimento de -3,9% (46,4% em 2005). Contudo, recordemos que 2005 foi
marcado por um forte aumento da produção, de natureza extraordinária, motivado
em grande parte pela entrada em vigor da Directiva n.º 2003/48/CE, do Conselho, de
3 de Junho (Directiva Europeia da Poupança). Este ramo, à semelhança dos exercícios
anteriores, é aquele que mais contribui para o volume total da produção, sendo que
os 8,9 mil milhões de euros de prémios registados representaram cerca de dois terços
da produção total (67,9% em 2005 e 59,4% em 2004).

Por seu turno, o conjunto dos ramos Não Vida apresentou um crescimento positivo
(0,6%), embora inferior ao registado em anos anteriores (1,2% em 2005 e 4,1% em
2004), tendo o volume de produção ascendido a 4,4 mil milhões de euros.

O mercado segurador português sofreu, em 2006, algumas alterações ao nível das
seguradoras que compõem os lugares cimeiros no ranking da produção, tendo as
mais significativas respeitado a seguradoras que exploram o ramo Vida. 
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Crescimento e volume
da produção

* No decurso das análises que adiante serão apresentadas, o universo considerado nem sempre é o mesmo. Nos pontos
2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3. 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. Relativamente ao ponto 2.1.2., a fonte de informação é o relatório Sigma – World insurance
in 2006 da Swiss Re.

Quadro 2.1 Grandes agregados



2.1.2. Comparações internacionais

No sentido de efectuar a análise da evolução do mercado segurador
Português, à luz do contexto do mercado Mundial, são em primeiro lugar
apresentados os indicadores considerados mais relevantes relativos à
evolução internacional do sector.

Em 2006, o volume de produção de prémios de seguro atingiu os 3.723
biliões de dólares Norte-americanos, o que representa um crescimento real

1

de 5% face a 2005. Deste valor, 59,3% dizem respeito ao ramo Vida, peso
ligeiramente superior ao verificado no ano anterior (58,1%). A taxa de
crescimento real do ramo Vida foi de 7,7%, enquanto nos ramos Não Vida
foi de 1,5%.

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 89,5% para estas três regiões,
invertendo a tendência decrescente verificada  nos últimos anos (esta
proporção era de 85,8% em 2005, 86,8% em 2004 e de 87,8% em 2003).

Embora o índice de penetração (Prémios/PIB) se continue a situar em níveis
relativamente próximos nestas três regiões (9%, 8,7% e 10,7%, não muito
distintos dos valores de 2004 e 2005: 8,4%, 9%, 10,5% e 8,4%, 9,2% e
10,5%, respectivamente), quando se analisa o índice de densidade
(Prémios/População) constatam-se valores mais diferenciados. De facto, o
prémio médio per capita do Japão e da América do Norte (3.033 e 3.804
dólares, respectivamente) permanece superior ao registado na Europa
Ocidental (2.829 dólares), embora nesta área geográfica se continue a
verificar um crescimento mais pronunciado do que nos dois primeiros casos,
sendo que o Japão registou uma quebra abrupta deste indicador (3.747 em
2005).
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Por outro lado, merece também referência o facto de a Europa ser a região com
maior expressão a nível da quota de mercado Mundial e aquela que regista taxas
de crescimento mais elevadas.

Em linha com o verificado em 2005 e contrariando a situação existente em 2004 (ano em
que se registou um crescimento equilibrado dos dois segmentos de negócio), 2006 foi
marcado por uma evolução diferenciada, sendo que os seguros de Vida cresceram
sensivelmente o dobro dos seguros Não Vida, situação 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, tal como no ano anterior, a evolução significativa no
Continente Sul-americano, com expressivas taxas de crescimento, quer em termos nominais,
quer em termos reais, para a maioria dos países, sendo no entanto fundamentalmente
influenciada pelos valores do Brasil e México (taxas de crescimento nominais em USD de
26,91% e 17,15%, respectivamente), situação potenciada pelo facto de estes países
deterem em conjunto cerca de 64% do mercado segurador naquele continente.
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Produção Mundial

Gráfico 2.1 Quota de mercado Mundial

Gráfico 2.2 Crescimento nominal da produção a nível Mundial

1
É de notar que a referência a montantes e taxas de crescimento em dólares retirados do relatório Sigma não corresponde
às que seriam expressas em euros, face à oscilação que ocorreu na taxa de câmbio entre aquelas duas divisas durante
2006. De facto, como um euro valia 1,1797 dólares em 30-12-2005 e 1,317 doláres em 29-12-2006 (Fonte: Banco de
Portugal), um crescimento de 10% num montante expresso em euros corresponde a um aumento de 22,8% no mesmo
montante convertido em dólares.

Gráfico 2.3 Quota de mercado na União Europeia



natural correcção do mercado. Nos ramos Não Vida verificou-se igualmente um
decréscimo real da produção, embora de menor magnitude do que no ramo Vida (-2,4%).

O Reino Unido (30,2%), o grupo dos dez novos Estados Membros da União Europeia
(24,2%, em média) e a Irlanda (21,7%) foram aqueles que apresentaram as maiores
variações positivas para o ramo Vida, registando os dez novos Estados Membros da União
Europeia (9,7% em média) a maior taxa de crescimento real para os ramos Não Vida,
seguidos do Luxemburgo (8,5%).

No sentido inverso, e para além de Portugal, a Bélgica (-21,4%), a Itália (-7,5%) e a
Áustria (-0,6%) apresentam variações reais negativas para o ramo Vida. Quanto aos
ramos Não Vida, para além de Portugal, a Holanda (-3,2% ), o Reino Unido (-2,1%), a
Alemanha (-1%) e a Dinamarca (-0,6%) registaram taxas de crescimento negativas.

No caso da Holanda, importa salientar que, embora os dados do relatório Sigma
apontem para uma variação negativa, em termos reais, de 3,2% nos ramos Não Vida, a
privatização do sector da saúde originou uma mais do que duplicação dos prémios destes
ramos, medidos em euros.

O índice de penetração, após alguma estabilidade na UE15 nos últimos quatro anos,
registou um acréscimo de 1,1 pontos percentuais, tendo-se mantido sensivelmente aos
níveis do ano passado nos países da OCDE. Na UE25, registou-se um incremento de 1
ponto percentual, sendo que este agregado apresenta um valor ligeiramente inferior ao
da UE15, tendo presente o menor índice que se verifica nos novos Estados Membros.

O indicador para o mercado Português, que havia registado um acréscimo
significativo em 2005, fruto do elevado crescimento da produção, estabilizou em
2006 no nível do ano anterior (9,1%).

É ainda de salientar a evolução sofrida por este indicador nos últimos 10 anos, em
que Portugal praticamente duplicou o respectivo valor, muito por força do
crescimento sustentado do ramo Vida.
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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. Atendendo ao reduzido peso
dos novos Estados Membros em alguns indicadores, e para uma maior
compreensão da sua representação gráfica, existem situações nas quais esta é
feita de forma conjunta.

A estrutura da quota de mercado dos vários países que constituem a União Europeia, em
termos do rankingde posições, manteve-se praticamente inalterada

2 
face a 2005 e 2004,

tendo, no entanto, a principal alteração sido o grande crescimento registado pelo Reino
Unido (5 pontos percentuais). Este país já ocupava a primeira posição do ranking e, em
2006, obteve uma quota de mercado da ordem dos 30% (que corresponde a 34,6% vs
27,2% em 2005 no ramo Vida e 22% vs 21,6% em 2005 nos ramos Não Vida). 

A França registou em 2006 uma parcela de 18,1% (18,5% em 2005), sendo as
ponderações do ramo Vida e dos ramos Não Vida de 19,8% e 15,1%,
respectivamente. Por seu turno, a quota de mercado em termos de produção total
da Alemanha foi em 2006 de 14,8% (16,4% em 2005), com uma
representatividade de 10,5 % em Vida e de 22,6% em Não Vida.

Portugal, tal como nos dois anos anteriores, mantém a 13.ª posição do ranking,
com um peso de 1,3% e 1,2% no ramo Vida e nos ramos Não Vida,
respectivamente, totalizando uma quota de 1,3% em termos de actividade global,
menos 0,1 pontos percentuais que em 2005.

Não obstante a manutenção da sua posição em termos de ranking, Portugal registou um
crescimento real da produção negativo, principalmente nos negócios do ramo Vida
(-6,8%), em que as taxas de crescimento a nível europeu foram bastante mais elevadas.
Tal situação deriva fundamentalmente do referido aumento de produção extraordinário
registado em 2005 (43,1% em termos reais, o maior da UE15), tendo ocorrido uma

Produção na UE25

Índice de penetração

Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia

Fonte: Sigma – World insurance in 2006 (Swiss Re)
Valores de Portugal – ISP

Gráfico 2.5 Índice de penetração (Prémios/PIB)

2 
Com excepção da Espanha que passou a ocupar a quinta posição do ranking por troca com a Holanda.
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expectável, face aos respectivos índices de densidade, verifica-se a situação
inversa em países como Portugal – de forma pronunciada – e alguns dos
novos Estados Membros da União Europeia, nomeadamente a Eslovénia, a
República Checa, a Polónia e a Eslováquia.

Grande parte dos Estados Membros que apenas aderiram à União Europeia
em 2004 encontram-se representados graficamente no canto inferior
esquerdo, correspondendo, 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 2006, o volume
de prémios processados neste segmento respeitantes aos vinte e cinco países
que constituem a União Europeia atingiu os 899,8 biliões de dólares (face a
734,4 em 2005), o que representa 65% do valor total da actividade, superior
ao registado em 2005 (61,2%).

Embora, tal como já foi referido, 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.
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Apesar da estagnação do índice de penetração face ao acréscimo registado pelos
parceiros comunitários, Portugal manteve as suas posições no ranking, ocupando
o 7.º posto no mercado Europeu e o 13.º no mercado Mundial. Esta tabela é
liderada, a nível Mundial, pelo Reino Unido (índice de 16,5%), que ocupava o
terceiro posto em 2005, e pela África do Sul (16,0%).

O índice de densidade em Portugal atingiu, em 2006, os 1.664 euros (1.380 euros
em 2005), representando 47,5% da média da Europa dos Quinze, tal como em
2004, enquanto em 2005 este valor foi de 56,6%. 

Na UE25, os extremos relativamente a este indicador são ocupados pelo Reino
Unido e pela Irlanda, com um volume de prémios per capita de 6.446 e 5.565
dólares, respectivamente, e por grande parte dos novos Estados Membros da
União Europeia, dos quais sobressaem a Eslováquia, a Polónia, a Estónia, a Letónia
e a Lituânia, todas com um índice de densidade inferior a 350 dólares.

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. 

No que se refere à UE25, 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 regressão (R2) de 0,80 (superior ao coeficiente registado em 2005, 0,779),
continuando igualmente 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

Índice de densidade

Gráfico 2.7 Índice de penetração vs. Índice de densidade

Peso ramo Vida vs. ramos
Não Vida

Gráfico 2.6 Índice de densidade (Prémios/População residente)

Fonte: Sigma – World insurance in 2006 (Swiss Re)
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ainda mais reduzido do que o verificado no ano anterior (0,475). 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, 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 surgem claramente o Reino Unido, a Irlanda,
a França, a Finlândia e a Bélgica, como os 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 face à recta seja relativamente pequeno.

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

As conclusões são muito semelhantes às que foram retiradas a partir do gráfico
anterior, embora com uma relação linear mais forte, comprovada através de um
coeficiente (R2) superior, 0,762 (um pouco inferior ao verificado em 2005, 0,799).
No entanto, e tal como sucedeu em 2005, o declive da recta é superior no caso da
regressão relativamente à produção do ramo Vida (0,048), comparativamente
com a produção dos ramos Não Vida (0,025), o que significa que, embora com um
ajustamento de pior qualidade, o PIB per capita influencia de forma mais
determinante a produção do ramo Vida.

Sobressaem com uma produção inferior à esperada (nas zonas do lado direito mais
distanciadas da recta) o Luxemburgo, a Finlândia e a Grécia. Em situação oposta
surgem claramente a Holanda e, também, a Alemanha, a Eslovénia, o Reino Unido
e a Áustria. Da análise do gráfico, verifica-se igualmente que o ponto que
representa Portugal se encontra praticamente sobre a recta de regressão.
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Assim, e tendo em conta esta ressalva, a análise do Gráfico 2.8 permite verificar
que Portugal ocupa agora a 7.ª posição dos países comunitários com maior peso
da produção do ramo Vida (4.ª em 2005), encontrando-se à frente de países com
mercados seguradores à partida mais desenvolvidos como, por exemplo, a
Alemanha, a Itália e a Holanda.

O Luxemburgo (88,5%) e a Irlanda (79%) são os países que apresentam o peso do
ramo Vida mais elevado. Por outro lado, aquele segmento de negócio tem um
peso muito reduzido em países como a Lituânia, a Eslovénia e a Estónia, com
menos de 35% 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
(45,6%) o peso do ramo Vida é relativamente baixo comparativamente com os valores
registados na União Europeia, contrariamente ao que ocorre com o Japão (78,8%).

O Gráfico 2.9 permite comparar o nível do PIB per capita em cada um dos países
que integram a UE25 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 linear existente entre aqueles
indicadores não é muito significativo, apresentando um valor de apenas 0,387,

PIB per capita
e densidade do seguro

Gráfico 2.9 PIB per capita vs. Índice de densidade Vida

Gráfico 2.8 Ramo Vida/ramos Não Vida

Fonte: Sigma – World insurance in 2006 (Swiss Re)



No extremo oposto, e talvez pelo reduzido número de operadores existentes,
sinónimo de menor profundidade do mercado, encontram-se Malta, Letónia e
Estónia, onde os primeiros 5 grupos representam a totalidade do mercado,
seguindo-se a Lituânia (90,1%). Considerando apenas a UE15, encontram-se na
área de maior concentração a Finlândia (89,1%, que compara com 84,9% em
2004), Portugal (83,3%, face a 78,1% no ano anterior, e que representa o
segundo maior acréscimo de concentração na União Europeia, a seguir à Áustria
6,8 pontos percentuais) e a Bélgica (78,1%, acréscimo de 4,6 pontos percentuais
face a 2004).

Da análise do gráfico anterior, constata-se que de um modo geral os Estados
Membros que apenas aderiram à União Europeia no decurso de 2004 apresentam
mercados com características estruturais de grande concentração e reduzida
dimensão relativa.

Como tem sucedido nos últimos anos, continua a observar-se uma tendência geral
para uma maior concentração nos mercados com menor profundidade, isto é,
com uma dimensão menos significativa.

No âmbito dos ramos Não Vida, e em termos estruturais, a hierarquização dos
diversos Estados Membros da União Europeia é um pouco diferente, ocupando
Portugal a 16.ª posição nos mercados mais concentrados (13.ª posição em 2004), ou
6.º mercado se for considerada apenas a UE15, face ao 3.º posto ocupado em 2004.

Os mercados menos concentrados neste segmento de negócio são a Grécia (37,2% vs
38,9% em 2004), a Alemanha (38%) e a Espanha (40,2% vs 38,7% em 2004).

No conjunto dos ramos Não Vida, tal como nos dois anos anteriores, e
considerando apenas a UE15, são a Finlândia e a Suécia a evidenciar um mercado
mais concentrado, com 91,5% (91,3% em 2004) e 86,6% (90,8% em 2004).
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Finalmente, e como em anos anteriores, termina-se a análise comparativa a nível
internacional com a apresentação de indicadores relativos ao grau de
concentração de cada mercado nacional, referentes ao ano de 2005.

Por ausência de informação, não foi possível considerar, para o conjunto dos
ramos Não Vida, a Eslováquia, e, para ambos os segmentos de negócio, os
mercados da Hungria e do Luxemburgo.

Assim, considerando o mercado comunitário de seguros de Vida, verifica-se uma
reduzida concentração – utilizando a quota acumulada dos primeiros 5 grupos
seguradores – na Espanha (41,5%), no Reino Unido (43,1%) e na Alemanha
(45,3%). Verifica-se mesmo um decréscimo material do nível de concentração no
mercado britânico (-6,9 pontos percentuais face a 2004).

Gráfico 2.11 Concentração e dimensão do mercado na UE – Vida (2005)

Gráfico 2.10 PIB per capita vs. Índice de densidade Não Vida

Concentração dos
mercados

Gráfico 2.12 Concentração e dimensão do mercado na UE – Não Vida (2005)



69

No que respeita à repartição da produção entre empresas de direito
Português

4
e sucursais estrangeiras, é de notar a pequena perda de quota de

mercado das empresas sediadas em Portugal que exploram o ramo Vida face
ao ano anterior (redução de 1,9 pontos percentuais), enquanto as sucursais
estrangeiras que exploram este ramo cresceram 0,9 pontos percentuais face
ao ano anterior. 

Registou-se um acréscimo face ao ano anterior na quota de mercado dos ramos
Não Vida, quer a nível das empresas de direito Português (mais 0,6 pontos
percentuais), quer a nível das sucursais estrangeiras (acréscimo de 0,4 pontos
percentuais).

A produção relativa às empresas sediadas manteve, assim, a posição dominante
que sempre tem vindo a manifestar, apesar de um pequeno decréscimo na quota
de mercado, que passou de 97,5% em 2005 para 96,2% em 2006.

O
s 
Se

gu
ro
s

68

O
s 
Se

gu
ro
s

Todavia, considerando os elementos disponíveis para a UE25, são a Estónia
(96,6%) e a Eslovénia (96,1%) a apresentar os índices de concentração mais
elevados.

Tal como sucede no ramo Vida, mas de uma forma mais esbatida, face à situação
verificada em alguns países nórdicos, quase todos os Estados Membros que apenas
aderiram em 2004 à União Europeia ocupam predominantemente o lado direito do
gráfico, correspondente aos indicadores mais elevados no segmento em apreço.

Nos ramos Não Vida verifica-se, de uma forma ainda mais pronunciada, que a
mercados com menor profundidade corresponde uma maior concentração. Em
2005, contrariamente ao registado em 2004, o índice de correlação

3
entre estas

duas variáveis é inferior nos ramos Não Vida (-0,57 vs -0,60 em 2004) face ao
ramo Vida (-0,63 vs -0,56 em 2004).

A média ponderada (em função da quota de mercado de cada país na totalidade
do mercado segurador na UE25) do peso do top5 a nível europeu revela que o
negócio Vida (54,8 vs 54,5% em 2004) encontra-se mais concentrado do que os
ramos Não Vida (52,4% vs 50% em 2004), circunstância que, mais uma vez, se
poderá ficar a dever à grande diversidade de seguros existentes neste último
segmento.

2.2. Estrutura do mercado segurador

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica

No final de 2006 operavam em Portugal, em regime de estabelecimento, 76
empresas de seguros e resseguro, ou seja, mais 5 do que em 2005. Assim,
em 2006 ocorreu a constituição de três novas empresas de seguros de
direito português, duas delas operando nos ramos Não Vida (Popular
Seguros – Companhia de Seguros, S.A., e ACP Mobilidade – Sociedade de
Seguros de Assistência, S.A.) e uma no Ramo Vida (T-Vida – Companhia de
Seguros, S.A.). Iniciaram igualmente a sua actividade em Portugal duas
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia, a Asefa,
S.A., Seguros Y Reaseguros – Sucursal em Portugal (sucursal especializada
no segmento Não Vida com sede na Espanha) e a Hiscox Insurance Company
Limited – Sucursal em Portugal (sucursal especializada no segmento Não
Vida com sede no Reino Unido).

É também de referir o crescimento do número de empresas de seguros que
operam em Portugal em Livre Prestação de Serviços (LPS), que passou de 352 para
377. No âmbito destas notificações, sublinha-se a existência, em 2006, de 108
empresas provenientes do Reino Unido (mais 17 do que em 2005), 61 da Irlanda
(mais 4), 44 da Alemanha (mais 1) e 41 da França (mais 3). O número de empresas
de seguros provenientes destes quatro Estados Membros da União Europeia
representa agora 67,4% do total, um pouco mais do que a proporção existente
em 2005 (65,1%).

Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e resseguro

Número de empresas 
no mercado

Gráfico 2.13 Repartição da produção

3
Coeficiente de correlação linear entre a quota de mercado de cada país no mercado segurador europeu e a quota
agregada do top5 em cada país.

4
Incluindo produção no estrangeiro      

2004 2005 2006

Conjunto 69 71 76

Empresas de direito português 40 41 44

Anónimas 38 39 42

Vida 14 14 15

Não Vida 19 20 22

Mistas 5 5 5

Mútuas 2 2 2

Sucursais de empresas estrangeiras 29 30 32

Com sede na UE 28 29 31

Vida 9 9 9

Não Vida 18 19 21

Mistas 1 1 1

Com sede fora da UE 1 1 1

Vida 0 0 0

Não Vida 0 0 0

Mistas 1 1 1

Empresas de seguros em LPS 288 352 377
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É de referir que estes dois índices devem ser interpretados de diferentes formas. 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 propriedades

7
para o efeito. Já o

índice de Hirshman-Herfindahl – pela sua 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 tomado em consideração sempre que se pretendam
comparar níveis de concentração de mercados diferentes, ou relativos a períodos
mais distanciados entre si.

Invertendo a tendência de 2005, verificou-se uma pequena diminuição 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 2006, em 71,1%.

O Grupo CGD consolidou a sua posição de liderança no mercado nacional,
aumentando o seu peso no mercado em 2,1 pontos percentuais para 25,5%. Por
seu turno, o Grupo Millennium  BCP perdeu a vice-liderança para o Grupo ES,
devido fundamentalmente à quebra de produção na Ocidental Vida. O Grupo
Santander obteve um ganho significativo de quota de mercado ultrapassando o
grupo BPI, que caiu da 3.ª para a 5.ª posição do ranking dos grupos financeiros. 

Ao longo dos últimos anos, tem vindo a verificar-se um aumento da concentração da
produção nos seguros e operações do ramo Vida, fenómeno que registou uma quebra
de tendência em 2006, dado que as cinco primeiras empresas do ranking representam
79,5% do mercado, menos 3,4 pontos percentuais do que no ano anterior.

Esta situação encontra-se, tal como referido anteriormente, fortemente
condicionada pela desfavorável evolução da produção da Ocidental Vida e da BPI
Vida, visto que, com excepção destes dois casos, grande parte das empresas de
seguros que figuram no Quadro 2.4 aumentaram a sua quota de mercado.
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2.2.2. Posicionamento no mercado

Face ao verificado em 2005, o conjunto de empresas de seguros com sede em Portugal
que faziam parte do ranking das dez com maiores quotas de mercado manteve-se
inalterado, tendo  ocorrido uma troca de posições entre a Santander Totta Vida, que
passou a ocupar o 3.º lugar, e a BPI Vida, que caiu para a 5.ª posição.

Neste conjunto de entidades, verificou-se um pequeno decréscimo da
concentração, quer por parte das cinco primeiras do ranking (60,5% em 2006 vs
63,9% em 2005), quer por parte das dez primeiras (78,% em 2006 vs 81,2% em
2005). Este facto ter-se-á ficado a dever essencialmente à perda de quota de
mercado da Ocidental Vida e da BPI Vida.

Procedeu-se igualmente à determinação do nível de concentração do mercado,
através dos índices habitualmente utilizados para esse efeito: o índice de Gini

5
, que

registou um valor de 0,7021 (face a 0,7 em 2005), e o índice de Hirshman-Herfin-
dahl

6
, para o qual se obteve um valor de 0,0916, face a um valor mínimo teórico

de 0,0227 (em 2005 este índice era de 0,0993 para um valor mínimo de 0,0243).
Note-se que o valor do índice de Gini se encontra fortemente influenciado pela
referida constituição dos três novos operadores, dois dos quais com um volume de
actividade perfeitamente residual.

Conclui-se, assim, que o mercado nacional é relativamente concentrado, embora
se tenha registado um pequeno decréscimo da concentração face a 2005.

Gráfico 2.14 Produção de seguro directo - Conjunto da actividadeQuadro 2.3 Produção de seguro directo – Conjunto da actividade

Posicionamento dos
grupos financeiros

Concentração no ramo
Vida

Concentração do
mercado segurador

Português

5 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).

6 O índice de Hirshman-Herfindahl (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).

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado
2005 2006 Denominação Natureza 2005 2006

1.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 18,3% 20,1%

2.º 2.º Ocidental Vida Vida 15,1% 11,5%

5.º 3.º Santander Totta Vida Vida 6,4% 11,0%

4.º 4.º BES Vida Vida 9,2% 10,6%

3.º 5.º BPI Vida Vida 14,9% 7,4%

Cinco primeiras empresas 63,9% 60,5%

6.º 6.º Império Bonança Mista 4,9% 5,2%

7.º 7.º Açoreana Mista 3,9% 4,2%

8.º 8.º Allianz Portugal Mista 2,9% 3,0%

9.º 9.º Axa Portugal Não Vida 2,8% 3,0%

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

Dez primeiras empresas 81,2% 78,8%

Cinco maiores grupos financeiros 73,7% 71,1%

7 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).
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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 a observada
no ramo Vida, pelo menos no que se refere à informação relativa ao top10, não
obstante a Fidelidade-Mundial continuar a apresentar-se destacada como líder de
mercado, ainda que a sua quota de mercado haja descido 1,6 pontos percentuais
para 21%. 

O peso das primeiras 5 e das primeiras 10 empresas reduziu-se em 2005 face a
2006, sendo de 59,4% e 81,3%, respectivamente. Em termos do top10, a
generalidade das empresas viu a sua quota reduzir-se ligeiramente, excepção feita
à Axa Portugal (subida de 0,4 pontos percentuais), Zurich (acréscimo de 0,2
pontos percentuais), que passou deste modo a ocupar a 5.ª posição do ranking
por troca com a Allianz Portugal (6.ª posição em 2006), Ocidental (subida de 0,5
pontos percentuais), que lhe permitiu a ascensão ao 7.º lugar do ranking por troca
com a Açoreana e a Lusitania (subida de 0,5 pontos percentuais).

O índice de Gini apresenta em 2006, para o agregado dos ramos Não Vida, um
valor de 0,631, mais elevado do que o verificado em 2005 para o mesmo
segmento de negócio (0,605), mas mais baixo do que o correspondente para o
ramo Vida. Contudo, este índice deve ser encarado como muita prudência
porque, tal como referido anteriormente, está distorcido pela entrada de dois
novos operadores com quotas de mercado perfeitamente inexpressivas. 

Por sua vez, o índice de Hirshman-Herfindahl (HHI) evidencia um valor de 0,0441,
face a um mínimo teórico de 0,0345, valor bastante mais reduzido do que o
constatado no ano anterior (0,174).

No que respeita ao posicionamento dos grupos financeiros, verifica-se alguma
estabilidade face a 2005,  continuando o Grupo CGD a assumir claramente a liderança
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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 em 2006, a subida da
Fidelidade-Mundial à liderança, por troca com a Ocidental Vida. Uma vez mais, destaca-
se a Santander Totta Vida, que passou a ocupar a 3.ª posição do ranking por troca com a
BPI Vida, que caiu para o 5.º lugar. Finalmente, salienta-se a entrada no ranking da
Lusitania Vida para o 8.º posto e a queda da Real Vida da 7.ª para o 10.ª posição.

Em 2006, o índice de Gini apresenta para o mercado relativo ao ramo Vida um valor de
0,633, mais baixo do que o verificado para o conjunto da actividade e que o registado em
2005 (0,660). Por sua vez, o índice de Hirshman-Herfindahl evidencia um valor de 0,1346
(valor mínimo teórico de 0,0476), também mais reduzido do que o obtido em 2005
(0,152, valor mínimo teórico de 0,05).

Relativamente à quota de mercado dos principais grupos financeiros, o Grupo CGD
passou a ocupar a primeira posição da tabela por troca com o Grupo Millennium BCP
Fortis, que passou para o 2.º  lugar. O grupo Santander, mercê do forte aumento da
produção, passou a ocupar o 3.º posto  do ranking, por troca com o Grupo BPI, que
desceu para 5.º. O Grupo ES manteve a 4.ª posição do ranking, não obstante ter
registado um aumento da quota de mercado de 2,7 pontos percentuais.

Posicionamento dos
grupos financeiros no

ramo Vida

Gráfico 2.15 Produção de seguro directo - Actividade Vida

Concentração no
agregado Não Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado
2005 2006 Denominação Natureza 2005 2006

3.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 16,3% 19,6%

1.º 2.º Ocidental Vida Vida 22,0% 17,0%

5.º 3.º Santander Totta Vida Vida 9,4% 16,3%

4.º 4.º BES Vida Vida 13,4% 15,8%

2.º 5.º BPI Vida Vida 21,8% 10,9%

Cinco primeiras empresas 82,9% 79,5%

6.º 6.º Açoreana Mista 3,8% 4,3%

8.º 7.º Axa Portugal Vida Vida 1,8% 2,1%

14.º 8.º Barclays Vida e Pensiones Vida 0,6% 1,7%

11.º 9.º Lusitania Vida Vida 1,2% 1,7%

9.º 10.º Crédito Agrícola Vida Vida 1,5% 1,7%

Dez primeiras empresas 93,1% 91,1%

Cinco maiores grupos financeiros 83,9% 81,3%

Quadro 2.4 Produção de seguro directo – Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado
2005 2006 Denominação Natureza 2005 2006

1.º 1.º Fidelidade-Mundial Mista 22,6% 21,0%

2.º 2.º Império Bonança Mista 13,6% 13,0%

3.º 3.º Axa Portugal Mista 8,8% 9,2%

4.º 4.º Tranquilidade Não Vida 8,8% 8,7%

6.º 5.º Zurich Não Vida 7,2% 7,4%

Cinco primeiras empresas 61,1% 59,4%

5.º 6.º Allianz Portugal Mista 7,3% 6,9%

8.º 7.º Ocidental Não Vida 3,5% 4,0%

7.º 8.º Açoreana Mista 4,0% 4,0%

10.º 9.º Lusitania Não Vida 3,1% 3,6%

9.º 10.º Global Não Vida 3,4% 3,5%

Dez primeiras empresas 82,4% 81,3%

Cinco maiores grupos financeiros 70,6% 68,8%

Quadro 2.5 Produção de seguro directo – Actividade Não Vida

Posicionamento dos
grupos financeiros
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as sete maiores empresas representaram 70,6% da produção da
modalidade, face a 71,7% em 2005 e a 73,2% em 2004.

O conjunto de empresas que constitui o grupo das sete maiores não sofreu
alterações, nem as suas respectivas quotas de mercado. Continua 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 (31,9%, face a 32,9% em 2005). A redução do peso destas duas
empresas resultou da quebra do volume de prémios verificada em ambas, na
proporção de 1,9% e 6,4%, respectivamente.

O índice de Gini evidencia um valor de 0,501, enquanto que o HHI apresenta
um valor de 0,0958, face a um valor mínimo teórico de 0,05. Em 2005, o
índice de Gini era de 0,512 e o HHI de 0,0981, o que confirma para o
conjunto das empresas presentes nesta modalidade a mesma tendência de
desconcentração ligeira verificada 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, tal
como em 2005.

A principal alteração, face a 2005, prende-se com o facto de a Ocidental ter
passado a assumir a liderança de mercado, com uma quota de 21,4%, mais
1,9 pontos percentuais, por troca com a Fidelidade Mundial, que passou a
ocupar a 2.ª posição do ranking. Registe-se ainda que a Império Bonança
continuou a perder quota de mercado, menos 1,5 pontos percentuais
quando comparada com o ano anterior.

Em 2006 o índice de Gini, para este segmento, era de 0,658, mais
significativo do que o verificado nos restantes ramos Não Vida em análise.
Em 2005 e 2004 o índice de Gini era, respectivamente, de 0,631 e 0,667.
Por sua vez, o HHI apresenta um valor de 0,137 (mínimo teórico de 0,048)
por comparação com o valor de 0,139 em 2005. Assim, o fenómeno de
desconcentração de mercado neste segmento de negócio, que se vinha a
evidenciar em anos anteriores, parece ter abrandado.
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do mercado com 24,5 pontos percentuais de vantagem em relação ao Grupo ES.
Saliente-se ainda que o Grupo Zurich passou a ocupar a 4.ª posição do rankingdos ramos
Não Vida, por troca com o Grupo Allianz, que desceu para o 5.º lugar. 

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 grupos
de ramos Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e o ramo
Responsabilidade Civil Geral, assim como a modalidade Acidentes de
Trabalho, 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 85% 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 66,2% 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.

Em 2006, verificou-se uma ligeira redução da concentração face ao ano
anterior na modalidade de Acidentes de Trabalho. Com efeito, neste período

Doença

Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.17 Produção de seguro directo - Acidentes de Trabalho
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Gráfico 2.16 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida
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O ranking das primeiras sete empresas neste segmento de negócio não sofreu
alterações significativas de 2005 para 2006. De facto, a estabilidade verificada
pode ser ilustrada pelo 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 1,9 pontos percentuais no peso da Império Bonança,
situação devida à sua quebra de produção de 10,6%. 

Em consequência deste panorama, a produção agregada do top7 manteve-se ao
mesmo nível do ano anterior, 69,6%.

Em 2006, o índice de Gini apresenta para o mercado relativo ao seguro de
Incêndio e Outros Danos um valor de 0,582, denotando um mercado ligeiramente
menos concentrado do que no ano anterior, quando este índice era de 0,588. Já
para o HHI foi calculado o valor de 0,0887 (0,0985 em 2005), que compara com
um mínimo teórico de 0,0357.

Contrariamente ao que havia sido verificado no ano anterior, no Ramo
Responsabilidade Civil Geral registou-se uma diminuição da diferença entre a
posição ocupada pelas duas maiores empresas do mercado, reduzindo-se,
também, o diferencial entre a segunda e a terceira posições.

Assim, a Fidelidade-Mundial – fruto da redução da sua quota em 4,5 pontos
percentuais – passou a deter uma margem de 6 pontos percentuais
relativamente à Império Bonança (em 2005 esta era de 11 pontos percentuais).
A AXA manteve o 3.º posto, com uma quota de 11,8% (10,2% em 2005).

Realce-se ainda a 4.ª posição da AIG Europe, com um peso de 11,5%,
decorrente de um crescimento pronunciado da sua produção (24,9% em 2006,
12,5% em 2005).

A quota agregada do top7 foi de 77,6% em 2006, face a 78% em 2005, o que
indicia uma menor concentração neste segmento, ainda que não muito
pronunciada. Idêntica conclusão pode ser retirada através do índice de Gini,
que decresceu de 0,608 para 0,552 no mesmo período. Para o HHI
determinou-se um valor de 0,104, face a um mínimo teórico de 0,048 (0,114
em 2005). 
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A concentração no grupo de ramos Automóvel é mais moderada, dado que as
sete primeiras empresas representam 71,8% do mercado, valor idêntico a 2005.
Neste caso, é de notar o facto de a estrutura dos lugares cimeiros do ranking se ter
mantido praticamente inalterada.

Por sua vez, o índice de Gini evidencia um valor de 0,542 – ainda assim
ligeiramente acima do constatado no segmento de Acidentes de Trabalho –,
apresentando o HHI um valor de 0,097, face a um mínimo teórico de 0,0435.
Ambos os indicadores confirmam uma tendência para uma ligeira
desconcentração do mercado, já que em 2005 os índices de Gini e HHI
apresentavam um valor de, respectivamente, 0,558 e 0,102, e de 0,580.

Efectuando a análise do ponto de vista dos grupos financeiros, verifica-se que o
Grupo CGD representa quase um terço do mercado (31,8%), seguindo-se os
Grupos AXA e Espírito Santo, com 10,6% e 9,6%, 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 negócios, se incluírem modalidades de seguro tão díspares quanto o
multirriscos habitação ou o seguro de colheitas, nas quais algumas empresas
de seguros têm vindo, cada vez mais, a especializar-se.

Responsabilidade 
Civil Geral

Incêndio e Outros
Danos

Gráfico 2.19 Produção de seguro directo - Automóvel

Gráfico 2.20 Produção de seguro directo - Incêndio e Outros Danos

Automóvel

Gráfico 2.18 Produção de seguro directo - Doença



Em resumo, considerando o índice de Gini, verifica-se que em 2006 o seguro de
Doença apresenta o segmento de negócio no qual a concentração é mais elevada
(0,658), seguindo-se, por esta ordem, o seguro de Incêndio e Outros Danos e o ramo
Responsabilidade Civil Geral (0,582 e 0,552, respectivamente, em 2006), constituindo
o seguro Automóvel e a modalidade Acidentes de Trabalho aqueles em que o mercado
é mais equilibrado (índices de 0,542 e 0,501, pela mesma ordem).

Esta situação pode também ser analisada a partir do estudo do Gráfico 2.22, que representa
a habitualmente denominada Curva de Lorenz para aqueles segmentos de negócio8.

Apesar de a curva da concentração relativa ao ramo Vida não ter sido
representada, aquela estaria situada, para grande parte das observações, abaixo
da curva que representa o seguro de Doença e acima das curvas relativas a
Incêndio e Outros Danos e a Responsabilidade Civil Geral.

Por tudo o que foi referido, nos ramos Não Vida, o ano 2006 continua a revelar,
tal como em anos anteriores, uma evolução no sentido da desconcentração do
mercado, embora menos pronunciada que em 2005. No ramo Vida, e como já foi
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referido, o movimento ocorre no mesmo sentido (e inversamente ao registado em
2005), assumindo uma expressão relativamente mais significativa.

2.2.3. Efectivos

O número de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e resseguro de direito
português, no ano 2006, foi de 10.158 (92,4% do total), dispondo as sucursais de
empresas de seguros com sede na União Europeia de 735 trabalhadores (6,7%) e as
sucursais de empresas não comunitárias de apenas 101 trabalhadores (0,9%).

No entanto, a evolução verificada para cada um dos agregados em particular não foi
homogénea. Com efeito, enquanto que no caso das empresas de seguros de direito
Português se verificou uma redução de 5,1% (face a um acréscimo de 5,7% em 2005),
para as sucursais de empresas de seguros estrangeiras sediadas na União Europeia
registou-se um aumento de 2,1% (incremento de 28,8% em 2005). No caso das
empresas de seguros sediadas em países não pertencentes à União Europeia verificou-se
um ligeiro acréscimo, 1%, em linha, aliás, com a variação que já se havia verificado no
ano anterior.

Em termos globais, existiam, no final de 2006, 10.994 trabalhadores, ou seja, menos 531
– ou 4,6% – do que o número registado em 2005, retomando-se a tendência de redução
que se vinha a verificar desde o início da década e que havia sido interrompida em 2005.

2.2.4. Internacionalização

No que respeita às sucursais de empresas de seguros portuguesas que exercem a
sua actividade no estrangeiro, a situação manteve-se inalterada em 2006 face aos
dois anos anteriores, com 8 empresas a apresentarem sucursais estabelecidas em
países da União Europeia e 1 estabelecida em Macau.

Ao analisar a produção por ramos, constata-se que para o ramo Vida os únicos
países de destino com representatividade são a França, englobando 55,9% do
total da produção (face a cerca de 60,8% em 2005) e a Espanha (42,6%).

Relativamente aos ramos Não Vida, é também a produção nestes dois países que assume
maior importância, pela mesma ordem, a oposta da verificada em 2005: os negócios em
França representam uma quota de 68,5% (36,1% em 2005), seguindo-se a Espanha,
27,9% (63,9% em 2005). No primeiro caso, o grupo de ramos Acidentes e Doença
(40,6%) assume um papel preponderante, enquanto em Espanha existe a
predominância do grupo de ramos de Incêndio e Outros Danos (67%).
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Gráfico 2.22 Curva de Lorenz - Concentração dos principais segmentos Não Vida

Sucursais de empresas
Portuguesas no

estrangeiro

Concentração nos
principais segmentos 

Não Vida

8 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.

União Europeia Fora da U.E.

Vida BES Vida - 1 1 - - 2

Não Vida Tranquilidade - 1 - - - 1

Mistas Fidelidade-Mundial - 1 1 - 1 3

Império Bonança 1 - 1 1 - 3

Total 1 3 3 1 1 9
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Quadro 2.6 Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro

Gráfico 2.21 Produção de seguro directo - Responsabilidade Civil Geral



Este decréscimo fez-se sentir tanto no ramo Vida (-5,2%) como nos ramos Não
Vida (-0,5%), embora por razões imputáveis a causas distintas.

No ramo Vida, havia sido observado um acréscimo da produção na ordem de
49,5% em 2005 − em grande parte influenciado pelo impacto pontual da
implementação da Directiva Comunitária sobre a Tributação da Poupança −
quando o nível de crescimento anual médio dos quatro anos anteriores havia sido
de cerca de 15%. 

Com base na tendência de crescimento da produção própria do ciclo, em 2006
seria de esperar um volume de prémios correspondente a uma taxa de variação
composta de 15% ao ano face ao exercício de 2004 (ou seja, cerca de 33% acima
dos 6.063 milhões de euros de então), o que daria uma produção expectável de
cerca de 8.018 milhões de euros, valor, no entanto, inferior aos cerca de 8.592
milhões de euros efectivamente registados, situação que traduz uma produção
cerca de 6,7% superior à tendência. Aproximadamente 85% da diferença entre a
produção observada e a esperada podem ser explicados pelo incremento de cerca
de 15% no segmento dos seguros do tipo PPR/E e Temporários, a que se junta o
efeito do crescimento de cerca de 29% no segmento das Operações de
Capitalização.

Nos ramos Não Vida, continuou a desaceleração do ritmo da produção, desta vez
traduzida num decréscimo na ordem dos 19 milhões de euros relativamente ao
ano anterior, representando -0,5% em termos nominais e -3,6% em termos reais
(face aos -0,7% registados em 2005), o que é consistente com o contributo nulo
da procura interna do país e com a quebra  real do investimento (na ordem dos
3,1%). 
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No âmbito da actividade em LPS, verificou-se um acréscimo de sete casos no
número total de empresas com notificação para operar em Livre Prestação de
Serviços face a 2005. Estas alterações ficaram a dever-se à Zurich e à Mútua dos
Pescadores, tendo a primeira procedido à notificação para seis territórios
(Alemanha, Irlanda, Espanha, França, Itália e Reino Unido) e a segunda para um
(França), no âmbito dos ramos Não Vida.

Em termos de produção, é de notar que os mercados mais expressivos são o
Reino Unido nos ramos Não Vida (27,2%), sendo a sua totalidade relativa ao
grupo de ramos Incêndio e Outros Danos, seguindo-se a Bélgica com 22,9% e
a Espanha com 17,7%. Nestes dois últimos países, a produção corresponde,
na sua maioria, ao agregado Diversos no caso da Bélgica e a Crédito e Caução
para a Espanha.

A produção relativa ao ramo Vida, que respeita apenas ao Luxemburgo,
representa apenas 8% do total de prémios emitidos, em 2006, pelas empresas de
seguros de direito nacional em LPS.

Tal como já havia sido verificado em anos anteriores, algumas das notificações
apresentadas parecem corresponder apenas a uma habilitação administrativa,
continuando a não ter contrapartida ao nível da produção.

2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração

Em termos globais, em 2006 registou-se um decréscimo sensível na produção de
seguro directo. Com efeito, esta apresentou uma redução nominal da ordem dos
3,7% face a 2005, cifrando-se em cerca de 12,7 mil milhões de euros.

Gráfico 2.23 Evolução da produção – Ramo Vida e ramos Não Vida

Quadro 2.8 Produção – Seguro directo

País de destino

Vida BES Vida - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2

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

Não Vida Cosec - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 1 - 5

Mútua Pescadores - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Real - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 4

Tranquilidade - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 3

Zurich Seguros - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - 1 - 6

Mista Fidelidade-Mundial - 1 1 - - - 1 - - 1 2 - 1 1 - 8

Império Bonança - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 9

Total 1 6 6 3 9 1 11 1 3 3 7 1 5 7 2 66

Bé
lg
ic
a

A
le
m
an
ha

Á
us
tr
ia

D
in
am
ar
ca

Es
pa
nh
a

Fi
nl
ân
di
a

Fr
an
ça

G
ré
ci
a

H
ol
an
da

Irl
an
da

Itá
lia

Lu
xe
m
bu
rg
o

N
or
ue
ga

Re
in
o 
U
ni
do

Su
éc
ia

To
ta
l

Produção

Quadro 2.7 Empresas com notificação para operar em LPS

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios Não Vida 4.102 4.157 4.138 
Prémios Vida 6.063 9.066 8.592 
Total 10.165 13.223 12.730



técnica média garantida dos novos contratos do ramo Vida com participação nos
resultados, não ligados a fundos de investimento.

A redução dos resultados financeiros terá resultado, em grande parte, da desvalorização
das obrigações de taxa fixa existentes em carteira, por efeito do aumento das taxas de juro
de mercado. Por seu lado, o crescimento dos resultados operacionais terá ficado a dever-
se essencialmente ao já referido acréscimo do montante dos resgates, que contribuiu para
uma subida dos custos com sinistros líquidos de resseguro da ordem dos 1.050 milhões de
euros, valor mais do que compensado pela redução em cerca de 1.810 milhões de euros
na rubrica de (variação de) outras provisões técnicas líquidas de resseguro.

Em termos individuais, todas as vinte e uma empresas que exploram o ramo Vida
apresentaram resultados positivos em 2006.

Como seria de esperar e se constata graficamente, entre 2000 e 2006 a exploração do
ramo Vida pelas empresas especializadas e mistas apresentou consistentemente
Resultados Operacionais negativos e Resultados Financeiros positivos. Os Resultados
Correntes do período foram positivos com excepção dos relativos ao exercício de 2002
(devido a um saldo negativo de mais e menos-valias não realizadas anormalmente
elevado, influenciado por menos-valias diferidas dos dois anos anteriores).
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A evolução verificada na produção do ramo Vida traduziu-se numa variação
mínima do peso desta parcela no total da carteira, que passou a representar
67,5% (face a 68,6% em 2005 e 59,6% em 2004). 

Os resultados alcançados pelas empresas de seguros e de resseguro sob a supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – empresas de direito Português e sucursais de
empresas de seguros não comunitárias – voltaram a ser favoráveis em 2006, quer no ramo
Vida, quer nos ramos Não Vida, completando um ciclo de quatro anos de resultados
crescentemente positivos que se iniciou em 2003, com a recuperação dos efeitos da crise
dos mercados financeiros e de capitais de 2000 a 2002, período ao longo do qual o
mercado segurador Português havia apresentado resultados globalmente negativos.

Dada a grande relevância da função financeira nos resultados da actividade seguradora −
especialmente no caso do ramo Vida − e os níveis significativos de investimento na
componente de acções e fundos de investimento fortemente baseados em acções (cerca de
10% do total), não é de estranhar a existência de expressivos efeitos de correlação positiva
entre os ciclos ascendentes e descendentes dos mercados de capitais e os ciclos
correspondentes dos resultados da actividade seguradora, especialmente em países com
economias maduras e com mercados eficientes, suficientemente diversificados e profundos,
e onde as regras contabilísticas de valorimetria espelham os valores de mercado.

Ora, em 2006, o mercado de acções europeu apresentou fortes taxas de crescimento (cerca
de 20% no Dow Jones Euro Stoxx e 30% no PSI-20), o que explica que a maior parte dos
resultados de exploração do exercício de 2006 tenha sido conseguida à custa da
rendibilidade financeira da componente de acções e fundos de investimento da carteira das
empresas de seguros.

A conta técnica do ramo Vida apresentou resultados positivos na ordem de 306,4 milhões
de euros, o que representa um aumento de 12,3% face aos 273 milhões do ano anterior.
Há que considerar, no entanto, que o saldo supra foi obtido após dedução de cerca de
205,8 milhões de euros de participação nos resultados (mais 24% que em 2005), pelo que
os resultados antes de participação haviam, de facto, ascendido a cerca de 512,2 milhões.

Este acréscimo de resultados coincide com um ligeiro decréscimo dos prémios (-5,2%) e
dos resultados correntes do exercício (-5,6%), este último resultante de uma redução dos
resultados financeiros (de 1.271,4 para 994,2 milhões de euros) ligeiramente superior ao
aumento dos resultados operacionais (de -867,0 para -612,5 milhões), que em grande
parte terá resultado das penalizações contratualmente previstas para a anormal taxa de
resgates observada (71% superior à de 2005). Devido aos efeitos de compensação já
referidos, a diferença positiva nos resultados técnicos entre 2006 e 2005 ficou a dever-se
essencialmente a uma menor dotação do Fundo para Dotações Futuras (75,3 milhões de
euros contra os 131,4 do exercício anterior), associada a uma ligeira subida da taxa

Resultados técnicos 
de Vida 

Carácter cíclico dos
resultados técnicos 

Gráfico 2.25 Resultados técnicos do ramo Vida

Gráfico 2.24 Peso na carteira - Ramo Vida e ramos Não Vida
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Gráfico 2.26 Resultados operacionais e financeiros – Ramo Vida (A preços constantes de 2006)



No conjunto, os Resultados Correntes positivos dos seguros dos ramos Não Vida foram
acompanhados de Resultados Operacionais crescentemente positivos entre 2004 e
2005, tendência que se interrompe em 2006 com estes resultados (ainda em terreno
positivo) a decrescerem de 111 para 60,2 milhões de euros. Tal decréscimo foi ditado
fundamentalmente por pequenos aumentos de escala nas rubricas de maior expressão
monetária, caso dos custos com sinistros, líquidos de resseguro (cerca de 3,8%), e dos
custos de exploração líquidos (cerca de 2,9%), parcialmente compensados pelo aumento
dos prémios adquiridos líquidos de resseguro (1,9%).

A análise do gráfico seguinte, que decompõe o resultado financeiro dos seguros
dos ramos Não Vida, permite constatar o decréscimo de Proveitos Financeiros e do
Saldo de Mais e Menos-Valias Não Realizadas de investimentos entre 2000 e 2002.
Aquela tendência reverte-se a partir de 2003, sendo acompanhada de uma
redução significativa do peso dos Custos com Investimento. O acréscimo de
Proveitos Financeiros é particularmente relevante em 2006, nomeadamente, pelo
contributo do Saldo de Mais e Menos-Valias Realizadas. As restantes rubricas que
compõem os resultados financeiros não registaram alterações de escala
significativas face ao ano 2005.
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Considerando como base a totalidade do mercado do ramo Vida sob o controlo
do ISP, os Resultados Operacionais negativos da exploração do ramo − que vinham
crescendo em valor absoluto desde o ano 2000 − registaram melhorias sensíveis
em 2005 (evolução de -898 para -867 milhões de euros) e 2006 (evolução de -867
para -612 milhões). Por outro lado, os Resultados Financeiros sofreram uma
diminuição de 1.140 para 919 milhões (-19,4%) − devido à ocorrência simultânea
de um saldo  negativo de mais e menos-valias não realizadas e de um aumento de
custos com investimentos e de participação nos resultados −, efeito este que, em
combinação com a melhoria dos Resultados Operacionais, levou a um crescimento
dos Resultados Correntes de 273 para 306,4 milhões de euros (uma evolução de
cerca de 12%).

No tocante à conta técnica dos ramos Não Vida, apesar da redução pouco
expressiva da produção de seguro directo, verificou-se um acréscimo de
cerca de 39% nos resultados, que passaram de 388 milhões de euros em
2005 para 539 milhões em 2006. 

Este último valor é efectivamente comparável com os cerca de 512 milhões de euros de
resultados técnicos do ramo Vida antes de participação nos resultados, uma vez que esta
é pouco expressiva nos ramos Não Vida (cerca de 2 milhões).

A evolução da conta técnica dos ramos Não Vida ficou a dever-se fundamentalmente ao
contributo da função financeira, associada à valorização dos investimentos em acções e
fundos de investimento fortemente baseados em acções, particularmente ao saldo de
proveitos e custos com investimentos que atingiu cerca de 393 milhões de euros (mais
93% que o valor registado no ano anterior) − dos quais 157 milhões corresponderam à
mais-valia extraordinária resultante de uma operação de alienação da participação de
uma empresa de seguros em outra empresa de seguros − a que se somaram cerca de 86
milhões de euros de saldo de mais e menos-valias não realizadas de investimentos
(representado um aumento na ordem de 17% face ao ano anterior) e, ainda, mais 60,2
milhões de euros de resultados operacionais (menos 46% que no ano precedente).

Gráfico 2.27 Resultados financeiros – Ramo Vida
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Gráfico 2.28 Resultados operacionais e financeiros – Ramos Não Vida  (A preços constantes de 2006)

Resultados técnicos de
Não Vida 

Gráfico 2.29 Resultados financeiros – Ramos Não Vida



Genericamente, podemos decompor o resultado da conta técnica do mercado segurador
sob a supervisão do ISP − que em 2006 atingiu um valor de cerca de 845 milhões de
euros (cerca de 28% superior ao resultado de 2005) − em 306 milhões oriundos da conta
técnica do ramo Vida e 539 milhões provenientes da conta técnica dos ramos Não Vida,
dos quais 157 milhões corresponderam à mais-valia realizada através de uma única
operação de venda de acções não cotadas que, quer pelo montante, quer pela
rendibilidade implícita (cerca de 87%), pode ser caracterizada como extraordinária.  

Expurgado o valor daquela mais-valia, obteríamos um resultado técnico global de
cerca de 688 milhões de euros, cerca de 4% superior aos 661 milhões de euros
registados em 2005, os quais, por sua vez, foram cerca de 16% superiores aos 568
milhões de euros registados em 2004.
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A análise por ramos revela que todos eles registaram resultados positivos em
2006, tendo o Automóvel sido aquele que mais contribuiu para o resultado
global (com cerca de 362 milhões de euros), seguido pelo grupo de ramos
Incêndio e Outros Danos (com cerca de 69 milhões) e pelo Acidentes e
Doença (com cerca de 54 milhões). O conjunto dos demais ramos contribuiu
com cerca de 10% para o resultado global.

Apesar de, entre ramos, se ter registado uma grande variação dos rácios de
Resultados Financeiros sobre Prémios, constatou-se que nenhum dos ramos
Não Vida apresentou Resultados Financeiros negativos. O Automóvel
registou o maior índice Resultados Financeiros vs. Prémios, com cerca de
15%, e o Doença, o menor, com cerca de 3%. 

A volatilidade foi ainda maior no tocante aos rácios de Resultados
Operacionais sobre Prémios,  salientando-se o facto de dois ramos terem
registado resultados negativos, o seguro de Acidentes de Trabalho e o ramo
Doença, com rácios de -9% e -3% respectivamente. O Resultado
Operacional negativo de Acidentes de Trabalho está fortemente influenciado
pelo reforço da provisão para sinistros efectuado por uma das empresas com
maior quota de mercado neste seguro. 

Destaca-se ainda a elevada rendibilidade do ramo Diversos, que no entanto
tem pouca representatividade na conta técnica global. 

É ainda de salientar o facto de cinco empresas de seguros terem apresentado
resultados negativos (uma em 2005 e três em 2004), os quais são
materialmente irrelevantes face ao resultado global.

Gráfico 2.30 Resultados por modalidades/ramos de seguros Não Vida e respectivos pesos
na produção

Gráfico 2.31 Resultados técnicos dos ramos Não Vida

Gráfico 2.32 Evolução do resultado da conta técnica



89

Esta estrutura revela um peso do segmento baseado em Acções (acções e
unidades de participação em fundos de investimento) de cerca de 10%,
tanto em Vida como em Não Vida. 

Sendo certo que o segmento das Obrigações comporta tanto títulos de
rendimento fixo como floats é, no entanto, possível estimar a respectiva taxa
de rendibilidade média tanto no agregado de Vida (cerca de 2,7%) como no
agregado Não Vida (cerca de 2,8%).

Tomando por base os resultados dos estudos de impacto quantitativo (QIS) do
CEIOPS, a maturidade média ponderada (duração financeira) dos investimentos
em obrigações pode ser estimada em aproximadamente cerca de 5,25 anos no
ramo Vida e 4,75 nos ramos Não Vida (segmento influenciado pelas durações mais
longas das aplicações inerentes ao seguro de Acidentes de Trabalho), maturidades
essas para as quais as taxas de juro das obrigações de menor risco na Zona Euro se
situaram, em média anual, respectivamente em torno dos 3,8% e dos 3,6%,
dando origem a desvalorizações na ordem dos 3,14% em Vida e 2,16% em Não
Vida e a um saldo residual agregado de juros e menos-valias de magnitude
negligenciável (na ordem dos 25 milhões de euros).

Como consequência da conclusão supra, e da rendibilidade negativa do conjunto
dos investimentos em Imóveis, Depósitos Bancários e Outros Activos, pode
assumir-se grosso modo a hipótese de que todos os proveitos, mais-valias não
realizadas e recuperação de menos-valias realizadas de investimentos possam ser
imputados ao segmento da carteira de investimentos baseado em Acções.

Tendo em consideração esta hipótese, e abstraindo os 157 milhões de euros
da já referida mais-valia atípica realizada através de uma única operação de
venda de acções não cotadas, é possível estimar a rendibilidade aproximada
dos investimentos fortemente baseados em Acções, respectivamente em
cerca de 27% no agregado de Vida (a que corresponderiam cerca de 968
milhões) e 27,6% no agregado Não Vida (a que corresponderiam cerca de
187 milhões de euros).

Incluindo a referida mais-valia extraordinária, poderemos estimar
aproximadamente o contributo financeiro da componente da carteira de
investimentos fortemente baseada em Acções, para os resultados do
exercício − antes de impostos e dotação do Fundo para Dotações Futuras −
na ordem de 1.312 milhões de euros. 

Daquele valor, cerca de 75 milhões terão sido utilizados para dotar o Fundo
para Dotações Futuras, deixando aproximadamente 1.245 milhões de euros
para resultados do exercício antes de impostos, o que corresponde a 84%
dos 1.487 milhões de resultados financeiros, técnicos e não técnicos,
apurados no exercício. Convém, no entanto, lembrar que parte deste valor
correspondeu a mais-valias não realizadas de investimentos, que levaram a
um reforço significativo da Reserva de Reavaliação Regulamentar.

Para completar a reconstituição integral dos contributos para os resultados
líquidos do exercício, teríamos que deduzir aos 1.487 milhões de euros
acima referidos cerca de 548 milhões de resultados operacionais negativos
da conta técnica e, finalmente, cerca de 235 milhões de impostos sobre os
resultados do exercício.
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O resultado positivo da conta técnica foi ainda enriquecido com o contributo
da revalorização dos activos livres, traduzido em várias rubricas da Conta
Não Técnica, a qual apresenta um saldo final de 939,5 milhões de euros
antes de impostos (que ascenderam a 235,2 milhões) e de 704,3 milhões de
resultado do exercício líquido de impostos.

Esta evolução deu origem a um resultado líquido do exercício positivo, pelo quarto
ano consecutivo, após a crise dos mercados bolsistas Europeus de 2000 a 2002.

Se não for considerado o ano 2000 (cujo resultado líquido de 1.450 milhões de
euros, para efeito de comparações, terá de ser expurgado do efeito da operação
de alienação da participação qualificada detida por uma empresa de seguros
numa instituição bancária) e mesmo expurgando dos resultados líquidos de 2006
os 157 milhões relativos à já referida mais-valia atípica realizada através de uma
única operação de venda de acções não cotadas, os cerca de 547 milhões de euros
remanescentes são suficientes (quer numa base nominal, quer numa base
corrigida de inflação) para qualificar os resultados líquidos do exercício em apreço
como os mais elevados dos últimos 20 anos.

Dado o carácter excepcionalmente elevado dos resultados líquidos alcançados
pela actividade seguradora sob o controlo do ISP no exercício de 2006, e no
sentido de os enquadrar numa perspectiva de prudência em termos de evolução
futura, entendeu-se ser conveniente identificar e analisar as respectivas causas
subjacentes.

Para além das causas já identificadas ao nível da análise da evolução das contas
técnicas, impõe-se a necessidade de uma análise mais minuciosa e quantitativa da
vertente financeira, desagregada por tipo de investimento e decomposta entre
Vida e Não Vida.

A estrutura dos investimentos do mercado existentes, em média, durante o
execício reparte-se entre 30.645 milhões de euros alocáveis ao ramo Vida e 6.541
milhões de euros atribuíveis aos ramos Não Vida.

Quadro 2.9 Estrutura da conta não técnica

Interpretação dos
resultados líquidos do
exercício numa óptica

financeira 

Resultados líquidos 

milhões de euros 2004 2005 2006

Resultado da conta técnica Não Vida 285 388 539
Resultado da conta técnica Vida 283 273 306
Resultado da conta técnica 568 661 845 

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 26 46 68 
Saldo de mais e menos-valias não realizadas 31 53 85
Outros proveitos 22 28 32 
Outros custos, incluindo provisões 68 84 57 
Resultado extraordinário (8) 15 60 
Dotação ou utilização da reserva de reavaliação regulamentar (94) (141) (193)
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos (9) 3 100 
Imposto sobre o rendimento do exercício 70 128 235 

Resultado líquido do exercício 398 452 704
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extraordinário de quase 50% registado no ano anterior, após ter crescido a
uma taxa média anual de cerca de 15% durante o período de 2001 a 2004. 

Esta evolução era, de certa forma, previsível, na medida em que apenas uma parte do
aumento de 50% na produção de 2005 (a diferença entre 50% e os 15% de
crescimento sustentado do ciclo) podia efectivamente ser considerada como
extraordinária e atribuível a uma reacção pontual de busca de protecção das poupanças
de estrangeiros e emigrantes Portugueses no estrangeiro contra os efeitos fiscais da
entrada em vigor da Directiva Comunitária sobre a Tributação da Poupança.

Em circunstâncias normais, o saldo entre a componente potencialmente volátil  (35% da
Produção de 2005) e a componente sustentada da procura (cerca de 15% da produção
típica expectável em 2006) teria sempre que ser negativo, embora na realidade tenha
sido menos negativo do que seria expectável.

Relativamente à estrutura da carteira Vida − e em linha com o atrás exposto − destaca-se
um decréscimo de cerca de 16% na produção dos seguros de capitais diferidos que em
2005 havia crescido cerca de 70% (e cujo peso se reduziu de 66%, em 2005, para
58,8% em 2006) e um aumento de cerca de 15% na produção de seguros do tipo PPR/E,
cujo peso aumentou de 19% para 22,7% (um nível próximo dos cerca de 24% que
haviam sido registados em 2004). É ainda de salientar o crescimento de cerca de 15% na
produção de seguros temporários (essencialmente ligados à contra-garantia do crédito à
habitação e cujo peso de 6% na carteira voltou a aproximar-se dos 7% atingidos em
2004) e uma taxa de crescimento de cerca de 29% nas entregas correspondentes às
operações de capitalização − que aumentaram o seu peso na produção global do ramo
Vida de 6% para cerca de 8,5%. Apesar destas variações, o peso do grupo de seguros
de capitais manteve-se relativamente estável, correspondendo a cerca de 90% do total
de prémios.

Os produtos de forte componente financeira (essencialmente capitais diferidos e
operações de capitalização), cuja produção havia registado um aumento expressivo de
69% em 2005, sofreram um decréscimo de cerca de 12% em 2006. O montante de
prémios neste tipo de produtos foi superior a 5,7 mil milhões de euros, representando
cerca de 67% do total da carteira, regressando a um nível próximo dos 64% de 2004
(72% em 2005).
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Em linhas muito gerais, o que aqui se pretende realçar é o facto de cerca de 84%
dos resultados financeiros do exercício terem sido gerados por cerca de 10% da
carteira de Activos Totais das seguradoras sob o controlo do ISP, correspondente a
investimentos fortemente baseados em Acções, resultante de um efeito de
conjuntura económica e financeira que ocorre com raridade.

Em termos nocionais, pode considerar-se que, em média, os índices de acções
correspondentes a mercados eficientes, profundos e diversificados de países de
economia madura como os EUA ou o Reino Unido (comparáveis ao índice Dow
Jones Euro Stoxx Europeu), atingem taxas de crescimento anual reais superiores a
20% cerca de uma vez em cada dez anos.

Considerando os riscos que pendem sobre a actividade económica Mundial, a
curto prazo, já identificados no Capítulo 1.3 deste relatório, o clima económico
futuro não se antevê tão favorável como o actual para o desenvolvimento da
actividade seguradora, pelo que os resultados líquidos positivos que têm vindo a
ser gerados ao longo dos últimos quatro anos poderão vir a ser de grande
utilidade para absorver o impacto de conjunturas futuras menos positivas.

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1 Ramo Vida

Tal como foi referido anteriormente, a produção do ramo Vida apresentou
em 2006 um decréscimo de 5,2%, em contraponto com o aumento

Quadro 2.10 Análise da conta não técnica numa óptica operacional e financeira 

Produção do ramo Vida

Estrutura da carteira 
de seguros e operações

do ramo Vida

milhões de euros Não Vida Vida Total

(Possível Valorização Acções+Fundos de Investim. nelas baseados) 27,59% 27,06%
Possíveis mais-valias e dividendos do Invest. em Acções e Fundos 187 968
Mais-valias extraordinária da venda de acções 157

344 968 1.312

(Taxa de Rendibilidade das Obrigações) 2,77% 2,67%
(Possível Desval. Obrigações) 2,16% 3,14%
Possíveis menos-valias do Invest. em Obrigações -83 -693 -776
Juros do Invest. em Obrigações 106 694 800

23 1 25

Rendimentos líquidos de Imóveis, Dep.Bancários, Outros -7 0
-7

Saldo de outros movimentos contabilísticos da Conta Não Técnica
(Outros Proveitos e Custos, Recup.+-Valias Realizadas) 72 161

232

Dotação ou utilização do fundo p/Dotações Futuras -75
-75

Subtotal 1.487
Resultados Operacionais das Contas Técnicas 64 -612 -548

939
Imposto sobre o rendimento do exercício -235
Resultado líquido do exercício 704

Produtos de forte
componente financeira

Quadro 2.11 Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida – Seguro directo

milhões de euros 2004 2005 2006 Var. 2004/2005 Var. 2005/2006

Seguros de Rendas 42 80 45 91,1% -43,4%

Seguros de Capitais 5.568 8.298 7.693 49,0% -7,3%
Vida Inteira 3 30 39 814,4% 32,2%
Capitais Diferidos 3.534 5.987 5.051 69,4% -15,6%
Mistos 50 46 44 -8,2% -4,5%
Temporários 403 452 521 12,1% 15,1%
Seguros do tipo "Universal Life" 88 92 90 4,0% -1,6%
PPR/E 1.488 1.690 1.947 13,6% 15,2%
Outros 0 0 0 

Outros Seguros 122 136 144 10,9% 5,8%

Operações de Capitalização 331 552 711 66,9% 28,7%

Total 6.063 9.066 8.592 49,5% -5,2%
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Os crescimentos mais expressivos foram registados em seguros com reduzido peso
na carteira global, caso do agregado de “outros seguros” (com uma taxa de
aumento das provisões de 61%) que comporta os seguros complementares,
seguros de vida inteira (aumento de 17%) e seguros temporários (16%), muito
embora as provisões correspondentes a tipologias de contratos de grande peso
relativo como os PPR/E tenham igualmente registado elevadas taxas de
crescimento (14%). Em alguns casos, os aumentos terão sido fortemente
influenciados pela revisão das bases técnicas, noutros pelo aumento da produção
no exercício.

A estrutura da provisão matemática por tipo de produto manteve-se relativamente
constante face à estrutura de 2005, continuando a salientar-se o peso de 49,8%
dos seguros de capitais diferidos e de 37,3% dos PPR/E. O peso das operações de
capitalização, por outro lado, decresceu 0,8%, situando-se nos 5,5%.
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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 de 6,4% relativamente ao ano anterior, aumentando o seu peso
no conjunto da carteira Vida de 37% para cerca de 42%  (30% em 2004).

O montante de prémios emitidos em 2006 para o ramo Vida correspondeu, na sua
maior parte, a produção nova, isto é, a prémios emitidos no âmbito de novos
contratos de seguro. 

Tal como no ano anterior, a produção nova ascendeu a cerca de 74% do
total da produção do ramo Vida − embora desta vez num cenário de
decréscimo de produção do ramo − sendo certo que entre 2001 e 2004 (e
com taxas médias de crescimento da produção da ordem dos 15%) o índice
de produção nova tinha sido, respectivamente, da ordem dos 72%, 66%,
68% e 72%.

A hipótese explicativa que se afigura como mais realista assenta na
prevalência de uma política comercial caracterizada pela venda de contratos
a prémio único nas modalidades com maior peso em carteira, ou seja,
seguros de capital diferido e do tipo PPR/E − na sua maior parte com taxas
técnicas de juro garantidas −, prática essa que permite a mitigação do risco
de garantia de taxa através da maximização dos efeitos de matching entre as
maturidades dos cash flows das responsabilidades contratuais e as
maturidades e montantes dos títulos obrigacionistas que as representam.

Uma das mais fortes motivações para aquele tipo de prática foi dada pelo
contínuo decréscimo, entre 1999 e 2005, das taxas de juro anuais das
emissões obrigacionistas de mais baixo risco em ambiente euro (para a
maturidade a 10 anos, estas decresceram de 5,5% para 3,5%).

O total da provisão matemática ascendeu a cerca de  23,6 mil milhões de
euros em 2006, o que representa um aumento de 7,8% relativamente a
2005. 

Produção nova

Provisão matemática

Gráfico 2.33 Produção nova – Ramo Vida

Gráfico 2.34 Provisão matemática

Quadro 2.12 Estrutura da carteira de prémios do ramo Vida – Seguro directo

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 8.705 188.436 8.973 9.310 35.362 0,9702 0,9351 3,9409 3,7982 
Seguros de Capitais
Vida Inteira 39.045 14.900 9.577 10.060 100.097 4,0769 3,8812 10,4518 9,9500 
Capitais Diferidos 3.715.293 6.778.077 1.039.758 992.254 17.708.413 3,5732 3,7443 17,0313 17,8467 
Mistos 39.179 320.121 130.585 157.963 848.879 0,3000 0,2480 6,5006 5,3739 
Temporários 72.551 49.927 524.221 568.238 16.770.093 0,1384 0,1277 31,9905 29,5124 
Seguros do tipo "Universal Life" 86.414 630.431 126.823 150.066 1.956.560 0,6814 0,5758 15,4275 13,0380 
PPR/E 1.946.888 8.810.783 1.760.614 1.755.460 16.869.194 1,1058 1,1090 9,5814 9,6096 

5.908.075 16.792.674 3.600.551 3.643.351 54.288.597 1,6409 1,6216 3,9409 3,7982 Renda
15,1057 14,9292 Capital

Seguros de Grupo
Seguros de Rendas 36.745 398.489 1.490 24.921 71.277 24,6613 1,4745 47,8366 2,8601 
Seguros de Capitais
Vida Inteira 397 1.372 21 2.354 6.866 18,8810 0,1684 326,9561 2,9168 
Capitais Diferidos 1.335.967 4.973.726 6.661 495.726 7.543.399 200,5655 2,6950 1.132,4725 15,2169 
Mistos 5.018 30.786 136 12.838 95.842 36,8966 0,3909 704,7195 7,4655 
Temporários 448.345 68.088 107.987 4.456.709 110.802.753 4,1518 0,1006 1.026,0749 24,8620 
Seguros do tipo "Universal Life" 3.601 40.452 73 9.273 81.702 49,3308 0,3883 1.119,2013 8,8107

1.830.073 5.512.914 116.368 5.001.821 118.601.839 15,7266 0,3659 47,8366 2,8601 Renda
1.031,7951 23,8161 Capital
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A título de resumo, a conta técnica do ramo Vida apresentou aproximadamente 612
milhões de euros de resultados operacionais negativos (prémios adquiridos e outros
proveitos líquidos de resseguro menos custos técnicos, incluindo sinistros, variação de
provisões técnicas e custos de exploração) e cerca de 994 milhões de euros de resultados
financeiros positivos, deixando um saldo positivo de cerca de 382 milhões de resultados
antes da dotação ao Fundo para Dotações Futuras (que rondou os 75 milhões). 

Efectuada aquela dotação, sobraram cerca de 306 milhões de euros, que constituíram os
resultados técnicos correntes do exercício de 2006, os quais foram, pelo menos, os
melhores dos últimos 20 anos.

Os custos com sinistros sofreram um acréscimo na ordem dos 27%, para o qual
contribuiu essencialmente a rubrica de montantes pagos (97,4%) e, apenas
subsidiariamente, a variação da provisão para sinistros (2,6%).

Por seu lado, o aumento da rubrica de montantes pagos ficou a dever-se essencialmente
à evolução do valor dos resgates (mais cerca de 71% que em 2005), atenuado por uma
pequena redução de 7% nos montantes pagos devidos a vencimentos de contratos. O
peso da soma dos vencimentos e resgates no total dos custos com sinistros sofreu uma
ligeira evolução face a 2005, passando de 88% para cerca de 90%.
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Em 2006, os seguros individuais atingiram uma produção de 5,9 mil milhões
de euros, reforçando o seu peso e atingindo uma quota de 76% no total da
produção Vida, muito além dos 60% alcançados em 2005 ou mesmo dos
68% registados em 2004. Estes seguros passaram a abranger um universo
de cerca de 3,6 milhões de pessoas seguras, o que traduz um aumento de
12% face a 2005.

Nos últimos sete anos, tanto o prémio médio como o capital médio por
cabeça têm apresentado tendências claramente crescentes, embora com
diferentes volatilidades anuais em torno das mesmas (a do prémio médio é
reduzida, enquanto que a do capital médio é bastante elevada). A evolução
daqueles indicadores entre 2005 e 2006 ilustra esse facto, uma vez que aos
acréscimos de 22% e 3% se sucederam decréscimos, respectivamente, de
2,3% e 2,8% em 2006. O prémio médio por contrato e o capital médio por
contrato registaram evoluções no mesmo sentido, embora com taxas de
variação superiores às atrás indicadas.

A estrutura proporcional da carteira dos seguros individuais por tipo de
produto manteve-se quase idêntica à do ano anterior, uma vez que as
grandes alterações se produziram exclusivamente ao nível dos seguros de
grupo.

Os seguros PPR/E alcançaram um peso de cerca de 33% da carteira de
seguros individuais, abrangendo cerca de 1,75 milhões de pessoas
seguras (aumento de 17,4% face a 2005). Tal como tem vindo a
acontecer em anos anteriores, o capital médio por cabeça voltou a
registar uma redução, situando-se, em 2006, em pouco mais de 9,5
milhares de euros (redução de 4% face a 2005, após já ter sofrido um
decréscimo de 3% em 2004).

O montante de prémios emitidos em 2006 no âmbito dos seguros de grupo
cifrou-se em torno dos 1,8 mil milhões de euros, decrescendo cerca de 39%
face a 2005 (ano em que havia duplicado relativamente a 2004). O número
de pessoas seguras aumentou, no entanto, para cerca de 5 milhões,
crescendo cerca de 3,8% graças ao contributo dos seguros de capital
diferido (mais 7,7%) e dos temporários (mais 3,5%), sendo que estes
últimos representam cerca de 90% da população coberta pelos seguros de
grupo.

Numa conjuntura de aumento da população coberta e de redução do
volume de prémios, o prémio médio e o capital médio por cabeça
diminuíram relativamente a 2005 cerca de 40% (por influência dos seguros
de capital diferido) e 0,6%, respectivamente, ocorrendo uma evolução no
mesmo sentido relativamente aos indicadores baseadas no número de
contratos. 

A anterior análise dos resultados técnicos dos ramos Vida e Não Vida incluía
já uma apreciação da evolução da conta técnica do ramo Vida cujas rubricas
abaixo se dão por reproduzidas (os resultados operacionais são dados em
montante e os financeiros em percentagem dos prémios, excepto no caso da
participação nos resultados).

Seguros individuais

Seguros de grupo

Evolução da conta
técnica do ramo Vida

Custos com sinistros

Quadro 2.13 Estrutura da conta técnica do ramo Vida – Seguro directo 

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios líquidos de resseguro 5.938 8.950 8.458 
Prémios brutos emitidos 6.063 9.066 8.592 
Prémios de resseguro cedido 125 116 135 

Variação da provisão matemática 1.645 2.941 1.471
Variação de outras provisões técnicas 1.607 3.024 2.684
Montantes pagos 3.403 3.536 4.632
Variação da provisão para sinistros -3 102 56
Participação nos resultados 148 166 206

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,7% -0,2% -0,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 4,7% 3,4% 3,9%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 17,8% 13,3% 15,3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 5,2% 2,5% -1,4%
Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras / Prémios emitidos 1,2% 1,5% 0,9%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 4,6% 3,0% 3,6%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 2,1% 1,3% 1,6%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,3% 0,0% 0,2%

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

Quadro 2.14 Vencimentos e resgates (1)

milhões de euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pv.Mat.+outr.antes de Venc.e Resgates 18.248 20.804 20.123 21.837 25.087 27.813
Vencimentos (1) 922 680 1.761 1.767 1.593 1.481
Resgates (1) 1.148 1.127 1.160 1.223 1.592 2.716

Taxa Anual Vencimentos ( 2 ) 5,05% 3,27% 8,75% 8,09% 6,35% 5,32%
Taxa Anual Resgates ( 2 ) 6,62% 5,60% 6,32% 6,09% 6,78% 10,32%

(1) Com exclusão dos custos de gestão de sinistros imputados
(2) Estimativa das taxas decrementais iniciais
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que libertou um montante ainda maior de provisões matemáticas e outras
(correspondentes ao risco financeiro do segurado nos contratos ligados a
fundos de investimento);

• aumento das taxas de juro das obrigações de menor risco emitidas em euros,
traduzido em taxas técnicas mais elevadas (maiores taxas de desconto) para as
provisões matemáticas dos novos contratos do ramo Vida, que assim se
tornam proporcionalmente menores para contratos com forte componente
financeira;

• ligeiro decréscimo na produção do ramo Vida (-5,2%), mas cujo efeito é
perfeitamente marginal face ao contributo das outras causas.

No sentido do acréscimo da variação, regista-se o contributo induzido pelo
pagamento de um menor montante de vencimentos de apólices (na ordem dos
112 milhões de euros).

A participação nos resultados atribuída atingiu os 206 milhões de euros (o
valor mais elevado dos últimos 20 anos), registando um aumento de 24,1%.
No entanto, convém lembrar que esta rubrica é condicionada pelo valor do
fundo para dotações futuras, que havia recebido uma dotação
extraordinariamente elevada em 2005 (no montante de cerca de 131
milhões) e uma nova dotação de 75 milhões de euros em 2006.

Por outro lado, e em função dos desenvolvimentos já antes referidos, a
provisão matemática dos seguros de Vida com participação nos resultados
atingiu cerca de 19 mil milhões de euros, apresentando um nível de
crescimento de 9,3%, mais modesto que os 22,5% alcançados em 2005
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Tal como atrás já foi referido, o aumento de cerca de 254,5 milhões de euros dos
resultados operacionais do ramo Vida terá ficado a dever-se em grande parte às
penalizações contratualmente previstas para a taxa de resgates observada,
explicável pela volatilidade do tipo de procura de 2005. De acordo com o modelo
estocástico ajustado aos dados do período de 1988 a 20019, e ponderada a
evolução macroeconómica de 2002 a 2006, o carácter extraordinário da
magnitude dessa taxa pode ser aferido pela sua probabilidade de ocorrência (cerca
de 1/1000).

As penalizações de resgate correspondem, em regra, a uma percentagem
contratualmente prevista que é deduzida ao valor das provisões matemáticas dos
contratos para efeito da determinação do montante do resgate a pagar. 

Ao nível da carteira, isso que faz com que o saldo entre o montante das provisões
matemáticas que são libertadas − contribuindo para a redução na rubrica de
(variação de) outras provisões técnicas líquidas de resseguro − e o montante dos
resgates pagos seja positivo para as empresas de seguros, compensando-as por
eventuais menos valias geradas pela alienação extemporânea dos activos
representativos.

A rubrica de variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para
sinistros) registou um decréscimo bastante significativo de cerca de 1.810
milhões de euros − um valor 30,3% menor que o do ano anterior − quer no
tocante à provisão matemática (variação 50% inferior à de 2005), quer
relativamente à provisão para seguros e operações do tipo unit linked (11%
inferior à de 2005). 

No sentido do decréscimo da variação, estas evoluções estão associadas
essencialmente ao:

• aumento do montante dos resgates pagos − envolvendo tanto os contratos
não ligados a fundos de investimento (a grande maioria) como os ligados −

Variação das provisões
técnicas

Participação nos
resultados

Gráfico 2.35 Taxa de Severidade dos Resgates em função dos dados observados no ano
anterior

9
“Modelização Estocástica sobre a ocorrência de Resgates, Reduções e Anulações nas apólices do Ramo Vida”, por Marisa
Rodrigues − Revista Fórum n.º 21, pp. 57 a 83. 

Gráfico 2.36 Participação nos resultados
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Estão nesta situação os seguros de Renda Vitalícia, os seguros de Vida Inteira e os
seguros Temporários em caso de morte, sendo que o peso relativo destes últimos
na produção global do ramo Vida é cerca de dez vezes superior à de qualquer das
duas modalidades anteriormente referidas, o que justifica uma análise
individualizada.

Os seguros Temporários em caso de morte apresentaram em 2006 uma produção
de cerca de 521 milhões de euros, equivalente a 6,1% da produção global do
ramo Vida, produção essa que compara com pesos da ordem dos 5,0%, 6,7%,
7,8% e 7,6% nos quatro anos anteriores, revelando um alto grau de correlação
com o crescimento do crédito à habitação. No ano em análise, este tipo de
produto era responsável por quase 85% do total do capital em risco do ramo Vida.

A taxa de sinistralidade dos seguros temporários registou uma redução de 10
pontos percentuais nos seguros de grupo (revertendo para os cerca de 30% de
taxa média dos últimos 10 anos) e um aumento de 7 pontos percentuais para
os individuais (a taxa mais alta alcançada nos últimos 10 anos, em clara
divergência com os correspondentes 21% de taxa média). No cômputo geral,
isto é, considerando a soma dos seguros individuais e dos de grupo (com um
peso relativo 8 vezes superior), a taxa de sinistralidade aproximou-se dos 29%
de média do decénio, atingindo os 29,3% (o que correspondeu a uma redução
de 7,2 pontos percentuais face a 2005).

Estas oscilações, por vezes amplas, da taxa de sinistralidade em relação à média
devem-se ao facto de a grande maioria dos seguros temporários
corresponderem a contratos anuais renováveis. Como a taxa de sinistralidade
corresponde ao rácio de custos com sinistros sobre prémios emitidos, as
magnitudes do numerador e do denominador evoluem frequentemente em
sentidos opostos, ora aumentando, ora reduzindo bruscamente os efeitos de
desnivelamento.

A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas para os seguros de
Vida não ligados10 − com e sem participação nos resultados − que se
encontravam em vigor no final de 2006 era de aproximadamente 2,8%, ou
seja, cerca de 0,1% superior à registada um ano antes.
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(obviamente influenciados pelo crescimento extraordinário da produção
desse ano).

O indicador de participação nos resultados atribuída sobre a provisão matemática
de seguros com participação nos resultados manteve-se muito próximo do
verificado em 2004 e 2005 (1,1%), fixando-se nos 1,2%.

Os resultados distribuídos no exercício de 2006 ascenderam a 188 milhões
de euros, um valor 30% superior ao de 2005. O rácio entre a participação
nos resultados atribuída e os resultados distribuídos registou novamente um
decréscimo face aos dois anos anteriores, situando-se nos 110% (126% em
2004 e 115% em 2005), o que traduz uma crescente taxa de participação
efectiva em que quase todos os resultados atribuídos (91%) foram, por sua
vez, entregues.

Relativamente à estrutura dos montantes distribuídos, existem duas modalidades
materialmente distintas:

(a) por aumento das provisões matemáticas / importâncias seguras (o que implica
sempre um aumento das provisões matemáticas, embora com distintos níveis
de repercussão sobre as importâncias seguras segundo a tipologia de apólice
em causa); e

(b) por pagamento em numerário / diminuição dos prémios (o que implica
sempre num pagamento em numerário, vindo o mesmo a ser ou não
convertido automaticamente numa bonificação a nível dos prémios).

Ao longo dos últimos 10 anos, o peso relativo destas duas formas de distribuição
variou substancialmente, ao ponto de, quer uma, quer outra, adquirirem
prevalência. Contudo, é de notar que a modalidade (b) tende a prevalecer em
conjunturas macroeconómicas onde o aumento real do consumo privado é
negativo ou quase nulo, por via de reduções sensíveis do rendimento disponível
dos particulares (como em 2002 e 2003), enquanto a modalidade (a) tende a
prevalecer em todas as outras situações (como foi o caso no período de 2004 a
2006).

A análise da sinistralidade é de especial relevância nas modalidades onde a
componente de risco contingencial sobre a vida humana representa uma
percentagem materialmente relevante  do risco total comportado pela apólice.

Sinistralidade

Gráfico 2.37 Resultados distribuídos

Quadro 2.15 Seguros temporários

milhares de euros 2004 2005 2006

Seguro Individual
Custos com sinistros 15.277 13.154 19.007
Prémios brutos emitidos 61.278 69.670 72.551
Taxa de sinistralidade 24,9% 18,9% 26,2%

Seguro Grupo
Custos com sinistros 106.952 152.240 133.681
Prémios brutos emitidos 342.183 382.782 448.345
Taxa de sinistralidade 31,3% 39,8% 29,8%

Taxas técnicas das
provisões matemáticas

dos seguros de Vida 
não ligados

10
“Na presente análise, considerou-se a desagragação dos PPR/E por tipo de produto subjacente, designadamente seguros
de capital diferido e seguros do tipo “Universal Life”. 
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Nos seguros de Vida Inteira e Mistos, a taxa técnica média manteve-se idêntica à do ano
anterior (4,0%) e nos seguros de Capitais Diferidos deu-se uma ligeira subida (de 2,6%
para 2,7%) devido às taxas médias mais elevadas (2,95%) dos contratos
correspondentes à produção nova.

A análise de amplitude de taxas técnicas máximas e mínimas, por tipologia de contrato,
manteve-se idêntica à do ano anterior.

Um outro tipo de análise, que se reveste de grande importância para caracterizar a evolução
das práticas de mercado ao nível das garantias de taxa, é o da desagregação da carteira por
contratos vigentes “em fase de comercialização” e “fora de comercialização”.

O gráfico seguinte ilustra um tipo de cenário que tem vindo a repetir-se ao longo dos
últimos anos, em que as taxas técnicas dos produtos que já não se encontram em
comercialização são superiores às correspondentes taxas dos seguros que ainda podem
ser adquiridos. Esta situação encontra-se essencialmente associada:

(i) à tendência de descida ininterrupta de toda a estrutura temporal das taxas de juro
das obrigações de menor risco em ambiente euro a que se tem assistido entre 1999
e 2005, tendência essa que começou a inverter-se em 2006; e

(ii) ao surgimento de um novo tipo de estratégia comercial − em reacção à conjuntura
supra −, inspirado pela prudência ao nível de garantia de taxa, e pela criação de uma
maior margem de manobra no que toca à procura de rendibilidade nos
investimentos, onde as empresas de seguros garantem somente o capital investido,
sendo a sua remuneração efectuada mediante participação nos resultados.

Note se que, no final de 2005, as provisões matemáticas dos capitais diferidos com taxas
técnicas nulas representavam cerca de 17% do montante total das provisões
matemáticas dos capitais diferidos incluídos na análise e 53% do segmento dos capitais
diferidos que se encontravam em comercialização. Em 2006, aqueles rácios baixaram,
respectivamente, para 14% e 32%, o que continua a ser bastante relevante.
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Note se que as referidas taxas médias foram determinadas através da ponderação
das taxas técnicas das provisões matemáticas dos diversos produtos, considerados
pelo valor das respectivas provisões matemáticas. 

É igualmente de salientar que, por razões prudenciais, é usual a constituição de
provisões adicionais (“provisões para compromisso de taxa”) relativamente a
produtos comercializados em anos anteriores cujas taxas técnicas de cálculo das
provisões matemáticas eram mais elevadas, mas onde se constatou que a
respectiva probabilidade de cobertura integral pela taxa de rendibilidade dos
activos representativos caiu para níveis inaceitavelmente baixos em alguma etapa
da vigência contratual. O impacto dessas provisões não foi reflectido nos cálculos
pelo facto do respectivo valor não ser materialmente relevante.

Por outro lado, é de sublinhar que a análise efectuada se restringiu às taxas das provisões
matemáticas, excluindo se portanto a atribuição de participação nos resultados. Tanto em
2006 como em 2005 existiam várias apólices (quer de seguros de capitais diferidos, quer
de temporários) em que as taxas técnicas das provisões matemáticas eram nulas. Nesses
produtos, embora apenas haja garantia do capital, a remuneração é feita por via da
participação nos resultados atribuída anualmente.

Refira-se que a taxa média global de cálculo das provisões matemáticas dos seguros não
ligados atrás mencionada (2,8%) é fortemente influenciada pelos seguros de capitais
diferidos (incluindo PPR/E), responsáveis por cerca de 91% do valor total das provisões
matemáticas consideradas na amostra. Por outro lado, dado que a grande maioria dos
seguros temporários em caso de morte corresponde a contratos anuais renováveis, o
valor das respectivas provisões matemáticas no final de cada exercício tende a ser
diminuto (cerca de 0,5% do valor global das provisões matemáticas dos seguros não
ligados incluídos na análise de 2006).

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

Na análise de evolução entre exercícios sucessivos, por tipo de produto, é notório o
alinhamento das taxas técnicas médias dos contratos do tipo “Universal Life”,
Temporários e Rendas, centradas nos 3,7% − taxa de juro média anual correspondente
às obrigações de menor risco emitidas em ambiente euro para a maturidade de 10 anos.

Gráfico 2.38 Taxas técnicas mínimas, médias e máximas de cálculo das provisões
matemáticas, por tipo de seguros não ligados

Gráfico 2.39 Taxas técnicas médias de cálculo das provisões matemáticas, por tipo de
seguros não ligados e por estado de comercialização
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no entanto, acompanhada por um aumento do peso da respectiva provisão
matemática (diminuição de 67,8% para 62,9%).

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, por tipo de seguros.

Pela análise do quadro anterior, verifica-se que os capitais diferidos
continuam a ser a principal modalidade utilizada para financiar planos de
pensões, medida em função quer das provisões matemáticas, quer do
número de participantes. Relativamente a 2005, regista-se um ligeiro
reforço dessa tendência.

2.3.2.2  Ramos Não Vida

O volume de prémios brutos emitidos de seguro directo nos ramos Não Vida
decresceu ligeiramente em 2006, cifrando-se em 4.137 milhões de euros,
um valor cerca de 0,5% inferior ao montante registado no ano anterior.

Da análise por segmentos de negócio, verifica-se um aumento da produção
de seguro directo apenas para Marítimo e Transportes (4,3%), Mercadorias
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A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros em
comercialização em 31 de Dezembro de 2006 era de 1,9% (1,4% em 2005),
enquanto a taxa média dos seguros já fora de comercialização era de 3,4% (3,3%
um ano antes).

Numa desagregação por tipologia de contrato nota-se, aliás, que a taxa
média dos seguros já fora de comercialização apenas sofreu alterações
mínimas entre 2005 e 2006, o mesmo não ocorrendo em relação aos
contratos em fase de comercialização − que subiu cerca de 0,5% nos
seguros de capital diferido e nos “Universal Life” e cerca de 1% nos
temporários.

A tendência de aumento do peso dos seguros de Vida como veículo
privilegiado de financiamento dos PPR/E voltou a consolidar-se em 2006, em
detrimento dos fundos de investimento e dos fundos de pensões. No final
deste ano, era de 76,8% o peso dos seguros de Vida no valor total do
património dos veículos que financiavam esses planos (75,9% em 2005).

No universo de seguros de Vida não ligados, os PPR/E correspondiam a cerca
de 39% do total das provisões matemáticas (38% em 2005), enquanto para
os seguros de Vida ligados essa percentagem ascendia a apenas 8% do total
das provisões técnicas relativas a contratos de Vida em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro, o que, ainda assim,
representa um aumento de 2 pontos percentuais face a 2005.

A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros de
Vida não ligados que financiam PPR/E manteve-se relativamente constante
face ao ano anterior, correspondendo a 2,9%. No entanto, a análise
desagregada evidencia uma descida de 2,4% para 2,2% da taxa técnica
média para os produtos em comercialização e um aumento de 3,1% para
3,3% para os produtos em que a comercialização foi descontinuada.

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 2006, o valor das provisões matemáticas afectas às apólices de
seguros que se encontravam a financiar planos de pensões ascendia a cerca
de 287,6 milhões de euros (acréscimo de 2,1% face ao valor de 2005),
estando abrangidos cerca de 30 mil e quinhentos participantes (acréscimo
de 0,6% face a 2005).

Conforme se constata pelos quadros seguintes, cerca de 59% do valor da
provisão matemática encontrava-se afecta a apólices de seguro que
conferiam direito ao resgate das mesmas. No que respeita ao número de
participantes, esse direito estende-se a cerca de 68% desse universo. Em
termos evolutivos, ambos os rácios anteriores convergiram para os valores
registados em 2004, o que significou um aumento face aos valores de 2005
(de 12,6 e 5,5 pontos percentuais, respectivamente).

Em termos evolutivos, face ao ano 2005, destaca-se ainda o aumento do
peso do número de participantes afectos a apólices que financiam planos de
contribuição definida (aumento de 76,8% para 81%), situação que não foi,

PPR/E financiados através
de apólices de seguros

Quadro 2.16 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

Quadro 2.17 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

Tipo de plano Direito de resgate das apólices de seguro
de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 34,1% 28,8% 62,9%
Benefício definido ou misto 24,6% 12,5% 37,1%
Total 58,6% 41,4% 100,0%

Tipo de plano Direito de resgate das apólices de seguro
de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 54,3% 26,6% 81,0%
Benefício definido ou misto 13,3% 5,7% 19,0%
Total 67,7% 32,3% 100,0%

Quadro 2.18 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 51,3% 66,4%
Rendas 33,6% 1,7%
Tipo "Universal Life" 13,8% 30,0%
Mistos 1,3% 1,9%

Total 100,0% 100,0%

Produção dos ramos Não
Vida 
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Conforme se constata pelo gráfico seguinte, a função financeira foi a grande
impulsionadora da melhoria dos resultados técnicos dos ramos Não Vida (crescimento de
73%), em particular devido ao saldo de proveitos e custos de investimento. Em termos
operacionais, o resultado piorou, com o aumento dos custos com sinistros (2,8%) e dos
de exploração (0,5%), conjugados com a diminuição dos prémios brutos adquiridos
(seguro directo e resseguro aceite) em cerca de 1%. Além da função financeira, a
melhoria do saldo de resseguro (cerca de 20%) contribuiu para inverter a evolução
decrescente manifestada ao nível dos resultados operacionais.

Em 2006, o custo do risco inverteu a tendência de descida que se vinha registando
desde 2000, embora de forma não muito expressiva (72,3% em 2006 face a
71,5% em 2005 e 73,3% em 2004).
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Transportadas (6,7%) e Acidentes e Doença (2,3%). Neste último segmento,
o aumento deveu-se essencialmente ao acréscimo expressivo de produção
em Doença (9,3%) e Acidentes Pessoais (6,3%). Nos restantes segmentos,
destacam-se os decréscimos de produção verificados no grupo de ramos
Incêndio e Outros Danos (-5,8%) e Aéreo (-18,7%).

Todas estas evoluções não levaram, no entanto, a uma alteração substantiva da estrutura
da carteira dos vários ramos Não Vida, cuja estabilidade se mantém desde há vários anos.

Tal como referido anteriormente, apesar da ligeira redução da produção de seguro
directo, os resultados da conta técnica Não Vida registaram um crescimento bastante
significativo (39%), ascendendo a 539 milhões de euros. No entanto, se for expurgado o
efeito da mais-valia extraordinária da operação anteriormente referida, registar se-ia um
ligeiro decréscimo dos resultados técnicos de 1,6% para os 382 milhões de euros.

Em resultado destas evoluções, o rácio ‘Resultado da conta técnica / Prémios emitidos’
aumentou em 3,6 pontos percentuais para os 12,5%. No entanto, a correcção acima
mencionada implicaria a manutenção deste rácio em 8,8%.

Gráfico 2.40 Estrutura da carteira de prémios Não Vida

Quadro 2.19 Estrutura da conta técnica Não Vida – Seguro directo

Evolução da conta
técnica dos ramos Não

Vida 

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 4.102 4.157 4.138 
Acidentes e Doença 1.226 1.260 1.288 
Incêndio e Outros Danos 659 688 648 
Automóvel 1.951 1.946 1.942 
Transportes 78 76 74 
Responsabilidade Civil Geral 87 84 84 
Diversos 100 104 102 
Prémios adquiridos 4.059 4.160 4.141 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 61,7% 57,0% 58,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 66,6% 63,6% 65,9%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -6,7% -7,8% -6,4%

Custos de exploração / Prémios emitidos 25,6% 25,7% 26,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,6% 4,8% 9,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,0% 1,7% 2,0%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 6,7% 8,9% 12,5%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 15,6% 17,9% 14,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 40,1% 37,0% 40,5%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,6% 4,9% 4,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 74,3% 59,7% 64,9%

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

Gráfico 2.41 Decomposição do resultado técnico dos ramos Não Vida11

11
Sob a designação “Outros técnicos” considera-se o valor líquido das rubricas “Outros proveitos técnicos líquidos de
resseguro” e “Outros custos técnicos”

Gráfico 2.42 Evolução do custo do risco, despesas de funcionamento e desempenho
financeiro Não Vida em função dos prémios emitidos
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A taxa de sinistralidade da modalidade Acidentes de Trabalho sofreu um
aumento significativo de 6,2 pontos percentuais em 2006. Tal ficou
essencialmente a dever-se ao aumento expressivo da rubrica de variação da
provisão para sinistros (51%), em resultado do reforço extraordinário de
provisões realizado por algumas empresas de seguros.

Relativamente ao ano anterior, verificou-se o aumento do peso de outras
prestações e custos no total dos montantes pagos (62,8% em 2005),
acentuando a tendência de crescimento que se verifica desde 2003, em
detrimento da rubrica de pensões. Tal deverá ficar a dever-se à correcção
progressiva do volume extraordinário de remições de pensões que atingiu o
seu pico em 2003 e 2004, decorrente do regime transitório de remição
obrigatória de pensões de reduzido montante ou correspondentes a
incapacidades permanentes parciais inferiores a 30%, regulamentado pelo
Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril.

Em termos totais, o montante global da provisão para sinistros aumentou
8,8%, situando-se nos 1.628 milhões de euros. Foram registados
crescimentos expressivos, tanto ao nível da provisão matemática (7,7%)
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A taxa de sinistralidade global para o negócio de seguro directo dos ramos
Não Vida aumentou 2,3 pontos percentuais, para 65,9%, conjugando os
efeitos do aumento de 3% dos custos com sinistros e da redução de 0,5%
dos prémios adquiridos.

Em 2006, acentuou-se a tendência de aumento do peso da rubrica de
variação das provisões para sinistros no total dos custos com sinistros, por
contrapartida da rubrica de montantes pagos. Neste ano, o montante da
variação da provisão para sinistros representou 11,9% dos custos com
sinistros totais (10,4% em 2005), que compara com apenas 5,4% em 2003.

Em 2006, o saldo de resseguro registou uma variação de quase 20% face ao
ano anterior, continuando a ser desfavorável para as empresas de seguro
directo. Tal deveu-se à redução do montante dos prémios adquiridos de
resseguro (14%), mais expressiva do que a redução verificada ao nível dos
custos com sinistros de resseguro (6%). O rácio correspondente ao peso do
saldo de resseguro face aos prémios emitidos reflectiu esta recuperação,
diminuindo 1,4 pontos percentuais para os 6,4% (em valor absoluto).

Tanto a taxa de cedência como a taxa de aceitação foram inferiores às taxas
registadas em 2005. Por outro lado, as respectivas taxas de sinistralidade
inverteram a tendência decrescente que se verificava desde 2003, tendo
aumentado 3,5 e 5,2 pontos percentuais, respectivamente.

Apresenta-se em seguida 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

A produção de seguro directo da modalidade Acidentes de Trabalho
decresceu 1,2% em termos nominais, em 2006. Apesar disso, o montante
de salários seguros registou um aumento de 4,8%, ascendendo a 37,3 mil
milhões de euros.

Resseguro 

Sinistralidade 

Sinistralidade 

Evolução dos prémios 
e dos salários seguros 

Gráfico 2.43 Montante de salários seguros – Modalidade Acidentes de Trabalho

Quadro 2.20 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho – Seguro directo

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 752 755 746 
Prémios adquiridos 750 754 745 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 73,8% 65,7% 65,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 74,1% 77,3% 83,5%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,7% -0,4% -0,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 23,0% 22,9% 24,7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,4% 8,2% 8,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,9% 2,2% 2,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 11,1% 10,3% 2,8%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) -0,8% 4,1% 1,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 242,2% 78,9% 55,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) -2,1% 1,1% 0,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 95,6% 40,0% 37,5%

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

Gráfico 2.44 Montantes pagos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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Relativamente aos resultados individuais, verificou-se um agravamento do
número de empresas com resultados negativos (8 em 2006, face a 5 em
2005). Da mesma forma, o montante global dos resultados negativos
deteriorou-se, atingindo 25 milhões de euros, quando em 2005 tinha
atingido cerca de 4 milhões negativos. De realçar, no entanto, que dois
terços deste montante dizem respeito a uma só empresa.
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como ao nível da provisão para outras prestações e custos (11,1%). Tal
situação conduziu a uma ligeira redução do peso da provisão matemática no
cômputo geral, para os 69% (70% em 2005), que, no entanto, continua a
representar a maior parte da provisão para sinistros. No entanto, apesar da
manutenção do peso relativo da provisão matemática global, verificaram-se
algumas mudanças nas parcelas relativas aos diferentes tipos. Neste
respeito, destaca-se o aumento em 3,5 pontos percentuais do peso das
pensões presumíveis e as reduções de 2,6 e 1,5 pontos percentuais nas
parcelas relativas às homologadas/conciliadas e às definidas,
respectivamente.

O saldo de resseguro cedido foi negativo, ascendendo a quase 4 milhões de
euros, o que representa apenas 0,5% do montante total de prémios
emitidos em 2006 (descida de um ponto percentual face a 2005). Em
consequência do já citado agravamento da taxa de sinistralidade, o custo do
risco aumentou 6,4 pontos percentuais, para os 84,1%.

O desempenho financeiro da modalidade Acidentes de Trabalho foi, à
semelhança dos restantes ramos Não Vida, francamente positivo, atingindo
11,2% do montante de prémios emitidos (10,4% em 2005). No entanto, o
crescimento do saldo da função financeira foi de apenas 6,3%.

A deterioração dos resultados operacionais do negócio de seguro directo –
devido ao aumento dos custos com sinistros e dos custos de exploração
(6,8% e 6,5% respectivamente), conjugado com a ligeira diminuição dos
prémios adquiridos (1,1%) – contribuiu em grande medida para que o
resultado da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho sofresse
uma quebra expressiva de 74% face a 2005, cifrando-se em 20,7 milhões de
euros.

Do gráfico seguinte, destaca-se ainda o elevado peso que a componente
financeira tem representado para os resultados técnicos desta modalidade,
certamente associado às características de longo prazo de uma parte
significativa das responsabilidades em carteira.

Resseguro 

Resultado da conta
técnica  

Gráfico 2.45 Provisão para sinistros – Modalidade Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.46 Decomposição do resultado técnico da modalidade Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.47 Resultados técnicos – Modalidade Acidentes de Trabalho
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No que respeita aos tipos de sistemas disponíveis, registou-se uma ligeira
inversão da tendência recente de 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 médico-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.

Tal poderá ser constatado pela análise do gráfico seguinte, que considera
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 de 2006).

Em 2006, e apesar do aumento tarifário, a taxa de sinistralidade manteve-se
em níveis elevados, tendo mesmo registado um agravamento de 0,8 pontos
percentuais para os 81,7%. Note-se que do total de montantes pagos mais
de 84% dizem respeito a sinistros ocorridos em 2006.

Dado o horizonte temporal de curto prazo que caracteriza este ramo, a rubrica de
montantes pagos representa uma elevada proporção do montante total de custos
com sinistros do ano, correspondendo a 96,5% em 2006.

O saldo de resseguro permaneceu negativo, tendo registado uma redução de
1,4% para os 31,8 milhões de euros. No entanto, em termos relativos, tal
significou uma evolução favorável de 0,6 pontos percentuais do rácio ‘Saldo
de resseguro cedido / Prémios emitidos’.

Por outro lado, o custo do risco permaneceu relativamente estável, nos
88,4%.
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b)  Doença

A produção de seguro directo do ramo Doença voltou a registar um forte
crescimento (9,3%) em 2006, suficiente para contrariar a tendência de
abrandamento que se vinha sentindo desde há alguns anos (7% em 2005 e
10,5% em 2004, 15,4% em 2003 e 19,6% em 2002).

No entanto, apesar do aumento da produção, o número de pessoas seguras
diminuiu 6,4%, para 1.725 mil pessoas. Desta forma, conclui-se que o
aumento da produção se deveu essencialmente ao acréscimo de tarifas,
tendo o prémio médio aumentado cerca de 15%, o que significa que, em
termos efectivos, se registou uma contracção na procura deste tipo de
seguro.

O aumento do prémio médio foi bastante mais expressivo para os seguros
individuais (30%) do que para os de grupo (8%), continuando, ainda assim, estes
últimos a registar o montante mais elevado de prémio médio (242 euros).

A proporção entre o número de pessoas que subscrevem seguros individuais e que
se encontram abrangidas por seguros de grupo manteve-se praticamente idêntica
à registada no ano anterior, com acréscimo de um ponto percentual para os
seguros de grupo.

Evolução dos prémios 

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

Gráfico 2.48 Proporção entre subscritores de seguros individuais e seguros de grupo

Gráfico 2.49 Proporção dos tipos de sistemas disponíveis para seguros de Doença individuais e de grupo

Sinistralidade 

Resseguro 

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 340 364 397 
Prémios adquiridos 338 361 389 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 78,7% 77,6% 78,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,7% 80,9% 81,7%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7,4% -7,3% -6,7%

Custos de exploração / Prémios emitidos 16,7% 16,0% 14,9%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 1,5% 1,4% 2,3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,4% 0,4% 0,3%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -2,4% -3,1% -0,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 27,3% 23,3% 21,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 68,4% 46,9% 50,6%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 23,1% 14,8% 16,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 85,5% 60,1% 69,4%

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

O ano 2006 ficou caracterizado por uma ligeira redução da produção de seguro
directo, de idêntica magnitude à verificada no ano anterior (0,2%), registando um
valor de 1.942 milhões de euros.

O seguro de Responsabilidade Civil (que inclui o seguro obrigatório), continua a
assumir maior expressividade, representando 68,5% dos prémios. Por sua vez, a
modalidade Veículos Terrestres manteve o peso de 27,7%.

NNoottaa:: Refira-se que a generalidade das apólices com cobertura de Veículos Terrestres está igualmente englobada nas
apólices de Responsabilidade Civil
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O ramo Doença, no conjunto dos ramos Não Vida mais representativos, é
caracterizado por taxas de cedência e de aceitação relativamente
elevadas (respectivamente 21,1% e 16,1% em 2006). Apesar disso,
continuou a assistir-se à tendência decrescente da taxa de cedência, que
diminuiu 2,3 pontos percentuais em 2006. No entanto, importa 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 em 2006, apesar de permanecer
negativo, registou uma melhoria bastante significativa face a 2005,
passando de 13,3 para 1,5 milhões de euros negativos. Para tal
contribuíram, em grande medida, os resultados financeiros, que
ascenderam a 10,4 milhões de euros, representando um aumento de
72,4% face ao ano anterior.

Da mesma forma, os resultados operacionais foram superiores aos registados
no ano anterior, por um lado devido ao facto de o resultado de 2005
incorporar o efeito negativo do reforço substancial da provisão para riscos em
curso que havia sido registado para uma empresa e, por outro lado, pela
redução relativa dos custos de exploração.

Importa ainda destacar o elevado peso que o montante do saldo de resseguro
cedido representa, no cômputo geral, para os resultados técnicos do ramo,
sendo que o mesmo se encontra concentrado num conjunto reduzido de
empresas.

No que respeita ao número de empresas que registaram prejuízo no ramo
Doença, regista se uma diminuição de 10 para 8, num universo de 19
empresas, a que corresponde o montante total de 22,4 milhões de euros
negativos. Nota-se, no entanto, que 57% deste montante diz respeito a uma
única empresa.

Resultado da conta
técnica  

Gráfico 2.50 Decomposição do resultado técnico do ramo Doença

Gráfico 2.51 Resultados técnicos – Ramo Doença

Gráfico 2.52 Número de apólices de seguro Automóvel – Responsabilidade Civil 

e Veículos Terrestres

Evolução dos prémios 
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Apesar da ligeira deterioração do saldo de resseguro, o custo do risco evoluiu
favoravelmente,  fixando-se nos 70%, reflectindo a melhoria da taxa de sinistralidade.

Em resultado dos ganhos operacionais, derivados essencialmente da redução dos
custos com sinistros e, em grande medida, dos resultados financeiros, que como já
foi mencionado incorporam efeitos de carácter extraordinário, o resultado técnico
do ramo Automóvel registou uma subida substancial, fixando-se nos 362 milhões
de euros, o dobro do resultado alcançado em 2005.

Importa salientar que a correcção do efeito extraordinário incluído no resultado
financeiro conduziria, ainda assim, a uma melhoria dos resultados técnicos do
ramo na ordem dos 30%.

A nível individual, apenas uma empresa registou um resultado técnico negativo
para o ramo Automóvel, sendo, no entanto, de montante pouco expressivo no
cômputo geral.
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Apesar da redução da produção, verificou-se um aumento global de quase 6% do
número de apólices, destacando-se a redução do peso das com cobertura de Veículos
Terrestres em 2,4 pontos percentuais (para 38,4%) e o aumento do número de
apólices com capital ilimitado (que passaram de 14 mil em 2005 para 47 mil em
2006). No entanto, apesar deste aumento, estas últimas permanecem com uma
expressividade reduzida, correspondendo a menos de 0,8% do número total.

A taxa de sinistralidade do ramo Automóvel voltou a diminuir em 2006, para os
67,5%, mantendo a tendência decrescente que se vem registando desde 2002. Tal
ficou a dever-se à redução mais expressiva dos custos com sinistros (4,1%), que
compensaram a diminuição do volume de prémios.

A análise deste indicador por tipo de cobertura permite retirar conclusões diferenciadas,
designadamente a redução de 9,3 pontos percentuais em Responsabilidade Civil e o
aumento de 14,5 pontos percentuais na cobertura Veículos Terrestres. Apesar do
expressivo aumento nesta última cobertura, a respectiva taxa de sinistralidade permanece
abaixo da registada para Responsabilidade Civil (66,3% e 71,3% respectivamente).

Em 2006, os montantes pagos representaram mais de 91% do total dos custos
com sinistros. Por sua vez, 52% dos montantes pagos dizem respeito a sinistros
ocorridos em 2006, e 76% dizem respeito aos que tiveram lugar nos dois últimos
anos. Tais indicadores manifestam o carácter de curto e médio prazo evidenciado
pela generalidade das responsabilidades deste ramo.

No entanto, apesar da redução global dos custos, o número de ocorrências aumentou em
2006, atingindo mais de 630 mil, o que se traduz num aumento de 2,3% face a 2005.
Destaca-se, em particular, o aumento do número de sinistros com danos corporais em 2,7%.
Conclui-se, portanto, pela redução do custo médio em cerca de 3% (11,7 mil euros para
sinistros com danos corporais e 1,7 mil euros para aqueles apenas com danos materiais).

O resultado financeiro do ramo foi francamente favorável em 2006, totalizando
cerca de 290 milhões de euros, o que duplica o valor obtido em 2005. No entanto,
tal deveu-se à afectação, a este ramo, de uma grande proporção (cerca de 3/4) do
ganho extraordinário realizado na operação de venda parcial da Tranquilidade
Vida pela Tranquilidade. Expurgando o efeito de tal operação, obter-se-ia uma
evolução favorável a rondar os 15-20%.

Sinistralidade 

Resultado da conta
técnica  

Quadro 2.22 Estrutura da conta técnica do seguro Automóvel – Seguro directo

Gráfico 2.53 Decomposição do resultado técnico do ramo Automóvel

Gráfico 2.54 Resultados técnicos – Seguro Automóvel

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 1.951 1.946 1.942
Prémios adquiridos 1.939 1.956 1.947

Montantes pagos / Prémios adquiridos 66,5% 62,4% 61,6%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 75,7% 70,0% 67,5%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -1,4% -2,3% -2,6%

Custos de exploração / Prémios emitidos 25,7% 25,8% 26,4%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 5,2% 5,1% 12,3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 1,2% 1,9% 2,5%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 3,7% 9,0% 18,3%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 3,6% 7,9% 5,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 55,4% 53,7% 42,9%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,0% 3,6% 1,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 215,2% 47,4% 49,7%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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A taxa de sinistralidade deste grupo de ramos registou um aumento expressivo, de
13,6 pontos percentuais, o que, ainda assim, se traduz num rácio relativamente
baixo de 48,9%.

Apesar da redução do volume de produção, os custos com sinistros registaram
uma subida acentuada na ordem dos 33%. Em termos relativos, verificou-se um
aumento do peso da rubrica de variação da provisão para sinistros face a anos
anteriores, totalizando 14% dos custos com sinistros do ano.

Da análise da sinistralidade por modalidade constata-se que todos os respectivos
rácios evoluíram de forma inversa ao movimento que havia sido registado no ano
anterior, evidenciando se uma relativa tendência de convergência dos vários rácios
para valores em torno dos 50%, dentro de um intervalo entre os 34% (Incêndio e
Elementos da Natureza) e os 55% (Agrícola Colheitas). Para Riscos Múltiplos, a
modalidade de maior peso, registou-se um rácio de sinistralidade de 50,2%, o que
significa um aumento de 14,5 pontos percentuais face ao ano anterior.

A nível global, além do efeito dos custos com sinistros registou-se um maior
volume de reforços das provisões para riscos em curso e de desvios de
sinistralidade (cerca de mais 10 milhões de euros do que em 2005), e o
agravamento dos custos de exploração. Conjuntamente com o decréscimo da
produção, estas evoluções conduziram a um resultado operacional mais baixo que
no ano anterior, embora ainda de montante francamente positivo.

Por outro lado, o saldo de resseguro, apesar de negativo na óptica das empresas
de seguro directo, evoluiu favoravelmente, registando uma diminuição de 10
pontos percentuais relativamente ao montante de prémios emitidos.

Importa ainda salientar o expressivo aumento do resultado financeiro, que
duplicou o valor registado no ano anterior, cifrando-se em 50 milhões de euros.
No entanto, tal resultado foi empolado pela já citada mais-valia extraordinária. A
correcção deste efeito levaria à obtenção de um resultado financeiro bastante
mais próximo do resultado do ano anterior (mas ainda superior).

Com base nas evoluções anteriores, o resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e
Outros Danos foi positivo (69 milhões de euros), tendo, no entanto, registado uma
diminuição de 26% face ao ano anterior. Para tal, contribuiu principalmente o aumento
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d)  Incêndio e Outros Danos

Contrariamente ao que havia sucedido em anos anteriores, registou-se uma
quebra de 5,8% na produção de seguro directo do grupo de ramos Incêndio e
Outros Danos.

Da análise por modalidades, constata-se um decréscimo generalizado nos vários
segmentos, excepto para Riscos Múltiplos Habitação (crescimento de 4,6%) e Riscos
Múltiplos Outros (crescimento de 6,1%). De entre as várias descidas, verifica-se uma
situação de continuidade da tendência de decrescimento em Agrícola e Pecuário (-
15,8%), Outros (-14,2%) e Riscos Múltiplos Comerciantes (-0,6%). Por último,
destacam-se ainda, pelo seu peso, as evoluções negativas das modalidades Incêndio e
Elementos da Natureza (46,9%) e Riscos Múltiplos Industrial (6%).

Em termos relativos, os pesos mantiveram-se relativamente constantes, excepto
para Incêndio e Elementos da Natureza (descida de 4 pontos percentuais) e Riscos
Múltiplos (subida de 6 pontos percentuais), destacando-se, nesta última, o ligeiro
aumento do peso da componente Habitação, que representa 60% da produção
relativa a Riscos Múltiplos.

Evolução dos prémios 

Sinistralidade 

Gráfico 2.55 Produção por modalidades – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos

Quadro 2.23 Estrutura da conta técnica do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos – Seguro directo

Quadro 2.24 Modalidades de Incêndio e Outros Danos – Seguro directo

Resultado da conta
técnica  

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 659 688 648 
Prémios adquiridos 639 676 651 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 38,6% 35,9% 42,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 39,8% 35,3% 48,9%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -20,9% -25,8% -15,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 29,3% 28,2% 31,1%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 2,3% 2,6% 6,4%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 0,5% 1,0% 1,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 11,9% 13,4% 10,5%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 44,7% 44,3% 38,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 32,5% 24,1% 42,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 1,8% 1,3% 0,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 32,4% 43,3% 36,4%

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

2005 2006

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

milhões de euros Natureza Natureza

Prémios emitidos 68 29 521 36 24 530 
Prémios adquiridos 68 30 510 40 24 524

Taxa de sinistralidade 
(Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 11,3% 65,7% 35,6% 33,9% 54,9% 50,2%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -55,0% -8,8% -22,2% -25,4% -1,1% -14,8%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 9,3% 5,4% 15,0% 6,4% 28,3% 8,6%

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

O volume de produção de seguro directo do ramo Responsabilidade Civil Geral
manteve-se praticamente inalterado face ao do ano anterior (em termos
nominais), apenas com uma ligeira quebra de 0,1%.

Da análise por modalidade verificam-se, no entanto, evoluções bastante díspares.
Por um lado, evidenciam-se reduções da produção em Responsabilidade Civil
Profissional (-36%), Responsabilidade Civil Produtos (-6,7%) e Responsabilidade
Civil Caçadores (-3,5%) e, por outro lado, verificam-se aumentos em
Responsabilidade Civil Exploração (12%) e Responsabilidade Civil Outros (8,3%).

Em termos de peso relativo, registam-se algumas oscilações, embora os
segmentos mais representativos continuem a ser Responsabilidade Civil
Exploração (43,1% em 2006; 38,4% em 2005) e Responsabilidade Civil Outros
(34,5% em 2006; 31,8% em 2005). É ainda de salientar a redução do peso da
modalidade Responsabilidade Civil Profissional, de 19,1% em 2005 para 12,3%
em 2006.
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expressivo dos custos com sinistros, o reforço de provisões para riscos em curso e de
desvios de sinistralidade e a redução do volume de prémios, apesar do efeito de
atenuação introduzido pela melhoria da função financeira e do saldo de resseguro.

A maior contribuição para o resultado técnico global veio da modalidade Riscos
Múltiplos, com 45,8 milhões de euros (mais de 2/3 do resultado global),
merecendo particular destaque a componente Habitação, cujo resultado foi de
39,6 milhões de euros. Registaram-se resultados positivos para a generalidade das
modalidades, com excepção da componente Industrial da de Riscos Múltiplos e do
segmento Pecuário, embora ambos tenham pouca relevância material.

Em termos de resultados individuais, 8 empresas registaram resultados negativos,
num universo de 22 empresas. No entanto, os montantes envolvidos são imateriais no
cômputo geral, não alcançando no seu conjunto os 5 milhões de euros.

Gráfico 2.56 Decomposição do resultado técnico do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos

Gráfico 2.58 Produção por modalidades – Ramo Responsabilidade Civil Geral

Gráfico 2.57 Resultados técnicos – Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos

Evolução dos prémios 

Quadro 2.25 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral – Seguro directo

milhões de euros 2004 2005 2006

Prémios emitidos 87 84 84 
Prémios adquiridos 82 86 83 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 37,1% 35,1% 37,0%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 65,6% 63,8% 35,2%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -11,6% -8,1% -31,5%

Custos de exploração / Prémios emitidos 30,3% 34,1% 34,4%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 6,7% 7,0% 16,7%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos 2,3% 3,4% 3,6%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 4,0% 3,7% 22,1%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 34,9% 32,7% 27,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 58,0% 70,5% -22,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 2,9% 1,5% 1,5%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 42,5% 316,7% 48,3%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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No entanto, tal como referido anteriormente, existe um efeito de empolamento
associado ao nível de provisionamento de uma empresa em particular que, se
corrigido, conduz a um resultado global na ordem dos 12,5 milhões de euros. Se,
adicionalmente, for expurgada do resultado financeiro a mais-valia relacionada
com a operação extraordinária que vem sendo referida, o resultado final reduzir-
se-ia para cerca de 5,3 milhões de euros, o que, ainda assim, constitui um
crescimento bastante significativo face ao resultado de 2005.

Ao nível das modalidades do ramo Responsabilidade Civil Geral, registou-se um
resultado técnico negativo para a modalidade Caçadores, o que acontece de
forma sistemática desde há vários anos.

No que diz respeito aos resultados por empresa, cinco registaram resultados
negativos, o que representa um acréscimo de uma empresa em relação a 2005.
Apesar de os resultados negativos associados serem relativamente imateriais no
cômputo geral (1,7 milhões de euros), 58% desse montante cabe a uma empresa
em particular.

2.3.2.3.  Rácio Combinado Não Vida

O rácio combinado (líquido de resseguro) obtido para o conjunto dos ramos
Não Vida tem vindo, nos últimos anos, a evidenciar uma tendência
decrescente, situando-se, a partir de 2003, abaixo do patamar dos 100%,
demonstrativo dos adequados níveis de eficiência e rendibilidade alcançados
no  mercado nacional.

Apesar de todas as desvantagens que lhe são atribuíveis e sobejamente
conhecidas em termos de uma análise de rendibilidade, o rácio combinado é,
todavia, o indicador mais utilizado pelo mercado, e que proporciona uma
referência em termos de competitividade do sector segurador.

Assim, observando o Gráfico 2.61, verifica-se que no período que decorre
entre 2000 e 2005, para o conjunto dos ramos Não Vida, Portugal tem
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Em termos globais, a taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral
decresceu de forma significativa (28,6 pontos percentuais) face a 2005. No entanto, tal
evolução encontra-se claramente enviesada pelas variações expressivas da provisão para
sinistros registadas para uma empresa em particular (mais concretamente, ao nível das
modalidades Responsabilidade Civil Profissional e, com menor expressão,
Responsabilidade Civil Exploração). Tais variações ficaram a dever-se, nomeadamente, à
resolução de um processo de sinistro com libertação de um montante avultado de
provisão (RC Profissional) e a movimentações decorrentes de reclassificações dos sistemas
informáticos. Expurgando os dados dessa empresa da análise, obter-se-ia um rácio de
sinistralidade global de cerca de 49% para Responsabilidade Civil Geral.

A análise da sinistralidade, ao nível de cada modalidade, evidencia comportamentos
bastante voláteis, uma vez que estes rácios variam, de uma forma geral, entre 32%
(Caçadores) e 89% (Exploração). Em termos evolutivos, destacam-se os aumentos das
taxas de sinistralidade de Responsabilidade Civil Exploração e Responsabilidade Civil
Produtos em 24,7 e 18,7 pontos percentuais, respectivamente, e a diminuição da taxa de
sinistralidade de Responsabilidade Civil Outros em 8,5 pontos percentuais. No que diz
respeito à modalidade Responsabilidade Civil Profissional, não é possível retirar conclusões
fiáveis, uma vez que o respectivo indicador de sinistralidade se encontra claramente
enviesado pelo elevado montante negativo de variação da provisão para sinistros registado
por uma única empresa, a qual detém 3/4 da quota de mercado desta modalidade.

Importa ainda notar que o referido efeito de enviesamento também se faz sentir
no saldo de resseguro, justificando o empolamento do rácio ‘Saldo de resseguro
cedido / Prémios emitidos’ em 23,4 pontos percentuais.

No que respeita à função financeira, à semelhança da generalidade dos ramos Não Vida,
o resultado foi bastante positivo, registando um crescimento de 75% relativamente ao
ano anterior. Também neste caso parece reflectir-se o efeito extraordinário atrás
mencionado. Para este ramo, o efeito deve traduzir-se em cerca de 7 milhões de euros,
isto é, 37% do resultado financeiro global alcançado (19,1 milhões de euros).

O resultado técnico do ramo Responsabilidade Civil Geral registou um saldo global
bastante positivo, de 18,7 milhões de euros, quase 6 vezes superior ao alcançado
no ano anterior (3,2 milhões).

Sinistralidade 
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Gráfico 2.59 Decomposição do resultado técnico do ramo Responsabilidade Civil Geral

Gráfico 2.60 Resultados técnicos – Ramo Responsabilidade Civil Geral
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FFoonnttee:: Comissão Europeia, Business Insurance Survey 2005-2006

(*) Chipre e Malta não foram considerados por razões de confidencialidade

Para concluir a presente análise, e porque um horizonte temporal curto pode
negligenciar aspectos importantes relacionados com a fase do ciclo empresarial
em cada mercado, apresenta-se no quadro seguinte a evolução do rácio
combinado para os Ramos Não Vida em Portugal e na União Europeia (UE25),
para o período compreendido entre 2003 e 2005.
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mantido níveis de rendibilidade elevados e muito próximos da UE25
registando, apenas em 2001, um rácio claramente mais elevado que a média
Europeia. 

(*) Fonte: Comissão Europeia, Business Insurance Survey 2005-2006

A análise efectuada ao ano 2006 permite constatar que apenas os ramos
“Crédito e Caução” e “Acidentes e Doença” apresentaram rácios combinados
(líquidos de resseguro) significativamente acima do patamar de 100%,
confirmando-se, deste modo, a evolução favorável ao nível da rendibilidade
atingida pelo sector. 

Considerando, agora, o conjunto dos países pertencentes à União Europeia, a
análise do gráfico seguinte permite verificar que existiram, em 2005, grandes
variações ao nível dos rendimentos apresentados pelas empresas de seguros, em
função dos ramos explorados em cada país, bem como fortes disparidades entre
os diferentes Estados Membros.

Gráfico 2.61 Rácio combinado Não Vida

Gráfico 2.62 Rácio Combinado – Ramos Não Vida, Portugal, 2006
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Gráfico 2.63 Rácio Combinado – Ramos Não Vida, UE25 (*), 2005

Quadro 2.26 Rácio Combinado – Ramos Não Vida

((**))  FFoonnttee::  Comissão Europeia, Business Insurance Survey 2005-2006

Rácio Combinado 2003 2004 2005

Ac. e Doença 
PT 100% 97% 100%
UE25 * 96% 96% 97%

Inc. e O.Danos 
PT 84% 81% 80%
UE -25 * 87% 82% 87%

Automóvel 
PT 103% 103% 98%
UE25 * 98% 98% 95%

Mar. Aéreo eTransp.
PT 69% 134% 127%
UE25 * 95% 78% 82%

R. Civil Geral 
PT 99% 106% 112%
UE25 * 110% 106% 103%

Crédito e Caução 
PT 123% 86% 87%
UE25 * 83% 91% 83%

Outros
PT 97% 82% 81%
UE25 * 110% 99% 95%
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Ao analisar a evolução do Capital Próprio no período que vai de 2001 a 2006 são
claramente distinguíveis duas fases com características distintas:

(a)  O período de 2001 a 2003, marcado pela reduzida magnitude dos Resultados
Distribuídos (associado a uma baixa taxa de remuneração do Capital), pela
absorção apenas parcial de resultados negativos transitados de exercícios
anteriores (por vezes acompanhada da geração de Resultados Líquidos
fortemente negativos) e por elevados aumentos de Capital e Prémios de Emissão,
essencialmente destinados a salvaguardar as necessidades de solvência global
face às perdas financeiras acumuladas entre o final do ano 2000 e o final de 2002
devido ao impacto da crise dos mercados asiáticos (1997-1999);

(b) O período de 2003 a 2006 − sendo que o exercício de 2003 apresenta
características mistas por ser o ponto de viragem do ciclo − marcado anualmente
por elevados montantes de Resultados Líquidos e Resultados Distribuídos
(associados a elevadas taxas de remuneração do Capital), num contexto de
recuperação do mercado accionista com altas rendibilidades (superiores a 17%
no PSI-20 nos 3 anos considerados) e por diminutos aumentos de Capital e
Prémios de Emissão, quer destinados a salvaguardar as necessidades pontuais de
solvência de algumas seguradoras em rápida expansão, quer correspondentes à
entrada de novas empresas de seguros no mercado.

− Em 2006, o Capital Social foi superior ao do ano anterior em 35 milhões de euros.
Este aumento ficou a dever-se às três novas empresas que iniciaram actividade no
ano em apreço e ao aumento de capital de outras quatro empresas. Apesar deste
aumento, a proporção entre o Capital Social e o Capital Próprio diminuiu de
quase 50% para 43,7%, por contrapartida das elevadas taxas de crescimento de
Outras Reservas (40%) e Resultados Líquidos do exercício (56%), rubricas cujo
peso conjunto face ao Capital Próprio aumentou cerca de 6,7 pontos
percentuais.
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2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço

A evolução da estrutura patrimonial pode ser descrita através do movimento
articulado das suas três variáveis fundamentais e intercomplementares:
Activo, Passivo e Capital Próprio. 

Em 2006, a produção decresceu cerca de 4% e registou-se uma forte
valorização nas acções, parcialmente contrabalançada por uma
desvalorização das obrigações existentes em carteira e pela distribuição de
resultados relativos aos exercício de 2005. A conjugação destes factores
contribuiu para que o valor do Activo apresentasse um crescimento de
12,6% (na ordem do valor médio observado ao longo dos quatro anos
anteriores a 2006). 

O Passivo registou uma trajectória de crescimento semelhante à do Activo
(embora com um incremento de escala marginalmente inferior ao daquele),
o que contribuiu para que a tendência de aumento do Capital Próprio se
mantivesse em ascensão, registando em 2006 um aumento  de 17,2%,
superior aos 16,1%  registados em 2005.

Já no que respeita a 2005, o Activo das empresas de seguros e resseguro sob
supervisão do ISP tinha apresentado um crescimento de quase 20% − muito
acima da média registada nos anos anteriores −, devido essencialmente ao
efeito de escala gerado pelo crescimento inusual da produção de Vida
(49,5%) e às mais-valias registadas nas acções e obrigações existentes em
carteira, cujo efeito seria, por sua vez, diminuído pela distribuição de
resultados relativa ao ano anterior.

Para se poder compreender melhor estas evoluções e as articulações das
suas variáveis subjacentes, convém enquadrá-las num raciocínio lógico e
numa análise de prazo mais alargado, cuja ilustração é proporcionada no
quadro abaixo.

Quadro 2.27 Estrutura patrimonial

anoT /

milhões de euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Activo 27.684 30.217 33.752 37.031 44.412 50.021
Capital Próprio (CP) 2.228 2.002 2.438 2.822 3.275 3.838
Passivo 25.457 28.215 31.314 34.209 41.137 46.183

Dif.(CP) = CPT - CPT-1 -1.483 -226 436 384 453 563

(*) expurgo de mais-valia 1.591
extraordinária ano 2000 108

Diferença = Rubrica T - Rubrica T-1 -22 -47 83 214 400 310

Capital Social + Prém. Emissão (+) 203 193 114 5 41 36
Var.Res.Reav.Regulamentar (+) -193 -48 113 97 125 84
Var.Reserva Reav.Legal (+) 0 -9 0 0 0 0
Var.Outras Reservas (+) 167 -197 28 -1 82 113
Var.Result.Transit.Exerc.Ant. (+) -199 14 -171 84 117 41
Var.Result.Líq. do Exerc (+) 130 -179 353 169 54 253

Custos Difer.n/ reflectidos (-) 171 83 0 0 0 0
-240 -248 181 254 171 293

(**) menos-valias n/realiz.de 2001 n/compensadas p/FDF ou RRR (autoriz.p/Norma nº 19/2001-R, de 2 Dezembro)

Capital Próprio (CP) 2.228 2.002 2.438 2.822 3.275 3.838

Capital Social+Prém.Emissão (+) 1.640 1.833 1.948 1.953 1.994 2.029
Res.Reaval.Regulamentar (+) 98 50 163 260 385 469
Reserva Reaval.Legal (+) 49 41 41 41 41 41
Outras Reservas (+) 406 209 236 264 381 531
Result.Transit.de Exerc.Ant. (+) -21 -7 -178 -94 23 64
Result.Líq. do Exerc. (+) 55 -124 229 398 452 704

Distrib.Result.do Exercício (-) 32 15 77 147 113 364

Accionistas Trabalhadores

(**) (**)

(*)

(*)

Período A Período B

Estrutura patrimonial
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materialmente quer o numerador quer o denominador, retirando-lhes o carácter de
representatividade em relação às influências a que todo o mercado se encontra exposto.
Por essa razão, nos valores adiante indicados são expurgadas as influências:

• da mais-valia de 1.591 milhões de euros, no ano 2000, realizada por uma
empresa de seguros em consequência da alienação de uma participação
qualificada numa instituição bancária;

• das menos-valias não realizadas de investimentos, que foram objecto de
diferimento ao longo do período 2001-2003.

É nesta base que devem ser interpretados os valores constantes do gráfico
abaixo:

Da ilustração gráfica ressalta claramente a rendibilidade negativa dos Capitais Próprios ao
longo dos anos de 2000 (-0,06%), 2001 (-2,3%) e 2002 (-4,4%), devida
fundamentalmente ao crash bolsista das acções a nível mundial mas que reflectiram
também aspectos de natureza técnica ligados à tarifação.

É igualmente notória a rendibilidade altamente positiva dos anos de 2003 a 2006, um
período virtuoso de bons resultados financeiros, associados ao efeito de recuperação da
crise bolsista de 2000-2002 e ao contributo positivo da função técnica (ligada a um
realinhamento das tarifas com o custo do risco efectivamente incorrido). 

Em 2006, a rendibilidade dos Capitais Próprios atingiu o valor mais elevado do período,
quer em função dos Resultados Líquidos (com uma taxa de rendibilidade de cerca de
20%), quer em função dos Resultados Técnicos (taxa de cerca de 23,7%). O efeito de
subida foi mais significativo considerando o Resultado Líquido.  
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A evolução do Capital ficou a dever-se essencialmente à evolução do Resultado Líquido
do Exercício. Saliente-se que, como já foi referido, o Resultado Líquido do exercício de
2006 encontra-se influenciado, no valor de 157 milhões de euros, pela venda da
participação que uma empresa de seguros detinha em outra empresa de seguros.

As Reservas de Reavaliação Regulamentar registaram igualmente um grande
crescimento, de cerca de 21,7%, em virtude dos bons resultados dos mercados
financeiros. 

De facto, constata-se que, com excepção do período de 1999 a 2002 (associado às sequelas
da crise dos mercados asiáticos) e muito particularmente ao longo dos últimos quatro anos,
todas as rubricas de Capital Próprio têm apresentado comportamentos estáveis de
crescimento, o que tem permitido a consolidação financeira das empresas de seguros.

O indicador de rendibilidade de capital mais utilizado no sector financeiro é o
return on equity (ROE), cujo processo de cálculo rigoroso teria que separar do
Capital Próprio de cada exercício a componente de rendimento correspondente
aos Resultados Líquidos do próprio exercício e contabilizar o factor de contribuição
anual completa das rubricas do Capital Próprio do ano anterior (onde os
Resultados Distribuídos contribuem apenas de forma parcial).

Como esse grau de rigor é difícil de obter a partir do nível de agregação das principais
rubricas  do Capital Próprio, recorre-se geralmente ao cálculo aproximado de dois
indicadores interligados (uma vez que o primeiro se obtém a partir do segundo),
constatando-se ao longo dos anos que o valor rigoroso do ROE das empresas de
seguros se situa geralmente entre os valores desses dois indicadores, que são:

• a Rendibilidade do Capital Próprio em função do Resultado Líquido do
exercício (aferido pelo quociente entre o valor do referido Resultado
Líquido e a semi-soma do valor do Capital Próprio entre o início e o final do
exercício em análise), e

• a Rendibilidade do Capital Próprio em função dos Resultados Técnicos do
exercício (aferido por um processo semelhante ao acima descrito).

Existe toda a conveniência em expurgar dos dois rácios em consideração quaisquer
efeitos de distorção gerados por alguma circunstância extraordinária que afecte

Gráfico 2.64 Evolução das principais rubricas do Capital Próprio Gráfico 2.65 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos
Resultados Técnicos

Índices de rendibilidade
do Capital Próprio 

Rendibilidade dos Capitais Próprios vs. Rendibilidade dos Capitais Próprios vs.
Resultado Líquido Resultados Técnicos

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Seguradoras Vida 14,9% 14,6% 18,9% 19,0% 17,4% 15,5%

Seguradoras Não Vida 18,1% 17,5% 30,4% 27,9% 23,5% 42,7%

Seguradoras Mistas 14,1% 13,6% 13,9% 20,8% 23,8% 18,7%

Actividade Global 15,1% 14,8% 19,8% 21,6% 21,7% 23,7%

Quadro 2.28 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos Resultados Técnicos 2004-2006 
(por tipo de seguradora e sem expurgo da mais-valia atípica de 2006)
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Do lado do Passivo e Capital Próprio, são as Provisões Técnicas que
representam o papel principal. 

O crescimento de 17,2% do Capital Próprio é, em termos nominais,
pouco significativo face ao aumento de 12,3% do Passivo.  Note-se, no
entanto, que o peso do Capital Próprio varia muito, consoante o tipo de
empresa. Enquanto nas especializadas no ramo Vida esse peso é de
apenas 4%,  nas especializadas em ramos Não Vida o peso relativo sobe
para 22%. 

Analisada a estrutura geral, importa detalhar o Balanço e verificar quais as rubricas
responsáveis pela evolução geral da estrutura. 

Do lado do Activo − onde, como já se referiu, a evolução dos Investimentos é
crucial − registou-se um crescimento de 13% em 2006. Dois factores podem
influenciar o comportamento dos investimentos: a valorização dos que estão em
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Em 2006, e exclusivamente no tocante às empresas especializadas no ramo Vida (i.e.,
excluindo a parte do mercado de Vida explorado pelas empresas de seguros mistas),
registou-se um aumento da rendibilidade considerando o Resultado Líquido de 14,6% para
18,9% e uma diminuição da rendibilidade dos Resultados Técnicos de 17,4% para 15,5%.
O Resultado Líquido destas empresas registou um aumento de 59,4% enquanto o Capital
Próprio apenas cresceu 27%, o que justifica o aumento do primeiro índice de rendibilidade.
No entanto, o Resultado Técnico cresceu apenas 10%, ou seja, abaixo do crescimento
registado pelo Capital Próprio, o que justifica a diminuição do segundo índice.

No que diz respeito à rendibilidade das empresas especializadas nos ramos Não Vida
durante o ano 2006, não se pode deixar de levar em conta o facto de uma parte dos
resultados corresponder a uma mais-valia atípica de 157 milhões de euros realizada por
apenas uma empresa de seguros. Expurgando esse efeito, o conjunto dessas empresas, que
apresentam rendibilidades de 30,4% e 42,7%, considerando respectivamente o Resultado
Líquido e o Resultado Técnico, passariam a apresentar 14,3% e 27,8%, respectivamente.
Tais rendibilidades manifestam tendências evolutivas opostas às empresas de Vida, pois a
rendibilidade do Resultado Líquido diminui enquanto a rendibilidade do Resultado Técnico
aumenta. Note-se que apenas 5 empresas especializadas apresentaram resultados técnicos
negativos, duas das quais apenas iniciaram a actividade em 2006.

Com resultados técnicos muito positivos destacam-se duas empresas, uma pelas razões já
referenciadas, a outra em consequência de uma alteração das políticas de resseguro que em
2005 a fizeram realçar como um outlier com resultado técnico negativo e em 2006
compensaram esse efeito pela positiva gerando um grande crescimento do resultado
técnico. Ambas apresentaram rendibilidades relativas ao resultado técnico superiores a
90%, o que as qualifica como outliers em relação à amostra do mercado.

No óptica do mercado em geral, o expurgo da já citada mais-valia extraordinária levaria à
apresentação de uma rendibilidade do Resultado Líquido de 15,7%, apenas ligeiramente
superior ao registado em 2005, e uma rendibilidade do Resultado Técnico de 19,3%, mais
de dois pontos percentuais abaixo do registado em 2005.

A evolução do Activo é necessariamente influenciada pela evolução dos Investimentos. 

Nas empresas especializadas na comercialização de seguros de Vida a percentagem de
activos afectos (incluindo os activos afectos a contratos de seguros unit linked) era de 94%
em 2006, decrescendo para 77% no caso das empresas de seguros mistas e 76% no caso
de empresas de seguros especializadas na comercialização de seguros dos ramos Não Vida.

Activo 

Gráfico 2.66 Estrutura do Activo

Gráfico 2.67 Estrutura do Capital Próprio e do Passivo

milhões de euros 2004 2005 2006

Imobilizações incorpóreas 41 39 74
Investimentos 32.182 39.531 44.580
Provisões técnicas de resseguro cedido 586 676 687
Devedores 1.168 1.225 1.252
Imobilizações corpóreas e existências 142 126 116
Depósitos bancários e caixa 2.217 1.927 2.269
Acréscimos e diferimentos e outros 695 889 1.044
Total do Activo Líquido 37.031 44.412 50.021
Passivos subordinados 209 200 203
Fundo para dotações futuras 133 272 352
Provisões técnicas 32.326 38.897 43.710
Vida 26.889 33.089 37.607
Não Vida 5.437 5.807 6.103

Provisões para outros riscos e encargos 139 199 160
Depósitos recebidos de resseguradores 118 189 168
Credores 1.053 1.122 1.270
Acréscimos e diferimentos 232 258 319
Total do Passivo 34.209 41.137 46.183
Capital Próprio 2.822 3.275 3.838

Quadro 2.29 Estrutura patrimonial detalhada
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Apesar de, em termos percentuais, as restantes rubricas não serem materialmente
relevantes para a evolução do Activo, são de destacar o aumento dos Depósitos
Bancários e Caixa (de cerca de 18%) e dos Acréscimos e Diferimentos (em cerca
de 17%), face a 2005.

O crescimento do Imobilizado Incorpóreo, apesar de percentualmente muito
elevado (90%), é um facto residual no cômputo do total do Balanço.

As Provisões Técnicas de Resseguro Cedido, à semelhança do verificado nos
últimos anos, diminuíram o correspondente peso na estrutura patrimonial em
2006 (1,4% em 2006, 1,5% em 2005 e 1,6% em 2004). Note-se que esta rubrica
registou um crescimento nominal de 2%, apesar de o seu peso relativo ter
diminuído face ao total do Activo, e de a taxa de cedência global ter registado uma
diminuição de 14,5%.

A rubrica de Devedores registou um acréscimo de 2,2%, relativamente a 2005. As
duas principais rubricas de Devedores − Outros Devedores por Operações de
Seguro Directo e Outros Devedores por Outras Operações − manifestaram
evoluções distintas. A rubrica de  Outros Devedores por Operações de Seguro
Directo, que representa 54% do total dos Devedores, registou um decréscimo de
2,8%, o que se pode justificar com a entrada em vigor do novo regime de
pagamento dos prémios. Por outro lado, a rubrica de Outros Devedores por Outras
Operações registou um acréscimo de 10,3%, grande parte do qual ficou a dever-
se a uma variação elevada da conta corrente com os mediadores de uma empresa
de seguros. Esta variação, no entanto, reflectiu-se igualmente na conta de
Credores no Passivo. 

Se, do lado do Activo, os Investimentos representam a principal rubrica, do lado do
Passivo esse papel é representado pelas Provisões Técnicas. As Provisões Técnicas
do ramo Vida têm um peso de 75,2% no Total do Passivo e Capital Próprio, tendo
crescido a uma taxa de 14% (considerando os produtos unit linked), enquanto as
Provisões Técnicas dos ramos Não Vida cresceram apenas 5%. 
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carteira e/ou o volume de negócios da actividade seguradora, que se traduz na
necessidade de efectuar novas aplicações. 

Como se pode constatar a partir da análise do quadro seguinte, a decomposição
da rubrica de Investimentos evidencia comportamentos muito díspares entre as
suas várias componentes, importando igualmente ter em conta o peso de cada
uma por tipo de empresa de seguros. 

O investimento em Terrenos e Edifícios manteve-se estável e as aplicações
em Empresas do Grupo e Associadas registaram um decréscimo de 4%, o
que, no conjunto, levou a que o peso relativo de Outros Investimentos
Financeiros, que em 2005 representava 93,6% do total, passasse a
representar 94,1% em 2006.

Nas aplicações financeiras, as principais rubricas − Acções e Outros Títulos de
Rendimento Variável e Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo −
registaram tendências inversas, o que provocou evoluções muito diferentes por
tipo de empresa, consoante se considere empresas especializadas em seguros de
Vida, em seguros dos ramos Não Vida, ou Mistas, face aos diferentes pesos que
aquelas rubricas representam em cada caso. 

Considerando o total dos três tipos de empresas, as Acções e Outros Títulos de
Rendimento Variável apresentaram um decréscimo de 1% enquanto as
Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo registaram um crescimento de
11%. 

Tendo em consideração o forte crescimento registado na generalidade dos
mercados accionistas Mundiais e no caso mais específico dos mercados Europeus,
incluindo o Português, conclui-se que houve um desinvestimento por parte das
empresas de seguros em Acções e Outros Títulos de Rendimento Variável (com a
finalidade comprovada de realizar mais-valias) por contrapartida de um maior
volume de aplicações em Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo. 

A constituição e evolução dos investimentos será analisada com maior detalhe no
capítulo deste Relatório a eles dedicado. 

Investimentos

Outras rubricas do Activo

Passivo

Peso na Carteira

milhões de euros Vida Não vida Mistas Vida Não Vida Mistas

Terrenos e edifícios 196 435 534 1,2% 13,1% 4,3%

Investimentos em empresas do grupo e associadas 183 121 373 1,2% 3,6% 3,0%

Outros investimentos financeiros 15.401 2.774 11.387 97,6% 83,3% 92,6%

Acções e outros títulos de rendimento variável 2.286 411 1.494 14,5% 12,3% 12,1%

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 12.686 2.176 9.578 80,4% 65,3% 77,9%

Empréstimos hipotecários e outros 3 16 10 0,0% 0,5% 0,1%

Depósitos em instituições de crédito 423 164 236 2,7% 4,9% 1,9%

Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 3 7 70 0,0% 0,2% 0,6%

Total 15.780 3.330 12.294 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 2.30 Estrutura dos investimentos (excepto unit linked)

Gráfico 2.68 Evolução das provisões técnicas
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Ao decompor a Provisão para Sinistros dos ramos Não Vida pelos principais
ramos do agregado constata-se, em particular, que a provisão
correspondente ao ramo Automóvel − que representa 39,5% do total das
Provisões Técnicas dos ramos Não Vida − registou um crescimento de 4,2%,
muito inferior ao registado nos anos 2005 (9,2%) e 2004 (10,7%). 

A Provisão para Sinistros de Acidentes de Trabalho registou um aumento de
8,6%, superior ao crescimento global da Provisão para Sinistros para o
conjunto dos ramos Não Vida. A Provisão Matemática incluída nesta rubrica
(e que representava em 2006 cerca de 67% da mesma) cresceu 7,7%.

Por outro lado, a Provisão para Sinistros dos ramos Incêndio e Outros Danos
e Doença registou as maiores taxas de crescimento, de 15,9% e 15%
respectivamente. 

No segmento Não Vida, um dos indicadores mais significativos para o
controlo da solvência corresponde ao Índice de Provisionamento, dado pelo
rácio ‘Provisão para sinistros/Prémios emitidos’. Em 2006, este índice
registou um aumento em todos os ramos analisados, excepto para
Responsabilidade Civil Geral. Os aumentos registados foram elevados,
excluindo o ramo Doença. Deste modo, nos segmentos de Acidentes de
Trabalho, Incêndio e Outros Danos e Automóvel, o acréscimo de
provisionamento apresentou se significativamente superior ao crescimento
dos prémios emitidos.

No que se refere ao rácio ‘Montantes pagos/Custos com sinistros’ − que
reflecte o Índice de Regularização de Sinistros − registaram-se aumentos nas
modalidades Automóvel e Responsabilidade Civil Geral. No entanto, tais
aumentos têm que ser contextualizados de forma muito diferente em cada
um dos casos. No ramo Automóvel, o acréscimo de 6,4 pontos percentuais é
muito relevante face ao peso dominante deste ramo no agregado Não Vida.
No ramo Responsabilidade Civil Geral, depois de terem sido registados
valores extremamente baixos em 2004 e 2005, assiste-se a um acréscimo do
índice numa magnitude superior a 100% em 2006, o que evidencia a
regularização de sinistros antigos. 
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As provisões técnicas do ramo Vida dividem-se essencialmente em duas grandes
rubricas: as Provisões Matemáticas, que representam cerca de 63% do total, e as
Provisões Técnicas Relativas a Seguros unit linked, que representam cerca de
35,5%. 

Estas duas rubricas apresentaram crescimentos diferentes ao longo dos
últimos anos, tendo as Provisões Técnicas Relativas a Seguros unit linked
crescido a taxas muito superiores às registadas pelas Provisões Matemáticas.
O ano 2006 não foi excepção, na medida em que a primeira rubrica registou
um crescimento de 25,7%, enquanto a segunda registou um crescimento de
apenas 7,8%. Consequentemente, o peso das provisões técnicas de seguros
unit linked tem aumentado ano após ano (35,5% em 2006, face a 28,3%
em 2004). 

Saliente-se que a Provisão para Participação nos Resultados e a Provisão
para Sinistros registaram aumentos de 10,7% e 11,4%, respectivamente,
apesar do peso de ambas ser imaterial face ao total das provisões técnicas
de Vida. 

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, recentemente introduzidas no provisionamento do ramo Vida,
conheceram crescimentos muito diferentes. Enquanto a Provisão para
Prémios Não Adquiridos registou um decréscimo, mantendo o seu valor em
apenas cerca de 3 milhões de euros, as outras duas provisões registaram
crescimentos de 53,2% e 54,6%, respectivamente. 

As Provisões Técnicas dos ramos Não Vida representam 12,2% do total do
Passivo e Capital Próprio e registaram uma taxa de crescimento muito
inferior à das provisões técnicas dos seguros de Vida.

A Provisão para Sinistros representa 80,1% do total das provisões técnicas
dos ramos Não Vida. Somando-se-lhe o montante da Provisão para Prémios
Não Adquiridos obtém-se 98,3% daquele total. Estas duas provisões
apresentaram evoluções distintas em 2006. Enquanto a Provisão para
Prémios Não Adquiridos diminuiu 1,4%, a Provisão para Sinistros registou
um crescimento de 6,7%.

Provisões técnicas 
de Vida 

Provisões técnicas de 
Não Vida 

milhões de euros 2004 2005 2006

Provisão matemática do ramo Vida 18.865 21.902 23.617
Provisão para participação nos resultados 131 153 169
Provisão para sinistros 285 385 429
Provisão para prémios não adquiridos 2 3 3
Provisão para compromissos de taxa 0 3 4
Provisão para estabilização de carteira 8 20 31
Subtotal 19.292 22.465 24.252
Provisões técnicas (unit linked) 7.597 10.625 13.354
Total 26.889 33.089 37.607

Quadro 2.31 Provisões técnicas do ramo Vida

Quadro 2.32 Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhões de euros 2004 2005 2006

Provisão para prémios não adquiridos 1.108 1.124 1.108
Provisão para participação nos resultados 4 4 4
Provisão para sinistros 4.238 4.583 4.890
Acidentes de Trabalho 1.418 1.534 1.666

Provisão matemática 982 1.043 1.124
Doença 84 88 101
Incêndio e Outros Danos 280 274 318
Automóvel 2.120 2.315 2.412
Responsabilidade Civil Geral 169 196 192
Outros ramos 166 177 202

Provisão para riscos em curso 34 40 42
Provisão para envelhecimento 2 1 0
Provisão para desvios de sinistralidade 52 55 59
Total 5.437 5.807 6.103
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As rubricas relativas a operações de resseguro sofreram um decréscimo de 15%
relativamente a 2005, à semelhança do decréscimo de 7% da rubrica de
Devedores por operações de resseguro, em consonância com a diminuição da taxa
de cedência. 

O Fundo para Dotações Futuras, cuja variação reflecte o comportamento das mais
e menos valias não realizadas dos investimentos afectos a produtos que conferem
participação nos resultados, tem evoluído em linha com o ciclo dos mercados
financeiros internacionais (particularmente no tocante à vertente accionista) −
com quedas pronunciadas entre 1999 e 2002 e taxas de crescimento robustas,
embora mais modestas, desde o ano de 2003 −, registando, como já foi referido,
um crescimento de 24% em 2006. 

O aumento de 1,5% para 1,7% do rácio entre o valor do Fundo para Dotações
Futuras e o valor das Provisões Matemáticas dos seguros com participação nos
resultados evidencia o crescimento autónomo dos valores que lhe dão origem, ou
seja, uma valorização da carteira afecta àqueles tipos de seguros. 

De registar que a dotação ou utilização do Fundo para Dotações Futuras não
corresponde à diferença entre o valor do fundo entre 2006 e 2005, facto que se
fica a dever a uma empresa de seguros do ramo Vida que recebeu uma
transferência de carteira de uma sucursal e incorporou o valor do Fundo para
Dotações Futuras da mesma. A dotação do Fundo, apesar de elevada (cerca de
75,3 milhões de euros), representa pouco mais de metade do valor relativo ao ano
2005 (cerca de 131,4 milhões de euros). 

2.4.2. Margem de solvência

O ano 2006 caracterizou-se, de uma forma geral, por um ligeiro decréscimo da
produção da actividade seguradora e por um grande crescimento dos resultados
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O aumento registado no Índice de Regularização de Sinistros nos ramos
Automóvel e Responsabilidade Civil Geral foi contrabalançado por decréscimos
observados ao nível dos segmentos de Acidentes de Trabalho, Doença e Incêndio
e Outros Danos. O efeito agregado destas evoluções no conjunto dos ramos Não
Vida traduziu-se num ligeiro acréscimo no índice global de regularização de
sinistros (de 1,7 pontos percentuais). 

O Índice de Provisionamento geral, por sua vez, registou um acréscimo de cerca de
20 pontos percentuais, situando-se em 124,3% em 2006. Este substancial
aumento do índice de provisionamento para sinistros teve influência nos parcos
resultados operacionais das empresas de seguros. 

No que se refere às restantes rubricas do Passivo, destaca-se ainda o crescimento
de 29% do Fundo para Dotações Futuras e de 24% dos Acréscimos e
Diferimentos, não tendo no entanto estas rubricas alterado o seu peso no total do
Passivo e Capital Próprio. 

É igualmente de referir o acréscimo de 13% na rubrica de Credores, que manteve
o seu peso na estrutura patrimonial (em 2,5%).

Quadro 2.33 Índices de provisionamento – Não Vida

2004 2005 2006

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 26,0% 25,7% 28,2%
Provisão para sinistros / Prémios emitidos 99,6% 104,8% 124,3%
Acidentes de Trabalho 192,6% 200,9% 221,7%
Doença 19,0% 20,5% 21,3%
Incêndio e Outros Danos 41,7% 39,4% 48,6%
Automóvel 108,7% 114,6% 122,3%
Responsabilidade Civil Geral 188,6% 230,3% 225,9%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 93,4% 88,1% 89,8%
Acidentes de Trabalho 102,1% 82,5% 79,9%
Doença 97,0% 98,5% 96,6%
Incêndio e Outros Danos 97,6% 101,7% 86,8%
Automóvel 87,9% 86,5% 92,9%
Responsabilidade Civil Geral 60,1% 55,8% 114,0%

Gráfico 2.69 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos
ramos Não Vida

Gráfico 2.70 Fundo para dotações futuras

Restantes rubricas 
do Passivo 

Taxa de cobertura 

Fundo para dotações
futuras
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margem de solvência disponível destas empresas ser idêntico ao registado para as
empresas de seguros Não Vida, a margem de solvência exigida para as primeiras
ter crescido a um ritmo superior ao das segundas.

As empresas de seguros mistas foram as que registaram um menor crescimento da
margem de solvência, tanto disponível como exigida. Ambas registaram um
acréscimo de 5%. Assim, a taxa de cobertura em 2006 (186%) manteve-se muito
próxima da registada em 2005 (185%). 

A menor taxa de crescimento da margem de solvência disponível registada pelas empresas
mistas fica a dever-se, em boa parte, a uma maior taxa de distribuição de resultados. Note-
se  que a distribuição de resultados da empresa que não havia sido considerada para
efeitos do relatório de 2005 se encontra agora incluída nos valores de 2006. Assim, as
mistas registam uma taxa de distribuição de resultados de 61%, acima das restantes. 

Registe-se ainda o facto de a empresa especializada em seguros dos ramos Não
Vida que registou o valor atípico de 157 milhões de euros de mais-valias realizadas
resultantes da venda de uma participação em outra empresa de seguros ter
distribuído cerca de 41% dos resultados, o que representa uma taxa de
distribuição abaixo da média deste tipo de entidades. 
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líquidos. A evolução da margem de solvência reflecte em parte este
comportamento. 

A margem de solvência exigida registou um acréscimo de 6,9%, inferior ao
crescimento registado em anos anteriores  (10% em 2005 e 2004). Por outro lado,
a margem disponível registou um crescimento de 9%. 

A consequência destes incrementos muito similares foi um acréscimo na taxa de
cobertura de 176%, em 2005, para 180% em 2006. Note-se que o valor da taxa
de cobertura de 2005 foi corrigido face ao relatório do ano anterior, por se ter
registado numa empresa de seguros uma distribuição de resultados no valor de 80
milhões de euros, distribuição essa que os valores considerados no relatório de
2005 ainda não tinham reflectido.

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 ambos os ramos (mistas), conclui-se que os três grupos
apresentaram valores bastante díspares a nível de indicadores de solvência. 

A principal razão das diferenças entre estas empresas resulta da diferente fase, em
termos do ciclo económico e ao nível do mercado Português, em que os seguros
do ramo Vida e dos ramos Não Vida se encontram.

As empresas de seguros especializadas na comercialização de seguros dos ramos
Não Vida são as que apresentam maior taxa de cobertura (232%), registando o
valor mais elevado desde 2000. Este facto é explicado pelo crescimento de 12%
da margem de solvência disponível, o que se justifica pelos resultados atingidos
por estas empresas, em particular devido ao registo atipicamente elevado de mais-
valias realizadas já anteriormente referido.

As empresas especializadas na comercialização do ramo Vida também registaram
um ligeiro acréscimo da taxa de cobertura, de 148% em 2005 para 152% em
2006. Esta circunstância ficou a dever-se ao facto de, apesar do crescimento da

Gráfico 2.71 Margem de solvência – Evolução do total do mercado

Gráfico 2.72 Margem de solvência por tipo de empresa

Gráfico 2.73 Resultado Líquido do Exercício e Resultados distribuídos
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O gráfico seguinte pretende mostrar, ao longo dos últimos 3 anos, a evolução da
margem de solvência das empresas com maior quota de mercado face à média
geral. Tomando em consideração o grupo das 5 e 10 empresas com maior quota
em 2006 podemos verificar que, curiosamente, entre 2004 e 2005 ambos
registaram uma evolução inversa à tendência do mercado − ou seja, ambos os
grupos viram a taxa de cobertura descer enquanto a do mercado subia de 173%
para 176%. Em 2006, pelo contrário, estas (principalmente se tomarmos o
conjunto das 10 maiores) contribuíram em grande medida para o crescimento da
taxa de cobertura do mercado.  

A estrutura dos elementos da margem de solvência disponível espelham a
composição do Capital e não apresentam alterações significativas entre o tipo de
empresas, com excepção do peso dos Prémios de Emissão, que é de 20,6% nas
mistas e inferior a 4% nos outros dois tipos, e dos Resultados, que apresentam um
peso de 16,7% nas empresas especializadas em Não Vida e de 5,7% e 9,9%,
respectivamente, nas mistas e nas  especializadas em Vida.

Gráfico 2.74 Margem de solvência das 5 e 10 maiores empresas

Gráfico 2.75 Elementos da margem de solvência disponível
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A MEDIAÇÃO DE SEGUROS

3.1. Caracterização global do mercado

No presente capítulo, procede-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 forma
como se relacionam com as empresas de seguros, à sua estrutura etária e, ainda,
aos principais agregados relativos ao nível de comissionamento. 

3.1.1. Caracterização dos mediadores

Em 2006, a categoria predominante continua a ser a do agente de seguros,
existindo, no final do ano, no que respeita apenas às entidades nacionais, 27.779
agentes pessoas singulares e 1.195 agentes pessoas colectivas.

Manteve-se, uma vez mais, a tendência para a redução no número total de
mediadores efectivos que se tem vindo a verificar desde 1998, observando-se um
decréscimo de 37.916 para 37.466, valor que comparado com os 41.962
mediadores existentes em 1998 corresponde a uma taxa média anual de redução
de 1,3%.

Como se pode observar no Gráfico 3.1, os agentes singulares não exclusivos e os
angariadores continuam a apresentar uma tendência de ligeira descida (taxa
média anual de 3,4% e 3,5%, respectivamente, para o período 2004-2006),
enquanto os agentes singulares exclusivos e os agentes pessoas colectivas
mantiveram a tendência de crescimento, com esta última categoria a apresentar
mesmo uma taxa de crescimento média anual de 6,5%. 
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Gráfico 3.1 Número de mediadores por categoria



Para uma análise da implantação geográfica, em 2006, pode 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 (de
acordo com 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 formado por Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e
Braga 65% dos mediadores (63,7% em 2005), face a 60,4% da população
residente. Merecem especial realce, por constituírem os distritos que apresentam
os valores mais baixos em termos do indicador habitante/mediador, Lisboa (212),
seguido de Évora (227) e Leiria (263).

Em situação inversa, continuam a destacar-se as Regiões Autónomas dos Açores e
da Madeira, com 617 e 570 habitantes por mediador, respectivamente, e, ainda,
o distrito de Viseu, com 358.

Considerando o território nacional como um todo, verifica-se uma média de 277
habitantes por mediador, valor ligeiramente superior ao registado em 2005 (276)
e que se explica pela redução constatada no número global de mediadores de
seguros.

No âmbito do relacionamento dos mediadores com as empresas de seguros ou
com os corretores, verifica-se, de acordo com o Gráfico 3.3, que, em 2006, mais
de metade dos mediadores (51%) trabalhava com 2 a 5 empresas, 27,2% com
menos de 2 e 15,4% com 6 a 10 empresas. Somente uma parcela pouco
expressiva trabalhava com mais de 10 empresas, nomeadamente: 5,5% dos
mediadores com 11 a 20 e 0,9% com mais de 20 empresas.  

Neste domínio, evidencia-se alguma tendência para um aumento relativo da
proporção dos mediadores que trabalham com mais de 11 empresas, por oposição
aos que se relacionam comercialmente com menos de 6 empresas. 
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O Gráfico 3.4 apresenta a distribuição etária dos mediadores pessoas singulares
em 2006, tendo sido construída uma classe para cada idade, com excepção dos
indivíduos com 80 anos ou mais, que estão reunidos numa única classe.

Constata-se, assim, que no ano em análise a idade média era de 50,9 anos,
embora seja visível uma concentração mais acentuada nas classes correspondentes
às idades entre 25 e 60 anos, que englobam 71,4% dos mediadores presentes no
mercado português.

Atendendo a que a idade média calculada sobre a estrutura etária dos mediadores
era de  50,5 anos em 2004 e 50,8 anos em 2005, pode concluir-se que em 2006
continuaram a entrar no mercado mediadores de classes etárias mais jovens, o que
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Distribuição geográfica

Distribuição etária 

Gráfico 3.2 Número de mediadores por distrito/Região Autónoma

Gráfico 3.3 Relacionamento com as empresas de seguros/corretores

Relacionamento com as
empresas de

seguros/corretores

Gráfico 3.4 Estrutura etária dos mediadores pessoas singulares
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É de referir, igualmente, a existência de um número significativo de
mediadores com comissões situadas entre 5 e 10 mil euros, tendo o seu peso
oscilado entre 8,4% e 9,2% nos três períodos em análise, embora esta
situação também decorra, naturalmente, da maior amplitude do intervalo em
causa.

3.2.  Análise do mercado por categoria de mediadores

Aos cerca de 37,5 mil mediadores existentes no mercado em 2006
corresponderam 451,3 milhões de euros de comissões processadas,
relativas, na sua grande maioria, a agentes pessoas singulares, os quais, de
forma agregada, detinham 43,4% do total, uma proporção idêntica face à
que havia sido registada em 2005 (43,3%).

O peso desta categoria de mediadores é mais significativo na mediação do
ramo Vida (60,1% em 2006, face a 58,4% no ano anterior), embora seja
de referir que, estruturalmente, o mercado da mediação nacional se
concentra principalmente em negócios dos ramos 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 denominados canais novos, em geral, e a rede
bancária, em particular, a assegurar um volume de distribuição mais
relevante.

Seguem-se os agentes pessoas colectivas, com 31% das comissões em
2006 (face a 30,3% em 2005), com um peso menos determinante no ramo
Vida (23,4%). O agrupamento dos agentes de seguros – colectivos e
individuais – conduz, assim, a um peso total no mercado da mediação de
74,4% em 2006, 0,8 pontos percentuais acima do valor registado em
2005.

Os corretores são responsáveis por 23,2% das comissões processadas em
2006 – em 2005 registaram uma quota de 23,4% –, representando os
angariadores apenas 2,4% do montante global de comissões no ano em
análise, valor que compara com os 3% registados em 2005.

3.2.1.  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, optou-se pela apresentação
separada do ranking para um e outro caso.

Assim, o Quadro 3.1 apresenta o top20 dos agentes pessoas singulares,
continuando a verificar-se a existência de alguma volatilidade na sua
composição: no top20 relativo a 2006, por exemplo, apenas se mantêm
quinze dos elementos que integravam aquele conjunto em 2005.
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permitiu manter a idade média praticamente inalterada. Efectivamente, entre
2005 e 2006 recuperou-se, em média, 0,9anos12 .

Considerando os registos relativos a 2000, os quais apontam para uma idade média de
49,9 anos, pode observar-se um rejuvenescimento médio, em termos relativos, de 5 anos
até 2006. No entanto, apesar deste rejuvenescimento relativo, a idade média dos
mediadores pessoas singulares tem vindo a aumentar.

O Gráfico 3.5 apresenta informação relativa à dispersão dos mediadores pelas diversas
classes de comissões, tendo-se optado pela análise de períodos suficientemente
afastados no tempo para que fosse possível realizar uma avaliação da tendência
estrutural, ou seja, 1996, 2000 e 2006.

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

Como se pode verificar, é visível uma pronunciada concentração (48,6% em 1996,
45,8% em 2000 e 49,2% em 2006) nas três primeiras classes, as quais correspondem a
comissões anuais inferiores a 1.000 euros. É de referir o acréscimo significativo do
número de mediadores com comissões inferiores a 250 euros anuais (22,1% em 2006
face a 16,9% em 2000).

Por outro lado, uma proporção crescente do número de mediadores (10,1% em 1996,
14,5% em 2000 e 17,5% em 2006) aufere comissões superiores a 10 mil euros anuais,
sendo de destacar o incremento no número de mediadores com comissões superiores a
49.900 euros (4,6% em 2006 face a 2,7% em 2000).

Estratificação do nível de
comissionamento 

Peso das principais
categorias de mediadores 

Ranking dos agentes
pessoas singulares 

12
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 2005 e 2006, a idade média dos mediadores pessoas singulares
aumentou apenas 0,1 anos em termos absolutos (de 50,8 para 50,9 anos), o que implica um rejuvenescimento, em
termos relativos, equivalente ao valor da diferença  entre estes indicadores, 0,9 anos.

Gráfico 3.5 Classes de comissões anuais
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Em 2006, o mercado de agentes pessoas colectivas era liderado, tal como em
2005 mas com troca de posições, pelas sociedades Margem e SOFINLOC, que
detinham 1,65% e 1,44% de quota de mercado, respectivamente. Ambas
apresentaram uma redução nominal do volume de negócios (a primeira de 22,6%
e a segunda de 43,9%) que originou uma perda de quota de mercado de 1,7%
face ao ano anterior.

Merecem especial destaque a subida para o top10 das sociedades Medibroker,
Segilink e Santogal, com crescimentos nominais expressivos das comissões
processadas (17,8%, 23,0% e 9,4%, respectivamente), a ascensão da Sabseg do
20.º para 11.º lugar e, ainda, a entrada da Imperatlântico para  o penúltimo lugar
do top20.

Se se considerar o montante total de comissões processadas por agentes pessoas
colectivas, verifica-se um acréscimo de 2005 para 2006, de 1,7%.

Ao nível da concentração do mercado, verifica-se um maior equilíbrio em 2006 –
situação também decorrente da redução do volume de comissões para as duas
primeiras empresas –, com o top20 a representar 15,36% de quota de mercado,
face a 17,20% em 2005.

Os valores obtidos para os índices de Gini e Hirshman-Herfindahl não confirmam
esta tendência, já que o primeiro evolui de 0,502 em 2005 para 0,509 em 2006,
enquanto o HHI passa, em idêntico período, de 0,00320 (valor mínimo teórico de
0,000883) para 0,00259 (0,000829). No entanto, o aumento registado pelo
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Em 2006, este segmento de mercado era liderado pelo agente que se posicionava
em 2.º lugar em 2005, ocupando a 2.ª e a 3.ª posições os agentes que detinham
em 2005 o 3.º e 1.º posto, (ambos com redução nominal do volume de negócios),
todos com comissões superiores a 320 mil euros. 

Acrescente-se ainda que a variação total do volume de comissões processadas
relativamente a agentes pessoas singulares, de 2005 para 2006, se cifrou num
decréscimo de 0,3%.

A quota agregada do conjunto top20 passou de 2,69% em 2005 para 2,55% em
2006, apresentando os índices utilizados para medir a concentração uma relativa
estabilidade: o índice de Gini cresce de 0,765 em 2005 para 0,768 em 2006,
enquanto o índice de Hirshman-Herfindahl passa, em idêntico período, de
0,000229 (valor mínimo teórico de 0,0000347) para 0,000231 (face a um valor
mínimo teórico de 0,0000357).

O Quadro 3.2 contém o ranking relativo a agentes pessoas colectivas13, sendo
evidente alguma permanência na sua estrutura, ao nível dos primeiros quatro
lugares, cuja composição e mesmo hierarquização, com uma única troca de
posições, se mantêm idênticas. Ao quinto lugar ascendeu a sucursal inglesa Card
Protection Plan que, em 2005, ocupava a sétima posição. Outra situação a
destacar passa pelo facto de as primeiras quatro empresas terem sede em Lisboa,
concelho que apresenta oito empresas no top10.

Ranking dos agentes
pessoas colectivas 

13
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 3.1 Comissões de agentes pessoas singulares – Conjunto da actividade

2005 2006 Denominação Concelho Comissões 2006 2005 2006
2.º 1.º ... Vila Nova de Gaia 359,7 0,204% 0,183%
3.º 2.º ... Santarém 335,3 0,183% 0,171%
1.º 3.º ... Sobral Mte. Agraço 328,9 0,224% 0,168%
5.º 4.º ... Valongo 307,0 0,158% 0,157%
6.º 5.º ... Tomar 288,8 0,145% 0,147%

Cinco primeiros agentes 0,939% 0,826%
8.º 6.º ... Viana do Castelo 270,8 0,137% 0,138%
61.º 7.º ... Sintra 265,3 0,068% 0,135%
4.º 8.º ... Cascais 265,2 0,170% 0,135%
7.º 9.º ... Ponta Delgada 260,1 0,137% 0,133%
15.º 10.º ... Mafra 258,5 0,107% 0,132%

Dez primeiros agentes 1,618% 1,500%
11.º 11.º ... S. Brás Alportel 257,0 0,118% 0,131%
41.º 12.º ... Trofa 226,4 0,077% 0,115%
10.º 13.º ... Águeda 224,7 0,124% 0,115%
9.º 14.º ... Loures 218,5 0,136% 0,111%
23.º 15.º ... Golegã 200,5 0,093% 0,102%

Quinze primeiros agentes 2,190% 2,074%
17.º 16.º ... Águeda 190,9 0,104% 0,097%
25.º 17.º ... Oeiras 188,1 0,092% 0,096%
14.º 18.º ... Feira 187,9 0,112% 0,096%
19.º 19.º ... Torres Vedras 185,7 0,098% 0,095%
33.º 20.º ... V.  F.  do Campo 182,7 0,083% 0,093%

Vinte primeiros agentes 2,693% 2,552%

Milhares de euros

Posicionamento Agentes Pessoas Singulares Quota de mercado

2005 2006 Denominação Concelho Comissões 2006 2005 2006
2.º 1.º Margem, Lda. Lisboa 2.301,1 2,16% 1,65%
1.º 2.º SOFINLOC Mediadora, Lda. Lisboa 2.016,5 2,61% 1,44%
3.º 3.º ACP Mediação, Lda. Lisboa 2.010,1 1,43% 1,44%
4.º 4.º Ponto Seguro, Lda. Lisboa 1.869,0 1,17% 1,34%
7.º 5.º Card Protection Plan Sucursal do R.U. 1.719,7 0,66% 1,23%

Cinco primeiros agentes 8,52% 7,09%
6.º 6.º Genius, S.A. Lisboa 1.484,8 0,91% 1,06%
10.º 7.º Comepor, S.A. Amadora 1.175,1 0,63% 0,84%
13.º 8.º Medibroker, S.A. Vila Nova de Gaia 930,5 0,57% 0,67%
15.º 9.º SEGILINK, S.A. Lisboa 919,0 0,54% 0,66%
14.º 10.º Santogal, Lda. Lisboa 842,8 0,56% 0,60%

Dez primeiros agentes 12,00% 10,92%
20.º 11.º SABSEG, Lda. Porto 728,3 0,43% 0,52%
17.º 12.º Desporto Seguro, Lda. Lisboa 685,2 0,48% 0,49%
18.º 13.º MEDAL, Lda. Portimão 669,3 0,48% 0,48%
12.º 14.º Portoseguro, Lda. Porto 664,3 0,58% 0,47%
9.º 15.º NORMED, S.A. Porto 657,7 0,63% 0,47%

Quinze primeiros agentes 14,86% 13,35%
16.º 16.º Serenitas, Lda. Lisboa 596,0 0,52% 0,43%
21.º 17.º NOBIS, Lda. Sintra 580,4 0,42% 0,42%
25.º 18.º FINISEGUR, S.A. Porto 546,9 0,37% 0,39%
59.º 19.º IMPERATLÂNTICO, Lda. Marinha Grande 542,5 0,22% 0,39%
23.º 20.º Seguros Ribeiro, Lda. Torres Vedras 541,9 0,39% 0,39%

Vinte primeiros agentes 17,20% 15,36%

Milhares de euros

Posicionamento Agentes Pessoa Colectiva Quota de mercado

Quadro 3.2 Comissões de agentes pessoas colectivas - Conjunto da actividade
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Em 2006, continua a verificar-se uma ligeira redução nos níveis de concentração do
mercado: os cinco primeiros corretores passaram de uma quota de mercado agregada de
33,5% em 2005 para 32,3% em 2006, e o peso do top20 passou de 70% para 67,5%
em idêntico período, situação em parte explicada pela redução do volume de comissões
processadas pelos corretores que integram os primeiros lugares do ranking.

Tal como ocorreu no caso dos agentes pessoas colectivas, os indicadores de concentração
habitualmente utilizados não confirmam evolução. O índice de Gini aumenta de 0,662
para 0,669 em idêntico período e o índice de Hirshman-Herfindahl, de 0,0347 para
0,0328 (valores mínimos teóricos de 0,00877 e 0,00813, respectivamente). Também
neste caso a variação do primeiro indicador poderá dever-se ao aumento verificado ao
nível do número total de corretores. 

A exemplo de anos anteriores, foi efectuada a análise de um conjunto de indicadores
contabilísticos dos corretores: a amostra seleccionada considerou 82 dos 92 corretores
com sede em Portugal em 2004 (representativa de 91,4% das comissões percebidas), 85
corretores em 2005 (94,4% das comissões) num total de 100, e 92 corretores em 2006
(92,4% das comissões) num total de 97.

A análise do Capital Social dos corretores demonstrou uma ligeira variação negativa em
termos do capital médio, de 2004 para 2006, tendo evoluído de 295,1 para 291,3
milhares de euros.

Como se pode constatar no Gráfico 3.6, em qualquer dos períodos analisados o
Capital Social da grande maioria dos corretores (cerca de 60%) situa-se entre 10 e
100 mil euros, sendo de registar que no período em análise três empresas
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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índice de Gini poderá ser justificado pelo incremento no número total de agentes
pessoas colectivas.

3.2.2.  Corretores de seguros

O Quadro 3.3 contém o ranking das primeiras 20 empresas para os diversos
corretores que apresentaram comissões em 2005 e 2006.

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. O ranking passou a ser liderado pela Marsh, Lda, com uma quota de mercado
de 7,4%, registando, todavia, uma diminuição no montante das comissões de 0,6
pontos percentuais face a 2005, ano em que ocupava a 2.ª posição.

Merecem também destaque as subidas da Corbroker, Lda., de 13.º para 10.º, provocada
por um crescimento das comissões de 22,43%, da F. Rego, S.A., de 18.º para 15.º
(incremento de 12,7%) e da  RCI Gest, Lda., de 20.º para 18.º (variação positiva de
14,6%).

Estas taxas de crescimento devem ser analisadas conjuntamente com a variação do
montante global das comissões processadas por corretores em idêntico período, e que se
cifrou numa redução global de 1,7%.

Por outro lado, em termos geográficos (sede social), verifica-se, à semelhança do ano
anterior, uma predominância do concelho de Lisboa, com sete dos primeiros dez lugares
e com a existência de doze corretores do top20 sediados naquele concelho.

Ranking dos corretores 

Análise de indicadores
contabilísticos

Capital Social 

Gráfico 3.6 Capital Social - Corretores de seguros

2005 2006 Denominação Concelho Comissões 2006 2005 2006
2.º 1.º Marsh, Lda. Lisboa 7.716,10 8,0% 7,4%
1.º 2.º Solução, S.A. Porto 7.595,16 8,2% 7,3%
3.º 3.º Aon Gil y Carvajal Portugal, S.A. Lisboa 6.569,48 7,2% 6,3%
4.º 4.º MDS, S.A. Porto 6.297,03 5,2% 6,0%
5.º 5.º AVS, S.A. Lisboa 5.559,92 5,0% 5,3%

Cinco primeiras empresas 33,5% 32,3%
6.º 6.º Villas Boas, Lda. Lisboa 5.271,10 4,4% 5,0%
7.º 7.º João Mata, Lda. Lisboa 3.876,02 4,1% 3,7%
9.º 8.º Unibroker, S.A. Feira 3.486,40 3,5% 3,3%
8.º 9.º Willis, Lda. Lisboa 3.257,06 3,9% 3,1%
13.º 10.º Corbroker, Lda. Lisboa 2.961,58 2,3% 2,8%

Dez primeiras empresas 52,2% 50,3%
10.º 11.º José Mata, Lda. Lisboa 2.765,02 2,7% 2,6%
12.º 12.º Costa Duarte, S.A. Lisboa 2.462,30 2,4% 2,4%
15.º 13.º SECRE, S.A. Lisboa 1.999,58 1,7% 1,9%
14.º 14.º E.G.S., Lda. Lisboa 1.790,85 1,8% 1,7%
18.º 15.º F. Rego, S.A. Vila Nova Gaia 1.746,06 1,5% 1,7%

Quinze primeiras empresas 62,8% 60,6%
11.º 16.º Luso Atlântica, S.A. Porto 1.717,16 2,5% 1,6%
17.º 17.º Corporação Inter. de Seguros, S.A. Porto 1.433,16 1,5% 1,4%
20.º 18.º RCI Gest Seguros, Lda. Lisboa 1.398,06 1,2% 1,3%
19.º 19.º Coral, S.A. Porto 1.367,74 1,4% 1,3%
16.º 20.º CEGREL, Lda. Portalegre 1.310,91 1,7% 1,3%

Vinte primeiras empresas 70,0% 67,5%

Milhares de euros

Posicionamento Corretor Quota de mercado

Quadro 3.3 Comissões de corretores - Conjunto da actividade
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Para uma avaliação mais detalhada poderá ser consultado o Gráfico 3.8, o qual
permite concluir por uma elevada concentração dos corretores analisados entre -
50% e +20%, numa proporção do total de empresas que cresceu de 62,2% em
2004 para 69,6% em 2006. É também relevante a existência de dez e quinze
corretores, nesses exercícios, com ROE negativos.

Tal como no caso 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 – evoluindo de 11,2% em
2004 para 10,1% em 2006.

É ainda possível verificar 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.

O Gráfico 3.9 contém informação relativa à evolução do ROE médio dos corretores
em 2004, 2005 e 2006 por comparação com idêntica medida de rendibilidade das
empresas de seguros de direito nacional.

A análise ao gráfico permite verificar que, em 2006, os corretores obtiveram níveis
de rendibilidade superiores aos das empresas de seguros. No entanto, é de referir
que no caso das empresas de seguros Não Vida o valor apresentado se encontra
expurgado da mais-valia decorrente da venda de uma participação por parte de
uma empresa, situação já referida em capítulo próprio.
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A análise da relação entre o Activo e o Passivo do Balanço dos corretores que
integram as amostras em estudo conduz a uma média ponderada de mercado
estável, diminuindo ligeiramente de 1,323 em 2004 para 1,309 em 2005 e
aumentando para 1,383 em 2006, cenário que permite concluir pela existência de
alguma estabilidade ao nível da independência financeira das empresas que
operam neste ramo de negócio.

A um nível mais desagregado, o Gráfico 3.7 permite visualizar mais facilmente a
distribuição dos corretores de seguros de acordo com a relação entre o Activo e o
Passivo durante o período de 2004 a 2006, verificando-se uma concentração
significativa deste indicador entre os valores 1 e 1,75, embora o peso deste
intervalo tenha decrescido de 58,5% para 56,5% entre 2004 e 2006. Constata-se
também a existência de um pequeno número de empresas (duas em 2004, quatro
em 2005 e duas em 2006) com um valor inferior a 1, que correspondem a
situações em que o Activo disponível não é suficiente para cobrir o Passivo
existente, e que significam situações delicadas em termos de solvabilidade e de
evolução do negócio.

Embora qualquer uma das amostras se tenha revelado amodal, detectou-se um
valor crescente na mediana deste indicador, que passou de 1,374 em 2004 para
1,614 em 2006.

O Return on Equity (ROE) corresponde a uma medida de rendibilidade construída
através da relação entre os resultados líquidos e os capitais próprios da empresa e
cuja interpretação permite avaliar o nível de remuneração dos capitais próprios
investidos.

As amostras consideradas permitem constatar um ROE do conjunto do mercado –
média ponderada – de 19,8% em 2006, face aos 13,0,% alcançados em 2004 e
19,9% em 2005. Este comportamento é fortemente influenciado pela existência,
em 2006, de algumas empresas com ROE elevado.

Relação entre o activo e o
passivo 

ROE

Outras medidas de
rentabilidade 

Gráfico 3.7 Relação Activo/Passivo - Corretores de seguros

Gráfico 3.8 ROE - Corretores de seguros14

14
Foram excluídos desta análise alguns corretores, para os quais a análise do ROE não tem significado, por terem uma
relação entre Activo e Passivo inferior à unidade.
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Face a 2005, o ROE dos corretores sofreu uma quebra de 0,1 pontos percentuais,
enquanto as empresas de seguros especializadas no ramo Vida viram o seu ROE
aumentar em 4,3 pontos percentuais, as empresas mistas em 0,3 pontos
percentuais. Nas empresas que exploram exclusivamente os ramos Não Vida, este
indicador registou um decréscimo de 3,2 pontos percentuais.

0% 2% 4% 6% 8% 10
%

12
%

14
%
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%
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%

20
%

Gráfico 3.9 ROE - Corretores vs. empresas de seguros
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O recurso a mecanismos de dispersão do risco assume uma importância
fundamental na gestão do negócio pelas empresas de seguros. Embora o co-
seguro e a securitização de riscos – através do recurso ao mercado de capitais –
permitam implementar algumas soluções neste domínio, o resseguro tradicional
continua a constituir a forma preferida das empresas de seguros para assegurar
uma significativa capacidade de subscrição sem que tal coloque em causa a sua
capacidade financeira.

Tal preferência deve-se, em larga medida, às vantagens inerentes ao recurso a esta
forma de dispersão de risco, que se podem sistematizar, de forma genérica, nos
pontos seguintes:

• Incrementa a flexibilidade, na medida em que o resseguro permite à
empresa de seguros aceitar riscos que, pelo seu montante ou natureza,
não podem ser cobertos com os seus próprios recursos;

• Evita a possível acumulação de riscos que podem surgir num único sinistro,
situação que aumentaria de forma significativa a probabilidade de ruína da
empresa de seguros;

• Potencia uma maior capacidade de desenvolvimento da cedente,
optimizando os seus recursos, uma vez que o resseguro pode proporcionar
cobertura automática para o risco a aceitar.

Assim, o resseguro, em especial: (1) estabiliza os resultados, eliminando
flutuações anuais; (2) permite obter carteiras mais equilibradas, evitando
concentração em ramos específicos ou em zonas geográficas
determinadas; (3) aumenta a segurança durante os períodos de
crescimento de carteira;

• Permite o acesso à experiência estatística dos resseguradores, muito mais
completa do que a produzida numa única empresa de seguros, dada a
agregação de informação inerente ao negócio ressegurador; 

• Atenua as barreiras à entrada numa linha particular de negócio, podendo
a empresa de seguros aceitar no início uma proporção significativa do
risco, o que é cada vez mais essencial num mercado competitivo. 

Algumas das vantagens agora apontadas ficaram bem patentes no “11 de
Setembro”, sem prejuízo de estes acontecimentos terem provocado um
aperfeiçoamento nos modelos de gestão de risco utilizados pelos resseguradores,
principalmente no que se refere ao terrorismo e aos eventos naturais de dimensão
catastrófica.

Passando à análise, em concreto, do mercado Português, o comportamento da
taxa de cedência (indicador construído pelo peso dos prémios de resseguro cedido
no conjunto dos prémios brutos emitidos de seguro directo e de resseguro aceite)
continua a evidenciar níveis estruturalmente distintos, não apenas entre os
segmentos Vida e Não Vida mas também entre os principais agregados deste
último.

4

Volume de negócios 
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o mercado ressegurador na cobertura de riscos relacionados com aquele sector,
acontecimento único que não tem sido necessário repetir.

Passando à análise dos saldos de resseguro, verifica-se que em 2006, à
semelhança dos dois anos anteriores, aquele foi estruturalmente favorável aos
resseguradores, numa proporção que representava cerca de 35% dos prémios de
resseguro cedido. A única excepção verificou-se no agregado Aéreo e Marítimo e
Transportes, com um saldo favorável às empresas de seguros em cerca de 14,2%
daqueles prémios, para o qual contribuíram decisivamente os ramos Aeronaves e
Responsabilidade Civil Aeronaves.

É também de destacar o resultado negativo para as empresas de seguros no ramo
Responsabilidade Civil Geral, num montante de 26,6 milhões de euros,
equivalente a 113,2% dos prémios de resseguro cedido, decorrente em grande
medida da modalidade Responsabilidade Civil Profissional, com um saldo negativo
de 21,7 milhões de euros.

Seguidamente, apresenta-se uma análise mais detalhada do resseguro ao nível dos
ramos Vida e Não Vida, na qual será considerada a dispersão geográfica dos
resseguradores aos quais as empresas de seguros supervisionadas pelo ISP
recorrem e as tipologias de tratados subscritos, assim como a solidez financeira
daqueles mesmos resseguradores, medida pelos ratings mais recentemente
atribuídos pela agência Standard & Poor’s15.

4.1.  Ramos Não Vida

Ao nível dos ramos Não Vida, confirma-se a tendência do mercado nacional dos
últimos anos para colocar riscos quase exclusivamente em empresas sediadas na
Europa, as quais foram destinatárias de 98,8% dos prémios de resseguro cedido
naquele agregado, ainda assim menos 0,3% que em 2005. Se se considerar
apenas a União Europeia, esta proporção é de 82,5%, menos 2,5% que no ano
anterior.

Analisando o quadro seguinte é notório que o recurso ao resseguro assume um
papel relativamente modesto no ramo Vida, com uma taxa de cedência de apenas
1,6%, ainda assim 0,3% acima do valor registado em 2005 mas
significativamente aquém do nível de 2004, na qual a taxa de cedência atingiu
2,1%, e algo abaixo da média constatada no período 1999-2006, cerca de 1,8%.

Por outro lado, nos ramos Não Vida a taxa de cedência global foi de 14,7%, o
menor dos valores observados, pelo menos, desde 1999, num período em que a
taxa média foi de 16,9%, e claramente abaixo dos valores observados em 2004 e
2005, 15,6% e 17,9%, respectivamente.

Curiosamente, esta evolução não se ficou a dever à redução, em especial, de
algum dos principais ramos Não Vida, mas a uma evolução generalizada – no
sentido da contracção – dos padrões de cedência de risco de todos eles.

Dada a sua magnitude, merecem especial referência as reduções verificadas na
taxa de cedência dos agregados Incêndio e Outros Danos (5,5%), Aéreo e
Marítimo e Transportes (5,1%) e Responsabilidade Civil Geral (5,0%). No entanto,
o afastamento relativo à tendência que se verificou desde 1999 foi mais
significativo no segmento Acidentes de Trabalho e Doença, com uma taxa de
cedência de 9,3% face a uma taxa média, neste período, de 24,0%, indicador
fortemente influenciado pelas taxas de cedência verificadas de 1999 a 2001, a
níveis situados entre os 40% e 50%. No entanto, estes últimos valores devem ser
considerados com alguma prudência, tendo em conta que foram influenciados, à
época, pela utilização, por alguns grupos, de plataformas especializadas na gestão
de alguns segmentos de negócio.

Em termos absolutos, é evidente a tradicional política de cedência de riscos no
agregado de ramos Aéreo e Marítimo e Transportes, com uma taxa de 76,1% em
2006, significativamente abaixo dos 89,0% verificados em 2002. No entanto, esta
última proporção não está unicamente relacionada com uma eventual maior
procura de resseguro mas ao ajustamento nas cotações que os principais
resseguradores impuseram na sequência do “11 de Setembro”, em especial no
sector dos transportes aéreos.

No nosso mercado, este ajustamento e, mesmo, a indisponibilidade temporária de
coberturas levou a que o Estado Português, no âmbito do Decreto-Lei n.º 7/2002,
de 9 de Janeiro, e em linha com a prática comunitária de então, complementasse

Quadro 4.1 Taxa de cedência – Seguro directo e resseguro aceite

Gráfico 4.1 Saldo de resseguro em função dos prémios de resseguro cedido – Ramos Não Vida

15
Fonte: Standard & Poor’s, no site www.eclassicdirect.com, consultado em 02-08-2007.

2004 2005 2006
milhares de euros Montante Taxa de Montante Taxa de Montante Taxa de

cedência cedência cedência
Ramo Vida 124.879 2,1% 116.227 1,3% 134.715 1,6%

Ramos Não Vida
Acidentes de Trabalho e Doença 114.375 9,7% 130.918 11,0% 114.292 9,3%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 299.961 44,7% 308.759 44,3% 253.760 38,8%
Automóvel 70.644 3,6% 159.111 7,9% 101.364 5,1%
Aéreo e Marítimo e Transportes 39.181 82,3% 38.598 81,2% 32.464 76,1%
Responsabilidade Civil Geral 31.297 34,9% 27.729 32,7% 23.480 27,7%
Outros ramos 107.056 33,8% 118.899 35,6% 109.636 32,7%
Total Ramos Não Vida 662.514 15,6% 784.014 17,9% 634.997 14,7%

Total 787.393 - 900.241 - 769.712 -
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Este ranking apresenta alguma estabilidade face a anos anteriores, com a
salvaguarda de a sucursal ibérica da Munich Reinsurance Co. ter deixado de
ocupar o lugar cimeiro que ocupava em 2005.

Para aferir da solidez financeira das empresas de resseguro, factor de primordial
importância neste tipo negócio tendo em conta o eventual risco de crédito que é
assumido pelas cedentes, utiliza-se, no presente relatório, e como já foi referido, o
rating dos resseguradores. As notações utilizadas são, como em anos anteriores,
as atribuídas mais recentemente pela agência Standard & Poor’s, tendo sido
excluídos desta análise, em particular, 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 20% dos montantes ressegurados são
colocados em empresas que não apresentam notação de rating, traduzindo um
ligeiro aumento face à situação verificada no ano anterior (18%), – e que não
significa debilidade financeira16 – e apenas 4,5% 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. Em especial,

Em relação à proporção correspondente a Portugal, verifica-se também uma
redução, de 42,8% dos prémios de resseguro cedido em 2005 para 37,4% em
2006, situação que se ficou a dever a uma maior procura dos mercados Francês
(mais 2,9% do que em 2005), Suíço (2,2%) e Alemão (1,6%).

Os negócios de resseguro colocados em empresas de direito nacional têm como
destinatários as empresas de seguros (28,8%) e os corretores, que depois
efectuam a colocação em resseguro (cerca de 12%). Refira-se que, do resseguro
efectuado em empresas de seguros de direito nacional, apenas 1,1% é objecto de
retrocessão para outras empresas (1,2% em 2005).

Excluindo Portugal, o resseguro efectuado na Europa está disperso entre vários
países, embora sejam de destacar 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 41,5% do total (mais 2,6% que
em 2005). 

É de referir, em particular, o facto de a proporção correspondente à Suíça dizer
respeito, em larga medida (82,2%), a uma única empresa – a Swiss Reinsurance
Co. –, a qual ocupa tradicionalmente o 2.º lugar do ranking internacional Não
Vida, enquanto que relativamente aos 14,4% apresentados pela Alemanha,
10,9% (mais de três quartos dos prémios de resseguro cedido colocados naquele
país) correspondem à quota de apenas duas empresas de resseguro – a Munich Re
e a Allianz, respectivamente, embora com larga predominância para a primeira,
que ocupa o 1.º lugar do ranking internacional neste segmento de negócio.

A informação apresentada na figura anterior poderá ser complementada com o
quadro seguinte, em que se apresentam as quotas correspondentes às oito
empresas com maior peso no resseguro efectuado pelas empresas de seguros
Portuguesas. Estas empresas, sediadas em vários países Europeus, representam
cerca de 37% do total do resseguro nos ramos Não Vida.

37,4 %

10,8 % 0,1 %

16,3 %

9,4 %

1,2 %

4,5 %

14,4 %

2,7 %
1,5 %

0,4 %

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

Outros

AA-
47%

AAA
13%

AA
13%

20%
80%

Sem notação
de rating atribuída

Ratings 
inferiores
0,4%

Gráfico 4.2 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramos Não Vida

16
Como refere a Standard & Poor’s, an insurer designated “NR” is NOT RATED, which implies no opinion about the insurer’s
financial security.

Ressegurador Quota

1.º Swiss Reinsurance Co. 13,4%
2.º Munich Reinsurance Co. 8,3%
3.º AXA 3,5%
4.º Tagus Re 2,8%
5.º Allianz 2,6%
6.º Partner Re 2,5%
7.º Mapfre 2,1%
8.º Zurich 1,6%
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Em 2005, a divisão verificada era de 81% para as formas de cobertura
proporcionais, dos quais 72% eram contratados sob a forma de tratado e 28%
negociados em facultativo.

No agregado Aéreo e Marítimo e Transportes, que continua a apresentar a
maior taxa de cedência dos ramos Não Vida, 76,1% em 2006, a distribuição
dos tratados não é estruturalmente diferente da verificada no seguro de
Incêndio e Outros Danos. Com efeito, mais uma vez são os tratados
proporcionais aqueles que apresentam um maior peso (mais de quatro
quintos) 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, sendo, no entanto, também de realçar a importância crescente
de tratados em quota-parte.

Relativamente aos tratados não proporcionais, verifica-se que mais de metade dos
tratados assume a cobertura de excesso de perdas com cobertura por risco
(working excess of loss), embora haja também um número relativamente
significativo de tratados para cobertura do excesso de perdas com cobertura por
evento (XL catastrófico).

Em 2005, verificava-se que 71% correspondiam as formas de cobertura
proporcionais, dos quais 62% eram contratados sob a forma de tratado e 38%
negociados em facultativo.

apenas 0,4% das cedências foram colocadas em resseguradores com notação
“BB”17. A maior exigência pode ainda ser ilustrada no facto de em 2005 e 2004 a
proporção de cedências colocadas em resseguradores com rating inferior a AA ser,
respectivamente, de 6% e 14%.

É também de referir que o peso dos resseguradores com rating de “AA” e “AA-”
(59,9% em 2006) aumentou relativamente ao ano anterior (34,6%), ficando este
aumento a dever-se não a opções assumidas pelo mercado Português mas a uma
revisão global, em baixa, dos ratings atribuídos aos principais resseguradores
internacionais.

De facto, desde o “11 de Setembro” tem vindo a verificar-se uma redução
continuada do rating dos resseguradores internacionais, com especial incidência
em 2002 e 2003: em 2001 a redução afectou três grupos (contra duas subidas),
em 2002 oito (duas subidas) e em 2003 nove (apenas uma subida). Esta evolução
ficou a dever-se às substanciais necessidades adicionais de provisionamento para
negócios subscritos nos Estados Unidos no final dos anos noventa bem como a
reclamações relacionadas com a asbestosis.

Em 2004 e 2005 o número de subidas e descidas equivaleu-se (dois e cinco
grupos, respectivamente, em cada sentido), mas em 2006 voltaram a verificar-se
três descidas contra apenas uma subida.

Como consequência desta evolução, em 2006 a notação “A” é claramente
maioritária (46%), face a pouco mais de 20% em 2001, representando agora as
empresas com notação “AA” 20% (bastante menos que os cerca de 40% em
2001) e os resseguradores com notação “AAA” cerca de 6% (18%). Surgem
ainda 4% de empresas com notação inferior a “BBB”, situação inexistente em
2001.

Voltando à análise do mercado Português nos ramos Não Vida, constata-se que
cerca de 13% dos negócios são colocados em resseguradores com notação
“AAA”, valor claramente mais significativo do que a proporção observada em
2005 (cerca de 1%).

Seguidamente, efectua-se uma breve análise ao tipo de tratados utilizados pelas
empresas de seguros para colocar resseguro relativamente aos ramos com maior
taxa de cedência, de acordo com a informação apresentada no Quadro 4.1, i.e.,
aos agregados Incêndio e Outros Danos, Aéreo e Marítimo e Transportes e ao
ramo Responsabilidade Civil Geral.

Em relação ao seguro de Incêndio de Outros Danos, a situação não se alterou
significativamente face ao verificado em 2005 e 2004, continuando a maior parte
dos tratados (82%) a assumir o tipo proporcional, sendo que cerca de metade
corresponde a tratados do tipo excedente de somas (surplus) com plenos de
retenção definidos por capital e por apólice/risco. Uma larga maioria das cedências
em facultativo é, também, proporcional.

Quanto aos tratados não proporcionais, estes são utilizados, em cerca de dois
terços, para protecção do risco catastrófico através da cobertura de perdas por
evento (XL – de excess of loss – catastrófico).

Tratados de Incêndio e
Outros Danos 

Tratados de Aéreo e
Marítimo e Transportes 

Gráfico 4.3 Tratados de resseguro – Seguro de Incêndio e Outros Danos

Gráfico 4.4 Tratados de resseguro – Seguros Aéreo e Marítimo e Transportes

17
Ainda assim, é importante notar que a Standard & Poor’s refere que an insurer rated “BB” has MARGINAL financial
security characteristics. Positive attributes exist, but adverse business conditions could lead to insufficient ability to meet
financial commitments.
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Relativamente aos restantes países Europeus, verifica-se alguma dispersão,
embora sejam de salientar os negócios colocados na Alemanha, no Reino Unido e
na Suíça, que representam 69,2% do total, valor claramente superior aos 64,6%
verificados em 2005.

Tanto no caso da Alemanha como no da Suíça, a percentagem registada está
associada, em larga medida, a uma única empresa, tal como também se pode
constatar no quadro seguinte. As quotas apresentadas pela Swiss Reinsurance Co.
(Suíça) e pela Munich Reinsurance Co. (Alemanha) são, com efeito, as mais
significativas, representando 84,2% e 85,5% dos prémios de resseguro cedido, no
ramo Vida, naqueles países.

Merece ainda especial referência a colocação de 4,3% dos prémios de resseguro
cedido em duas empresas Norte-americanas. 

Em comparação com os ramos Não Vida, o ramo Vida apresenta uma
concentração claramente superior nos primeiros oito resseguradores do ranking,
os quais representam 71,3% do total de prémios de resseguro cedido. Esta
situação está em linha com a tendência verificada ao nível dos rankings globais
apurados.

No que respeita ao ramo Responsabilidade Civil Geral, a situação continua a ser
claramente distinta dos agregados atrás analisados.

Com efeito, neste tipo de risco, e como consequência da maior probabilidade de
surgirem sinistros “de ponta”, são os tratados não proporcionais que assumem o
papel preponderante (este tipo de cobertura reduz mais eficazmente a exposição
da cedente a perdas mais significativas), sendo que a maioria – cerca de 79% –
corresponde a tratados para cobertura de excesso de perdas fixada por risco
(working excess of loss). É também de realçar que, tal como no ano transacto,
apenas 4% das cedências não proporcionais correspondem a facultativos.

No caso dos tratados proporcionais, a principal parcela refere-se a tratados de
quota-parte (39%), embora deva também ser destacada a importância de outros
tipos de tratado proporcional em sede de negociação facultativa.

Em 2005, as formas de cobertura não proporcional correspondiam a 69% dos
contratos, mais 6% do que o constatado em 2006.

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, 1,6%, como já foi anteriormente referido.

No ramo Vida, 95,7% dos prémios de resseguro cedido são colocados em
empresas sediadas na Europa, mais 0,1% do que em 2005. Quando se considera
apenas a União Europeia, aquela proporção passa a 71,9%, ainda assim menos
4% do que o verificado no ano transacto, situação que se terá ficado a dever a um
acréscimo significativo da colocação de negócios em resseguradores Suíços.

Em relação à distribuição por países, verifica-se que a situação é diferente da
registada para os ramos Não Vida. No que diz respeito ao resseguro efectuado
junto de empresas de seguros de direito nacional e através de corretores
estabelecidos em Portugal, por exemplo, a percentagem é de apenas cerca de 1%.

Gráfico 4.5 Tratados de resseguro – Ramo Responsabilidade Civil Geral

Quadro 4.3 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida

0,7%

10,0 % 3,1 %

23,8 %

8,7 %

0,7%
20,6%

24,9 %
0,3 %

3,2 %

Figura 4.2 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido – Ramo Vida

Tratados de
Responsabilidade Civil

Geral 

Ressegurador Quota

1.º Swiss Reinsurance Co. 20,0%
2.º Munich Reinsurance Co. 17,6%
3.º Financial Insurance Guernsey 11,3%
4.º GE Insurance Solutions 6,8%
5.º SCOR 5,1%
6.º City Insurance Co. 4,5%
7.º Assicurazione Generali SpA 3,1%
8.º Santander Seguros y Reaseguros 2,8%
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No âmbito dos tratados proporcionais assume especial importância a cobertura de
excedente de somas (surplus), que representa mais de dois terços, sendo mais
habitual a que decorre da fixação de um capital seguro máximo por apólice ou por
pessoa segura.

Já nos tratados não proporcionais assumem peso semelhante os sistemas de
cobertura de excesso de perdas fixada por risco (working excess of loss) e de XL
catastrófico, com pequena predominância para o primeiro.

A desagregação por tipo de cobertura relativamente às negociações facultativas
não é substancialmente diferente da agora referida.

4.3.  Risco de crédito dos resseguradores

Com base na posição a 31 de Dezembro de 2006, procurou efectuar-se a
quantificação do risco de crédito associado ao conjunto de entidades (empresas
de seguros e de resseguro) que aceitaram, mediante resseguro, negócio subscrito
pelas empresas de seguros sob a supervisão do ISP.

Para o efeito, consideraram-se as técnicas de estimação do requisito de capital
para o módulo de risco de crédito da contraparte definidas para efeitos do 3.º
estudo de impacto quantitativo (QIS3), elaborado pelo Comité de Autoridades
Europeias de Supervisão de Seguros e de Pensões Complementares de Reforma
(CEIOPS).

De acordo com o QIS3, a carga de capital para cada exposição individual ao risco
de crédito é calculada a partir de dois parâmetros principais: o “custo de
substituição” e a probabilidade de default da contraparte em resseguro.

O conceito de “custo de substituição” traduz uma medida da exposição ao risco
de crédito e corresponde, grosso modo, ao custo que a empresa de seguros
incorreria para obter no mercado uma protecção equivalente à que detinha, caso
o ressegurador entrasse em situação de incumprimento. Para efeitos da presente
análise, considerou-se que os prémios de resseguro cedido correspondem a este
“custo de substituição”. Tal pressuposto é, naturalmente, uma simplificação,
assumindo-se que, após o evento de default do ressegurador, a empresa de
seguros conseguiria obter uma protecção equivalente exactamente pelo mesmo
preço da protecção anterior. No entanto, dadas as naturais expectativas de
aumento da aversão ao risco (e, logo, de aumento das tarifas) do mercado global
de resseguro após um evento de default de um operador de mercado de relativa

É ainda de realçar a subida da Swiss Reinsurance Co. ao primeiro lugar, por troca
com a Munich Reinsurance Co., as quais apresentavam uma quota, em 2005, de,
respectivamente, 18,5% e 18,8% dos negócios colocados por empresas de
seguros supervisionadas pelo ISP, bem como uma estruturação do ranking, a partir
do 3.º lugar, significativamente diferente da que se refere aos ramos Não Vida.

Tal como foi mencionado 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, efectuando-se de seguida uma análise idêntica à que foi
levada a cabo para os ramos Não Vida.

Contrariamente ao que se verificou naqueles ramos, no ramo Vida registou-se uma
evolução pouco positiva em termos do volume de montantes colocados em
resseguradores com ratings elevados. Com efeito, a proporção de empresas sem
notação de rating atribuída foi de cerca de 20%, idêntica à registada em 2005, ao
mesmo tempo que a percentagem de empresas com ratings inferiores a “A-”
aumentou de 1% para 11%, ficando ainda assim aquém da proporção de 13% que
se havia verificado em 2004. Para esta situação concorreu unicamente a atribuição de
uma notação “BB” a um grupo ressegurador sediado no Reino Unido.

Tal como sucedeu nos ramos Não Vida, é de referir que o peso dos resseguradores
com rating de “AA” e “AA-” (60% em 2006) aumentou bastante relativamente
ao ano anterior (32,6%). Também aqui esta situação ter-se-á ficado a dever a uma
revisão dos ratings atribuídos aos principais resseguradores internacionais, num
movimento que teve início na sequência do “11 de Setembro”, como já foi
detalhado anteriormente, e não a opções assumidas pelo mercado Português.

Apenas 0,3% dos negócios são colocados em resseguradores com notação
“AAA”, valor que compara com os cerca de 2% observados em 2005.

Passando à análise dos contratos de resseguro mais utilizados pelo mercado
Português para cedência de riscos no ramo Vida, verifica-se que os tratados
proporcionais são claramente predominantes, representando 62% do total, face a
uma proporção de 63% em 2005. Esta preponderância é visível quer nos tratados
negociados quer em colocações facultativas.

Outros

AA-
54%

20%
80%

A
0,6%

A-
7%

AAA
0,3%

AA
6%

Sem notação
de rating atribuída

Ratings inferiores
11%

Gráfico 4.6 Distribuição por ratings dos resseguradores – Ramo Vida

Gráfico 4.7 Tratados de resseguro – Ramo Vida

Tratados Vida 
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O gráfico acima permite confirmar o significativo peso que as exposições a
contrapartes sem rating disponível assumem no montante do requisito de capital
final, mesmo quando o seu peso relativo, em termos de prémios, não é muito
expressivo.

dimensão, o pressuposto considerado poderá subestimar o real “custo de
substituição”.

A probabilidade de default, por sua vez, é uma medida que reflecte a qualidade
creditícia da contraparte em resseguro, sendo tanto maior quanto menor for a
respectiva notação de rating.

Da aplicação do patamar prudencial estabelecido para efeitos de cálculo dos
requisitos de capital em ambiente Solvência II (Value-at-Risk a 99,5%, para o
horizonte temporal de 1 ano), obtém-se o seguinte conjunto de factores que,
aplicados à relevante medida de exposição (o “custo de substituição”), permitem
a quantificação do requisito de capital para o risco de crédito18: 

Conforme se constata, perspectivam-se significativas economias em termos de
exigências de capital se as exposições se concentrarem em entidades de ratings
elevados. Por outro lado, as exigências em termos de capital para entidades de
menor rating e, em particular, para resseguradores sem rating disponível, podem
tornar-se bastante onerosas (segundo a calibragem do QIS3).

De seguida, apresentam-se os resultados da aplicação das técnicas de estimação
do QIS3 para o mercado agregado, assumindo-se, para o cálculo do índice de
concentração, que o mercado como um todo representa uma única empresa de
seguros.

Foram ainda assumidos alguns pressupostos, derivados da falta de informação
sobre os ratings de várias entidades. Em particular, na falta de informação,
assumiu-se que o rating das empresas de seguros e de resseguro sujeitas a
supervisão em Estados Membros da União Europeia equivale a BBB. Tal
pressuposto baseou-se no facto de no regime Solvência II o requisito de capital de
solvência corresponder conceptualmente a uma calibragem mínima de rating BBB.

O quadro e gráfico seguintes detalham os resultados obtidos. Nesta análise, não
foram, no entanto, incluídas as exposições em resseguro que foram colocadas
através de corretores de resseguro, por se desconhecer a colocação final das
mesmas19. Em termos globais, a análise abrangeu 87% da exposição em Não Vida
e quase 100% da exposição em Vida.

Quadro 4.4 Factores de cálculo do risco de crédito, em função do rating da contraparte

Quadro 4.5 Requisito de capital para o risco de crédito em resseguro, calculado para o
mercado global

18
A escolha dos factores finais a aplicar depende do índice de concentração das exposições em resseguro

19
Não foram igualmente consideradas as exposições que apresentavam prémios de resseguro cedido negativos

Gráfico 4.8 Proporção dos montantes de exposição ao risco de crédito e dos requisitos de
capital

Rating Mínimo Máximo

AAA 0,1% 0,2%
AA 0,4% 1,0%
A 1,9% 5,0%
BBB 7,9% 24,0%
BB 26,9% 100,0%
Sem rating 96,8% 100,0%

VIDA NÃO VIDA
Prémios RC Req. Capital % Prémios RC Req. Capital %

AAA 2.795 2 0,07% 5.446 4 0,07%
AA 79.352 329 0,41% 249.424 994 0,40%
A 9.982 227 2,28% 29.706 640 2,16%
BBB 20.055 2.053 10,24% 258.483 24.509 9,48%
BB 15.283 5.665 37,07% 1.373 463 33,76%

Sem rating 7.648 7.518 98,31% 6.071 5.943 97,88%

135.115 15.794 11,69% 550.503 32.553 5,91%

Milhares de euros
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OS FUNDOS DE PENSÕES

5.1.  Mercado de fundos de pensões

5.1.1.  Breve descrição

Os fundos de pensões apresentaram em 2006 um crescimento de cerca de 12%,
percentagem muito inferior em termos relativos à verificada em 2005 (25%). Para
este efeito contribuiu, por um lado, a diminuição das contribuições que em 2005
haviam sofrido um acréscimo muito expressivo, e por outro lado, ainda que com
um peso menos significativo, a diminuição da performance dos activos que
compõem o património dos fundos de pensões cuja rendibilidade foi de
aproximadamente 8,8% (9,1% em 2005).

Uma análise em função da riqueza criada anualmente em termos nacionais,
medida pelo PIB20, permite verificar que os montantes dos fundos de pensões
correspondiam a cerca de 14% do PIB em 2006, valor ligeiramente superior ao
verificado no ano anterior (13%), considerando que este apresentou um
crescimento de cerca de 1,3%.

O mercado é maioritariamente composto por fundos de pensões do sector da
actividade bancária e do sector das comunicações e transportes (84,8% do
montante total dos fundos de pensões). O elevado peso destes dois sectores é
fortemente influenciado pelo facto de a maioria dos seus trabalhadores 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.

Em 2006, as características do mercado de fundos de pensões não sofreram
grandes alterações. Espera-se, no entanto, que as perspectivadas reformas
estruturais dos sistemas públicos de repartição possam dar um estímulo
significativo ao mercado e alterar a sua estrutura, dado o inevitável crescimento do
peso das despesas com a protecção social no total da riqueza produzida nas
próximas décadas. Neste sentido, é de esperar que seja promovida a constituição
de regimes complementares para garantia de níveis adequados de rendimento no
momento de passagem à reforma.

O mercado nacional é essencialmente constituído por fundos de pensões fechados
(94,5% do montante total), 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
sob gestão.

5.1.2.  Evolução

A taxa de crescimento real dos fundos de pensões correspondeu em 2006 a cerca
de 8,2%, o que, apesar de ser inferior à verificada em 2005 (22,4%), superou o
crescimento real do PIB (1,3%), este último caracterizado, desde 2005, por uma
tendência crescente.

5

20 Produto Interno Bruto a preços de mercado
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Como se ilustra no quadro e no gráfico seguintes, o peso relativo do valor dos
fundos de pensões face ao PIB continuou em 2006 a mostrar uma tendência
crescente (acréscimo de cerca de 0,8 pontos percentuais).

O peso relativo dos investimentos afectos às provisões técnicas da actividade seguradora
face ao PIB apresentou, tal como nos anos anteriores, um comportamento positivo,
tendo aumentado cerca de 1,7 pontos percentuais. A conjugação das duas evoluções
crescentes, do valor dos fundos de pensões e dos investimentos da actividade
seguradora, implicou que, em 2006, o peso do valor dos primeiros face ao valor dos
investimentos afectos às provisões técnicas da actividade seguradora se mantivesse
sensivelmente ao nível registado no ano anterior.

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,
em 31 de Dezembro de 2006, cerca de 40,2% do PIB, 2,6 pontos percentuais
acima do verificado no final de 2005.

Em 2006, tal como se havia verificado em 2005, verificou-se um aumento do peso
do mercado de fundos de pensões face aos montantes das provisões matemáticas

O diferencial de 6,9% verificado entre a taxa real do mercado de fundos de
pensões e a taxa de crescimento real do PIB, a par da inversão ocorrida na taxa de
crescimento dos fundos de pensões em 2005, denotará a tomada de consciência
acerca da necessidade de assegurar a sustentabilidade dos regimes estatais através
do desenvolvimento de regimes complementares de reforma por capitalização.

Por outro lado, a comparação da taxa de crescimento real do mercado de fundos
de pensões entre 2005 e 2006 permite verificar uma descida significativa face ao
ano anterior, a qual é fortemente influenciada pelo facto de 2005 ter sido um ano
atípico em termos do montante de contribuições. Com efeito, nesse ano, alguns
fundos – essencialmente fundos de pensões cujos associados eram empresas
cotadas em bolsa e fundos do sector de actividade bancária – efectuaram uma
revisão global dos pressupostos de cálculo das responsabilidades com pensões,
por via, nomeadamente, do processo de adaptação às normas internacionais de
contabilidade (IAS 19) a qual condicionou o comportamento então evidenciado.

O gráfico seguinte é ilustrativo do comportamento descrito em termos da
evolução do mercado de fundos de pensões e da taxa de crescimento real do PIB.

Gráfico 5.1 Evolução do mercado de fundos de pensões
Gráfico 5.2 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIB e nos investimentos

da actividade seguradora

Quadro 5.2 Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade seguradora e do PIB 

Quadro 5.1 Taxa de crescimento anual real do mercado de fundos de pensões e do PIB

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%

Taxa de crescimento real do mercado Taxa de crescimento
Ano de fundos de pensões real do PIB

(A) (B) (A) - (B)
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%
2006 8,2% 1,3% 6,9%

2002 15.880 25.225 25.239 135.434 12,2% 19,4% 31,6% 99,9% 63,0%
2003 16.283 26.684 28.034 138.582 12,4% 20,4% 32,8% 95,2% 61,0%
2004 15.186 29.517 32.182 144.251 11,2% 21,8% 33,1% 91,7% 51,4%
2005 18.982 36.301 39.531 148.581 12,9% 24,7% 37,6% 91,8% 52,3%
2006 21.185 40.726 44.580 154.160 13,7% 26,4% 40,2% 91,4% 52,0%

milhões de euros
Mercado de Investimentos da actividade 

Ano fundos de seguradora 
pensões (MFP) Afectos Totais PIB MFP/ PIB IAAS/PIB (MFP+IAAS)/PIB IAAS/ITAS MFP/IAAS

(IAAS) (ITAS)
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Tendo-se verificado uma diminuição das contribuições face a 2005, que, tal como
já referido, foi um ano atípico, estas mantiveram-se a par das registadas em anos
anteriores a 2005 (1.758 milhões de euros).

O comportamento das contribuições influenciou o já referido crescimento
menos acentuado do montante total dos fundos de pensões (cerca de 12%),
o qual, ainda assim, corresponde a uma taxa de crescimento expressiva
quando comparada com anos anteriores (cerca de 3% em 2003 e  um
decréscimo de 7% em 2004).

Da análise do quadro seguinte deve também salientar-se a manutenção do forte
crescimento (31%) no montante dos outros fundos de pensões abertos que não
PPR/E nem PPA.

Uma análise da repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de
fundo permite verificar a elevada percentagem do montante dos fundos
fechados (94,5%). Registe-se que, numa perspectiva histórica, esta
percentagem tem-se situado consistentemente próxima do valor observado
em 2006. Os outros fundos de pensões abertos, que não PPR/E nem PPA,
constituem o segundo tipo de fundos mais representado, com 3,1%, e os
PPR/E e PPA representam apenas 2,3% e 0,1% do montante total,
respectivamente.

dos seguros de Vida não ligados a fundos de investimento (89,7%). Este
comportamento representa uma inversão da tendência verificada até 2004, ano
até ao qual o peso do mercado de fundos de pensões diminuiu face ao valor
daquelas provisões (103% em 2001 e 80% em 2004). 

5.2.  Fundos de pensões

5.2.1.  Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal

Em 2006, no âmbito da constituição/extinção de fundos de pensões, o Instituto de
Seguros de Portugal autorizou os seguintes pedidos:

– Constituição de 8 novos fundos de pensões, dos quais 6 eram fechados e 2
abertos sem ser do tipo PPR/E ou PPA;

– Transferência de 10 fundos de pensões fechados;

– Extinção de 6 fundos de pensões fechados.

Dos 234 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2006, havia 7 outros fundos
abertos sem ser do tipo PPR/E ou PPA que não estavam em funcionamento.

5.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a)  Todos os fundos de pensões

Em 31 de Dezembro de 2006, o mercado de fundos de pensões incorporava 227
fundos em funcionamento, dos quais 173 eram fechados. Dos fundos de pensões
abertos, 20 eram PPR/E, 4 eram PPA e 30 eram outros fundos abertos que não se
enquadram nas categorias anteriores.

Repartição do valor por
tipo de fundo

Gráfico 5.3 Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões matemáticas dos seguros de Vida não
ligados

Quadro 5.3 Evolução dos fundos de pensões 

milhões de euros 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2005/2006
Fundos de pensões fechados
Número 187 183 173 171 173
Montante 15.225 15.563 14.387 18.011 20.015 11,1%
Contribuições 2.533 1.303 1.583 3.714 1.521 -59,1%
Contribuições / Montante 16,6% 8,4% 11,0% 20,6% 7,6%

Fundos de pensões PPR/E
Número 20 21 22 20 20
Montante 401 412 430 446 485 8,8%
Contribuições 46 42 55 39 70 78,5%
Contribuições / Montante 11,6% 10,1% 12,7% 8,8% 14,4%

Fundos de pensões PPA
Número 5 5 5 4 4
Montante 14 16 17 17 20 17,8%
Contribuições 2 1 2 1 2 181,7%
Contribuições / Montante 11,2% 7,8% 13,1% 3,4% 8,2%

Outros fundos de pensões abertos
Número 19 20 21 28 30
Montante 239 292 351 508 666 31,0%
Contribuições 65 56 65 158 166 5,3%
Contribuições / Montante 27,2% 19,2% 18,4% 31,1% 25,0%

Total dos fundos de pensões
Número 231 229 221 223 227
Montante 15.880 16.283 15.186 18.982 21.185 11,6%
Contribuições 2.646 1.402 1.704 3.912 1.758 -55,0%
Contribuições / Montante 16,7% 8,6% 11,2% 20,6% 8,3%
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Em 2006 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. É no entanto de realçar o acréscimo significativo
verificado nas contribuições para fundos situados no escalão mais baixo.

No cômputo global, verificou-se que o esforço contributivo agregado
(8,3%) foi inferior ao verificado em 2005 (19,1%), sendo, no entanto, de
realçar o elevado volume de contribuições verificado no ano anterior em
alguns fundos por via da já referida adaptação dos respectivos
pressupostos de cálculo das responsabilidades às normas internacionais de
contabilidade.

O mercado de fundos de pensões continuou igualmente a apresentar-se
altamente concentrado. Com efeito, verifica-se que apenas 11 fundos
representavam, em termos de valor, cerca de 80% do mercado (81% em
2005). A concentração, medida pelo índice de Gini, manteve-se
relativamente ao nível do ano anterior, situando se o seu valor, no final de
2006, em 0,91, face a 0,941 em 2005.

b)  Fundos de pensões fechados

O montante dos fundos de pensões fechados teve um acréscimo nominal
de 11%, tendo-se cifrado em cerca de 20.015 milhões de euros, enquanto
as correspondentes contribuições (1.521 milhões) decresceram cerca de
59% em resultado, nomeadamente, do acréscimo extraordinário verificado
em 2005.

A distribuição do mercado dos fundos fechados por montantes individuais
continuou em 2006 a apresentar-se bastante assimétrica. Com efeito, os 11
maiores fundos representavam, em valor, 85% (85,2% em 2005) do
mercado dos fundos de pensões fechados. Dado o peso que estes fundos
representam no agregado dos fundos de pensões, o índice de concentração
é muito semelhante ao do total destes últimos.

Considerando o papel preponderante dos fundos de pensões enquanto veículos
de garantia de poupanças adicionais que assegurem a transferência de
rendimentos da vida activa para o momento da reforma, é notória a clara
importância que estes fundos desempenham em termos de complementaridade
do benefício atribuído pela Segurança Social.

Com efeito, verifica-se que cerca de 43% do montante total dos fundos de
pensões financiam pensões complementares de reforma, ou seja, quase a par dos
fundos afectos ao primeiro pilar (cerca de 57%). 

Refira-se que o peso referenciado do primeiro pilar é justificado pelo facto de a
maioria dos trabalhadores dos sectores bancário e de comunicações e transportes
não se encontrar abrangida pelo sistema de protecção da Segurança Social. 

A crescente importância atribuída à necessidade de assegurar a sustentabilidade
financeira de longo prazo pode igualmente ser analisada em termos da
distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições por
escalões, como se pode verificar no quadro seguinte.

Peso dos segundo 
e terceiro pilares

Distribuição dos fundos
fechados por volume

gerido

Gráfico 5.4 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos

Gráfico 5.5 Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção
social

Quadro 5.4 Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões 

Mais de 1.000.000 6 2,6% 14.092.852 66,5% 574.465 32,7% 4,1%
Entre 250.001 e 1.000.000 5 4,8% 2.910.830 80,3% 506.244 61,5% 17,4%
Entre 125.001 e 250.000 5 7,0% 990.667 84,9% 135.103 69,1% 13,6%
Entre 75.001 e 125.000 9 11,0% 828.396 88,8% 127.083 76,4% 15,3%
Entre 25.001 e 75.000 33 25,6% 1.459.269 95,7% 284.781 92,6% 19,5%
Entre 5.001 e 25.000 67 55,1% 718.431 99,1% 110.454 98,9% 15,4%
Entre 2.501 e 5.000 29 67,8% 109.834 99,6% 10.698 99,5% 9,7%
Entre 1.251 e 2.500 26 79,3% 50.110 99,9% 6.938 99,9% 13,8%
Entre 501 e 1.250 25 90,3% 20.831 100,0% 2.293 100,0% 11,0%
Entre 251 e 500 7 93,4% 2.322 100,0% 84 100,0% 3,6%
Entre 101 e 250 8 96,9% 1.409 100,0% 64 100,0% 4,5%
Até 100 7 100,0% 400 100,0% 129 100,0% 32,3%
Total 227 21.185.351 1.758.337 8,3%

% Valor dos fundos % Valor das %
milhares de euros Número Acumuladas de pensões (A) Acumuladas contribuições (B) Acumuladas (B) / (A)



ser igualmente tida em conta 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 podem estar regulamentarmente definidos.

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 financiam planos de benefício definido ou mistos era,
em termos agregados, em 31 de Dezembro de 2006, de 122% (117% em 2005). Nessa
mesma data, o nível de financiamento médio, considerando os pressupostos utilizados
com vista ao financiamento desses fundos de pensões, era de 100% (94% em 2005).

Repare se que, mesmo na óptica do financiamento – i.e., num cenário mais prudente do
que o considerado para efeitos de solvência – o nível de financiamento das
responsabilidades com pensões era de 100%. De facto, no final de 2006, as
responsabilidades calculadas para efeito do cenário do financiamento eram superiores
em cerca de 22% às correspondentes responsabilidades determinadas para efeito do
cenário do mínimo de solvência. Os sectores comunicações e transportes e outros são os
únicos onde os níveis de financiamento no cenário do mínimo de solvência se
encontravam abaixo dos 100%. 

Identificam-se de seguida os 20 maiores fundos de pensões fechados de
acordo com o montante sob gestão existente, no final de 2006.
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Numa análise por tipo de benefícios garantidos, verifica-se que todos os fundos fechados
existentes em 2006 financiavam planos de pensões com benefícios de reforma por
velhice e que 94,2% dos mesmos fundos financiavam igualmente benefícios de reforma
por invalidez. 

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 garantidos por 64,2% do número
total de fundos fechados existentes, enquanto os benefícios de sobrevivência – viuvez
e/ou orfandade – de participantes e de beneficiários encontravam-se previstos,
respectivamente, em 63% e 52,6% dos planos de pensões.

O nível de financiamento global dos fundos de pensões é um indicador bastante interessante
mas que requer uma abordagem cuidada, de forma a evitar eventuais 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, na análise deve ter-se em consideração que as responsabilidades
– quer do valor actual das pensões em pagamento, quer do valor actual das responsabilidades
por serviços passados – foram calculadas com métodos e/ou pressupostos diferentes. Ainda
que com um impacto inferior ao observado no cenário do financiamento, esta ressalva deve

Distribuição dos fundos
fechados por tipo de

benefício

Nível de financiamento

Os 20 maiores fundos de
pensões fechados 

Quadro 5.5 Distribuição do valor dos fundos de pensões fechados e do valor das contribuições, por escalões 

Quadro 5.6 Nível de financiamento dos fundos de pensões fechados que financiavam
planos de pensões de benefício definido ou mistos

Gráfico 5.6 Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefício

Mais de 1.000.000 6 3,5% 14.092.630 70,4% 574.065 37,7% 4,1%
Entre 250.001 e 1.000.000 5 6,4% 2.910.785 85,0% 505.892 71,0% 17,4%
Entre 125.001 e 250.000 3 8,1% 598.641 87,9% 98.097 77,5% 16,4%
Entre 75.001 e 125.000 7 12,1% 614.331 91,0% 49.513 80,7% 8,1%
Entre 25.001 e 75.000 26 27,2% 1.146.151 96,7% 226.680 95,6% 19,8%
Entre 5.001 e 25.000 50 56,1% 511.595 99,3% 54.049 99,2% 10,6%
Entre 2.501 e 5.000 23 69,4% 86.027 99,7% 7.447 99,7% 8,7%
Entre 1.251 e 2.500 18 79,8% 34.271 99,9% 2.943 99,9% 8,6%
Entre 501 e 1.250 21 91,9% 17.566 100,0% 1.997 100,0% 11,4%
Entre 251 e 500 6 95,4% 1.872 100,0% 65 100,0% 3,5%
Entre 101 e 250 5 98,3% 901 100,0% 25 100,0% 2,8%
Até 100 3 100,0% 201 100,0% 0 100,0% 0,0%
Total 173 20.014.971 1.520.772 7,6%

% Valor dos fundos % Valor das %
milhares de euros Número Acumuladas de pensões (A) Acumuladas contribuições (B) Acumuladas (B) / (A)

Actividade bancária 104% 120%
Comunicações e transportes 76% 90%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 102% 200%
Indústria 109% 131%
Actividade seguradora 105% 129%
Outras actividades financeiras 83% 202%
Comércio 91% 102%
Outros 63% 77%
Valor agregado 100% 122%

Cenário do Cenário do mínimo 
financiamento de solvência

Quadro 5.7 Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões fechados

1.º 1.º Grupo Banco Comercial Português 5.579        
2.º 2.º Banco BPI 2.415        
3.º 4.º BES 1.849        
4.º 3.º Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.848        
5.º 5.º Banco de Portugal 1.209        
6.º 6.º Grupo EDP e REN 1.193        
7.º 7.º Pessoal da Caixa Geral de Depósitos 955        
8.º 8.º Crédito Predial Português 746        
9.º 9.º Banco Totta & Açores 495        
10.º 10.º Montepio Geral 374        
11.º 11.º Petrogal 340        
12.º 14.º Banco Santander Portugal 205        
13.º 13.º Grupo BBVA 198        
14.º 12.º Regulamentares da Marconi 196        
15.º 15.º Pessoal dos TLP 115        
16.º 18.º Banco Comercial dos Açores 91        
17.º 16.º Credit 90        
18.º 17.º Cimpor 85        
19.º 23.º Grupo BPN 79        
20.º 24.º BNC 78        

Ranking Valor
2006 2005 Designação (milhões de euros)
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Todos estes fundos são geridos por sociedades gestoras, não tendo havido
alterações significativas em termos de ranking face a 2005, sendo apenas de
salientar a entrada para o 8.º lugar do fundo classificado em 11.º lugar em 2005. 

Uma vez que as adesões colectivas e os fundos fechados apresentam naturezas
semelhantes em matéria de planos de pensões, efectua se de seguida uma análise às
adesões colectivas a fundos abertos, similar à efectuada para os fundos fechados.

O número de adesões colectivas teve um aumento de 48 adesões, face a 2005, tendo-se
verificado, em termos de montante, um crescimento nominal na ordem dos 25%.

Relativamente à concentração dos montantes correspondentes a adesões
colectivas a fundos abertos, verifica-se que o grau de concentração, de 0,874, é
inferior ao existente relativamente ao total dos fundos de pensões (abertos e
fechados), de 0,91. No entanto, este índice regista um ligeiro aumento face a
2005 (0,855).

Uma análise por tipo de benefícios garantidos permite concluir que, à excepção de duas
adesões colectivas, todas as restantes financiavam, em 2006, planos de pensões com
benefícios de reforma por velhice (99% do total de adesões colectivas). Para além disso,
cerca de 93,6% incluíam a garantia do benefício de reforma por invalidez, enquanto que
os benefícios por reforma antecipada/pré-reforma, assim como os de sobrevivência de
participantes e de beneficiários, encontravam-se previstos, respectivamente, em 62,1%,
71% e 32,6% do total das adesões colectivas a fundos de pensões abertos. 

Os 20 maiores fundos de pensões representavam, no final de 2006, 90,6% do
valor total dos fundos de pensões fechados e 85,6% do valor global dos fundos
de pensões. À excepção de dois fundos de pensões que são geridos por empresas
de seguros, os restantes fundos são geridos por sociedades gestoras.

Uma análise comparativa com o ranking de 2005 permite verificar que a
correspondente estrutura não sofreu alterações significativas, tendo duas novas
entradas em substituição do 19.º e 20.º classificados em 2006.

c)  Fundos de pensões abertos

Em 2006, encontravam-se em funcionamento 54 fundos de pensões abertos cujo
valor nominal correspondia a cerca de 1.170 milhões de euros, o que representou um
acréscimo de valor face ao ano anterior na ordem dos 20,6%.

Tal acréscimo ficou a dever se sobretudo ao crescimento de 31% dos outros fundos
abertos que não PPR/E nem PPA, visto que estes (responsáveis por, respectivamente,
41,4% e 1,7% do valor total dos fundos abertos) cresceram somente 8,8% e 17,8%,
respectivamente.

Os produtos de adesão individual representavam, em 2006, 59,8% do valor dos
fundos de pensões abertos, repartidos por PPR/E (69,3%), PPA (2,9%) e adesões
individuais a outros fundos abertos (27,9%).

Como se pode observar pelo quadro seguinte, os 4 maiores fundos são responsáveis
por mais de 50% do mercado dos fundos de pensões abertos (45,3% em 2005),
sendo ainda de referir que as suas contribuições representaram 48,4% do total de
entregas para fundos abertos em 2006.

Saliente-se ainda o elevado peso (36,4%) do valor das contribuições face ao valor dos
fundos de pensões nos fundos classificados no segundo escalão (montantes entre
75.001 e 125.000 euros).

Em 2006, os 10 maiores fundos de pensões abertos eram responsáveis pela gestão de
886 milhões de euros, o que representa 76% do valor total dos fundos de pensões
abertos. 

Distribuição dos fundos
abertos por volume

gerido

Ranking dos fundos
abertos

Quadro 5.8 Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos

Quadro 5.9 Valores individuais dos 10 maiores fundos de pensões abertos

Entre 125.001 e 250.000 2 3,7% 392.130 33,5% 37.103 15,6% 9,5%
Entre 75.001 e 125.000 2 7,4% 214.118 51,8% 77.882 48,4% 36,4%
Entre 25.001 e 75.000 7 20,4% 313.191 78,6% 58.202 72,9% 18,6%
Entre 5.001 e 25.000 17 51,9% 206.888 96,2% 56.620 96,7% 27,4%
Entre 2.501 e 5.000 6 63,0% 23.813 98,3% 3.261 98,1% 13,7%
Entre 1.251 e 2.500 8 77,8% 15.844 99,6% 4.011 99,8% 25,3%
Entre 501 e 1.250 4 85,2% 3.266 99,9% 296 99,9% 9,1%
Entre 251 e 500 1 87,0% 450 99,9% 19 99,9% 4,3%
Entre 101 e 250 3 92,6% 508 100,0% 39 99,9% 7,7%
Até 100 4 100,0% 198 100,0% 130 100,0% 65,4%
Total 54 1.170.406 237.564 20,3%

Número % Valor dos fundos % Valor das % (B) / (A)
milhares de euros Acumuladas de pensões (A) Acumuladas contribuições (B) Acumuladas

1.º 1.º PPR/E  5 Estrelas 217
2.º 2.º Aberto GES 175
3.º 3.º Aberto Caixa Reforma Activa 120
4.º 4.º Aberto BPI Valorização 94
5.º 9.º Aberto BPI Segurança 56
6.º 5.º Aberto Horizonte Valorização 50
7.º 6.º PPR/E BBVA 46
8.º 11.º Espírito Santo Multireforma 45
9.º 7.º PPR/E Garantia de Futuro 44
10.º 8.º PPR/E Praemium - S 38

Ranking Valor
2006 2005 Designação (milhões de euros)

Quadro 5.10 Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões
abertos

Entre 75.001 e 125.000 1 0,3% 112.931 24,0%
Entre 25.001 e 75.000 0 0,3% 0 24,0%
Entre 5.001 e 25.000 17 5,5% 205.571 67,7%
Entre 2.501 e 5.000 12 9,2% 46.845 77,7%
Entre 1.251 e 2.500 24 16,5% 43.321 86,9%
Entre 501 e 1.250 45 30,3% 35.108 94,3%
Entre 251 e 500 36 41,3% 13.745 97,3%
Entre 101 e 250 61 59,9% 9.757 99,3%
Até 100 131 100,0% 3.147 100,0%
Total 327 470.427

milhares de euros Número % Valor dos fundos %
Acumuladas de pensões Acumuladas

Distribuição das adesões
colectivas por tipo de

benefício



Uma comparação com os fundos fechados (Gráfico 5.6), permite verificar as
semelhanças em termos de distribuição por tipo de benefício.

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 2006.

Tal como se pode observar no gráfico seguinte, os sectores de actividade bancária e de
comunicações e transportes concentravam, no final de 2006, 84,7% do montante total
dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos abertos, dado que, tal como foi
já anteriormente referido, nestes dois sectores a maior parte dos fundos substituem os
regimes públicos de Segurança Social, enquanto nos restantes sectores os fundos de
pensões complementam as pensões atribuídas pelos regimes públicos.

Da análise do quadro seguinte conclui-se que nos três sectores com
montantes geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações e
transportes, e produção e distribuição de electricidade, gás e água – os
fundos com montantes superiores a 250 milhões de euros representavam,
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em 2006, respectivamente 92,9%, 76,8% e 92,4% do total de cada sector.
Este agregado representava 83,3% do montante total dos fundos fechados,
o que ilustra a elevada concentração do mercado, como já foi mencionado
anteriormente.

No quadro seguinte são apresentadas as adesões colectivas a fundos de
pensões abertos por tipo de actividade económica dos associados e por
escalão de montante individual dessas adesões, onde é patente que o
segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a fundos
abertos, comparativamente com o sector dos fundos fechados, era em 2006
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
67,7% do mercado correspondia a adesões acima dos 5 milhões de euros, das
quais 76% referia-se à actividade bancária, o único sector de actividade com
fundos superiores a 75 milhões de euros. 

Montantes e escalões

Fundos de pensões
fechados

Adesões colectivas

Quadro 5.11 Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados e por escalão de montante
individual desses fundos

Gráfico 5.7 Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
benefícios

Gráfico 5.8 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos
de pensões abertos por tipo de actividade económica

milhares de euros AB CT PDEGA I AS OAF C O Total
Mais de 1.000.000 55,2% 9,2% 6,0% 70,4%
Entre 250.001 e 1.000.000 12,8% 1,7% 14,5%
Entre 125.001 e 250.000 2,0% 1,0% 3,0%
Entre 75.001 e 125.000 1,7% 1,0% 0,4% 3,1%
Entre 25.001 e 75.000 1,2% 0,6% 0,2% 1,5% 1,2% 0,3% 0,4% 0,3% 5,7%
Entre 5.001 e 25.000 0,2% 0,2% 0,3% 1,0% 0,4% 0,0% 0,3% 0,2% 2,6%
Entre 2.501 e 5.000 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%
Entre 1.251 e 2.500 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 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% 0,1%
Entre 251 e 500 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Entre 101 e 250 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 100 0,0% 0,0% 0,0%
Total 73,2% 12,0% 6,5% 4,9% 1,6% 0,3% 0,8% 0,6% 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 5.12 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 24,0% 0,0% 24,0%
Entre 25.001 e 75.000
Entre 5.001 e 25.000 27,7% 6,2% 1,3% 4,2% 1,7% 1,3% 1,3% 43,7%
Entre 2.501 e 5.000 1,8% 0,9% 0,7% 1,8% 2,5% 1,0% 1,2% 10,0%
Entre 1.251 e 2.500 0,4% 0,4% 2,1% 1,0% 2,4% 2,8% 9,2%
Entre 501 e 1.250 1,4% 0,3% 1,7% 0,4% 0,9% 0,9% 2,0% 7,5%
Entre 251 e 500 0,1% 0,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,2% 1,3% 2,9%
Entre 101 e 250 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,7% 2,1%
Até 100 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7%
Total 55,4% 8,1% 1,3% 7,9% 4,9% 6,7% 6,2% 9,5% 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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Em 2006, houve um aumento generalizado do número de participantes, excepto
no tocante aos fundos de pensões PPA, que registaram um decréscimo de 14,4%.
Este acréscimo foi mais significativo nos outros fundos de pensões abertos que
não são do tipo PPR/E ou PPA (aumento de 17,3%) e nos fundos de pensões PPR/E
(aumento de 13,5%). De referir igualmente que os participantes dos fundos de
pensões fechados cresceram 5,2%.

O aumento do número de participantes pode ser indicativo que cada vez
mais existe a preocupação de complementar os benefícios de reforma
assegurados pelo primeiro pilar da Segurança Social. 

A conjugação do aumento mais que proporcional do número de
participantes face ao aumento do número de beneficiários levou a que o
peso do segundo face ao primeiro tivesse registado um decréscimo de 2,1%,
cifrando-se o mesmo, no final do ano em análise, em 42%.

De registar que o decréscimo do referido rácio beneficiários/participantes
contraria a evolução crescente verificada nos últimos anos resultante do
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 ao
mesmo nível do ano anterior, cifrando-se em 3,1% da população que
segundo o Instituto Nacional de Estatística se encontrava, no final de 2006,
empregada em Portugal.

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 bancária representava 43,9% dos participantes (41,3% em
2005) e 42% (49,2% em 2005) dos beneficiários.

O quadro seguinte apresenta o valor dos benefícios anuais pagos desde 2002,
bem como a proporção destes face ao valor dos fundos de pensões. 

Da análise do quadro verifica-se que o valor dos benefícios pagos cresceu cerca de
11% em 2006, face a 2005. Uma comparação face ao valor das contribuições
(1.758 milhões de euros) permite verificar que o valor dos benefícios pagos
correspondeu a 60,2% das contribuições (24,4% em 2005 que foi um ano em

Apesar dos montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos se
concentrarem sobretudo no sector da actividade bancária, é de salientar o peso
crescente dos restantes sectores de actividade, o que é um sinal claro de que os
fundos abertos são actualmente o tipo de fundo de pensões privilegiado para o
financiamento de planos de pensões de empresas de diversos sectores da
economia cuja dimensão pode não justificar a criação de um fundo de pensões
fechado.

Em relação à repartição dos fundos de pensões fechados e adesões
colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de entidades gestoras e tipo
de actividade económica dos associados, as sociedades gestoras são, como
se pode observar no quadro seguinte, responsáveis pela gestão de 97,5% do
montante total dos fundos de pensões fechados e adesões colectivas a
fundos de pensões abertos.

5.3.  Planos de pensões

5.3.1.  Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

Em 2006, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de pensões –
participantes e beneficiários – registou, no seu todo, um acréscimo de 7,7%.
Este aumento foi fortemente influenciado pelo acréscimo de 9,3% do
número de participantes. O número de beneficiários cresceu cerca de 4%.

Quadro 5.14 Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

Quadro 5.13 Montante dos fundos de pensões fechados e adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
entidades gestoras e por tipo de actividade económica dos associados

Repartição por tipo 
de entidade gestora 
dos fundos fechados 
e adesões colectivas

Evolução do universo 
das pessoas abrangidas

pelos fundos de pensões

Actividade bancária 14.747.170 72,0% 170.723 0,8% 14.917.893 72,8%
Comunicações e transportes 2.442.006 11,9% 3.684 0,0% 2.445.690 11,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1.297.245 6,3% 0 0,0% 1.297.245 6,3%
Indústria 993.836 4,9% 30.326 0,1% 1.024.162 5,0%
Actividade seguradora 134.283 0,7% 219.149 1,1% 353.432 1,7%
Outras actividades financeiras 97.515 0,5% 337 0,0% 97.852 0,5%
Comércio 119.983 0,6% 69.998 0,3% 189.980 0,9%
Outros 140.981 0,7% 18.143 0,1% 159.124 0,8%
Total 19.973.019 97,5% 512.360 2,5% 20.485.378 100,0%

Sociedades gestoras Empresas de seguros Entidades gestoras
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

2002 2003 2004 2005 2006 2006/2005
(a) Participantes 282.026 269.557 265.006 262.271 286.595 9,3%
Fundos de pensões fechados 174.355 161.430 154.570 148.266 156.021 5,2%
Fundos de pensões PPR/E 64.593 65.579 65.279 63.230 71.760 13,5%
Fundos de pensões PPA 3.443 3.274 2.861 2.429 2.080 -14,4%
Outros fundos de pensões abertos 39.635 39.274 42.296 48.346 56.734 17,3%

(b) Beneficiários (1) 118.581 110.166 109.740 115.629 120.295 4,0%

(a) + (b) 400.607 379.723 374.746 377.900 406.890 7,7%

(b) / (a) 42,0% 40,9% 41,4% 44,1% 42,0%

(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões, qualquer que tenha sido a forma de pagamento dos benefícios.

Quadro 5.15 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 43,9% 42,0%
Comunicações e transportes 13,9% 14,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 9,6% 13,8%
Indústria 16,5% 13,8%
Actividade seguradora 4,8% 3,1%
Outras actividades financeiras 1,0% 0,3%
Comércio 4,6% 2,6%
Outros 5,8% 9,6%
Total 100,0% 100,0%
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A semelhança existente nos pesos 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 (46,3% e 39,5%) e sobretudo de viuvez
(16,5% e 6,2%), bem como de orfandade (1% e 0,3%), enquanto os
benefícios de invalidez, de reforma antecipada/pré-reforma e desemprego
de longa duração ou doença grave apresentam um padrão inverso, o que
pode ser justificado pela natureza deste tipo de benefícios.

No quadro seguinte, apresentam-se os pesos relativos do número de
beneficiários e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício, para
2005 e 2006. O quadro revela que o benefício de velhice apresentou um
ligeiro crescimento relativo no número de beneficiários, apesar do peso
relativo ao valor dos benefícios pagos ter decrescido ligeiramente.

No quadro seguinte apresentam-se as frequências relativas dos benefícios pagos
nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e de actividade económica
dos associados. Tal como se pode observar, existe uma relação estreita entre o
peso dos benefícios pagos e o peso dos respectivos fundos de pensões. 

que o acréscimo de contribuições, tal como já referido, teve um crescimento
extraordinário).

O gráfico seguinte permite retirar algumas conclusões quanto ao efeito do
amadurecimento do mercado de fundos de pensões. Neste sentido verifica-se a
manutenção do nível relativamente estacionário do mercado, ainda que com uma
ligeira melhoria do rácio “Número de beneficiários/Número de participantes” que
contraria de certa forma o envelhecimento das pessoas abrangidas pelos fundos
de pensões.

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. Da sua análise é possível observar 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
2006, 90,7% dos beneficiários e 92,5% dos benefícios pagos
correspondiam ao universo dos fundos de pensões fechados.

Distribuição dos
beneficiários por tipo de

fundo e por tipo de
benefício

Amadurecimento do
mercado 

Quadro 5.16 Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

Quadro 5.17 Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício

Gráfico 5.9 Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões

milhões de euros 2002 2003 2004 2005 2006

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 927       931       950       953       1.058

(b) Valor dos fundos de pensões 15.880      16.283      15.186      18.982      21.185      

(a) / (b) 5,8%       5,7%       6,3%       5,0%       5,0%       

(1) Este valor inclui os montantes pagos, durante o respectivo ano, de todas as formas de pagamento dos benefícios, ou
seja, pensões pagas directamente pelos fundos,  prémios únicos de rendas vitalícias adquiridos pelos fundos e capitais
de remição ou prémios únicos de outro tipo de rendas resultantes da remição pagos também pelos fundos.

Velhice 49.919 382.194 3.269 25.823 1 2 2.457 10.596 55.646 418.616
Invalidez 31.265 429.667 52 420 2.200 11.664 33.517 441.751
Reforma antecipada / Pré-reforma 6.744 91.562 352 1.371 19 29 208 708 7.323 93.671
Viuvez 19.435 63.710 204 1.484 5 11 203 458 19.847 65.663
Orfandade 1.163 3.109 33 55 1.196 3.164
Desemprego de longa duração 
ou doença grave 9 25 229 1.571 18 63 256 1.659
Outro (1) 514 9.170 1.138 18.052 349 2.304 509 4.451 2.510 33.976

109.049 979.437 5.244 48.721 374 2.347 5.628 27.995 120.295 1.058.500
90,7% 92,5% 4,4% 4,6% 0,3% 0,2% 4,7% 2,6% 100,0% 100,0%

(1) Reembolso efectuado fora das condições anteriores, relativo a valores existentes em contas individuais de participantes de fundos de pensões fechados

Fundos de pensões Fundos de pensões Fundos de pensões Outros fundos de
fechados PPR/E PPA pensões abertos Total

milhares de euros Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor

Distribuição do número
de beneficiários e do
valor dos benefícios
pagos, por tipo de

benefício

Quadro 5.18 Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios
pagos por tipo de benefício

Número Valor
2005 2006 2005 2006

Velhice 46,2% 46,3% 40,4% 39,5%
Invalidez 28,8% 27,9% 41,1% 41,7%
Reforma antecipada / Pré-reforma 7,0% 6,1% 11,5% 8,8%
Viuvez 16,7% 16,5% 6,4% 6,2%
Orfandade 1,0% 1,0% 0,3% 0,3%
Desemprego de longa duração ou doença grave 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
Outro (1) - 2,1% - 3,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(1) Reembolso efectuado fora das condições anteriores, relativo a valores existentes em contas individuais de participantes
de fundos de pensões fechados

Distribuição dos
benefícios pagos por

sector de actividade do
associado
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Nos fundos de pensões fechados, 87,8% (87,7% em 2005) do valor
financiava planos de pensões de benefício definido independentes do
sistema de Segurança Social. Do valor afecto a esses planos, uma parte
substancial estava concentrada no sector da actividade bancária (82,7%), e
também no das comunicações e transportes (10,7%), uma vez que estes
planos são substitutivos da Segurança Social. Este tipo de planos
representava, respectivamente, 98,9% (99,5% em 2005) e 76,7% (78% em
2005) 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 10,3% (10,7% em 2005) do valor dos fundos fechados. Do
valor afecto a esses planos, 60,9% (60% em 2005) correspondia a fundos
de pensões do sector da produção e distribuição de electricidade, gás e
água, e 24,4% (25,2% em 2005) aos do 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 fechados. No
entanto, tal como nos fundos fechados, a maioria dos montantes relativos às
adesões colectivas (68,7% face 75,7% em 2005) estava afecta a planos de
benefício definido independentes da Segurança Social. Os planos de
pensões de benefício definido cuja fórmula de cálculo da pensão depende
directamente do valor atribuído pela Segurança Social representavam 18,1%
(11,8% em 2005) e os planos de contribuição definida 13% (12,1% em
2005).

De referir que o aumento do peso dos planos de contribuição definida
financiados por adesões colectivas a fundos abertos vem 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, em detrimento da utilização de fundos de
pensões fechados. Por comparação, para os fundos fechados o peso relativo
dos planos de contribuição definida representava apenas 0,4% do total.

O sector bancário é o sector mais representado, com um peso de 72,8% (71,5%
em 2005), a que correspondem 62,8% do valor dos fundos de pensões (63,5%
em 2005).

No que diz respeito ao tipo de benefício, é importante salientar que 40% do total
dos benefícios pagos pelos fundos de pensões fechados da actividade bancária
refere-se ao de invalidez, o qual, por sua vez, corresponde a 63,7% do valor dos
benefícios pagos nesse sector de actividade. Se se acrescentar ao de invalidez o
benefício de reforma antecipada/pré-reforma, conclui-se que os respectivos
valores representam 45,8% do total dos benefícios pagos pelos fundos fechados
e 73% 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
pagos por velhice.

Note-se 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 das instituições bancárias, é
efectuado por juntas médicas das próprias instituições.

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 desse sector.

5.3.2.  Caracterização dos planos de pensões

a)  Tipo de planos de pensões

Procurar-se-á agora efectuar uma análise tendo por base a fórmula de cálculo da
pensão. 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
e por tipo de actividade económica dos associados, bem como as respectivas
frequências relativas.

Planos de benefício
definido nos fundos de

pensões fechados

Quadro 5.19 Frequências relativas dos benefícios pagos nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e por tipo de
actividade económica dos associados

Quadro 5.20 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

Actividade bancária 13,3% 40,0% 5,8% 3,3% 0,2% 0,0% 62,8%
Comunicações e transportes 14,8% 1,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 16,8%
Produção e distribuição 
de electricidade, gás e água 3,8% 0,6% 0,2% 1,4% 0,0% 6,0%
Indústria 3,1% 0,8% 1,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 6,0%
Actividade seguradora 0,8% 0,2% 2,0% 0,0% 0,0% 3,0%
Outras actividades financeiras 0,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Comércio 0,6% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 1,8%
Outros 2,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 2,8%
Total 39,0% 43,9% 9,3% 6,5% 0,3% 0,0% 0,9% 100,0%

(1) Reembolso efectuado fora das condições anteriores, relativo a valores existentes em contas individuais de participantes de fundos de pensões fechados

Reforma Desemprego de
Velhice Invalidez antecipada / Viuvez Orfandade longa duração Outro (1) Total

/ Pré-reforma ou doença grave

Actividade bancária 14.717.356 71,84% 116.408 0,57% 40.115 0,20% 823 0,00% 14.874.703 72,61%
Comunicações e transportes 1.874.900 9,15% 513.754 2,51% 16.054 0,08% 13.347 0,07% 27.635 0,13% 2.445.690 11,94%
Produção e distribuição de 
electricidade, gás e água 23.460 0,11% 1.259.243 6,15% 14.542 0,07% 1.297.245 6,33%
Indústria 649.070 3,17% 110.184 0,54% 34.411 0,17% 21.852 0,11% 208.645 1,02% 1.024.162 5,00%
Actividade seguradora 342.968 1,67% 8.973 0,04% 327 0,00% 13.706 0,07% 365.974 1,79%
Outras actividades financeiras 122.783 0,60% 4.763 0,02% 953 0,00% 128.500 0,63%
Comércio 103.544 0,51% 27.829 0,14% 9.772 0,05% 16.845 0,08% 31.990 0,16% 189.980 0,93%
Outros 70.260 0,34% 51.784 0,25% 35.897 0,18% 1.183 0,01% 159.124 0,78%
Total 17.904.344 87,40% 2.092.939 10,22% 60.237 0,29% 143.878 0,70% 283.981 1,39% 20.485.378 100,00%

A - Benefício definido, independente da segurança social D - Contribuição definida
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado E - Misto
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado

A B C D E Total
Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Adesões colectivas:
benefício definido versus

contribuição definida
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O número de adesões cresceu cerca de 18,1% (de 277 para 327). Este incremento
foi fortemente influenciado pelo acréscimo de cerca de 54,6% verificado no sector
do comércio, ainda que, em montante, este sector apenas representasse 6,2% do
valor total das adesões colectivas.

Há, contudo, a salientar o aumento do número de planos de contribuição definida
de 160 em 2005 para 204 em 2006. Por oposição existiam apenas 16 planos de
contribuição definida financiados por fundos de pensões fechados.

b)  Direitos adquiridos

Relativamente aos direitos adquiridos consignados no plano de pensões que o
participante mantém, de acordo com as regras neste definidas, independentemente
da manutenção ou da cessação do vínculo existente com o associado, verifica-se que
nos fundos fechados, 36,4% (38% em 2005) do respectivo número corresponde a
planos de pensões que não concedem estes direitos e 23,7% (24% em 2005)
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 29,7% (34,3% em 2005) e a dos fundos que garantiam direitos
adquiridos era de 10,7% (11,9% em 2005), de acordo com o regime de
contratação colectiva mencionado no parágrafo anterior.

Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos e não à
portabilidade desses direitos. A portabilidade, que continua a ser uma
característica rara em Portugal, corresponde à manutenção dos direitos adquiridos
sem estarem condicionados a quaisquer restrições de mobilidade dos participantes
entre sectores de actividade ou entidades empregadoras.

Os montantes dos planos de contribuição definida poderão tender a crescer
nalguns casos, dado que os montantes das contribuições necessárias estão a
aumentar significativamente bem como os custos de contabilização, estes últimos
eventualmente também sujeitos a uma maior volatilidade, resultante,
nomeadamente, de maiores exigências de transparência.

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 e por tipo de actividade
económica dos associados.

Nos fundos de pensões fechados, 53,8% deles (54,4% em 2005) financiavam
planos de benefício definido independentes da Segurança Social. No entanto,
quando considerados os montantes em vez do número de fundos, estes
representavam 87,8% do valor total dos fundos fechados.

Nos fundos que financiam planos de benefício definido independentes da
Segurança Social, os 22 fundos dos sectores da actividade bancária e de
comunicações e transportes concentravam 93,3% (81,2% em 2005) do
respectivo valor total, enquanto os restantes 71 fundos com esse tipo de planos
representavam apenas 6,7% (18,8% em 2005) do valor total. 

No sector da indústria, apesar de deter 34,7% do número total de fundos, o valor
dos mesmos é de apenas cerca de 4,9% do valor total dos fundos de pensões. 

Dos 22 fundos com planos de benefício definido da actividade seguradora, 20
eram independentes da Segurança Social, um era complementar da Segurança
Social e integrado e um era misto.

Quanto às adesões colectivas, as análises são substancialmente consistentes com
as dos fundos fechados. 

Fundos fechados

Adesões colectivas

Fundos fechados

Adesões colectivas

Quadro 5.21 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

Quadro 5.22 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

Benefício definido, Benefício definido, Benefício definido, complementar à 
independente da segurança social segurança social, Contribuição Misto
segurança social integrado  não integrado definida

Actividade bancária 39 8 15 1
Comunicações e transportes 5 14 2 16 1
Produção e distribuição 
de electricidade, gás e água 1 3 10
Indústria 38 16 9 27 14
Actividade seguradora 37 1 4 1
Outras actividades financeiras 19 4 14
Comércio 17 4 2 42 3
Outros 24 15 92 2
Total 180 65 13 220 22

Não Sim Total
Sector (1) Grupo (2) Outros (3)

Actividade bancária 7 31 25 63
Comunicações e transportes 12 3 23 38
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4 10 14
Indústria 52 5 47 104
Actividade seguradora 5 31 7 43
Outras actividades financeiras 5 12 1 19 37
Comércio 24 3 41 68
Outros 51 2 3 77 133
Total 160 76 15 249 500

(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

Benefício definido,
independente da 
segurança social

Benefício definido,
complementar à
segurança social,

integrado

Benefício definido,
complementar à
segurança social,
não integrado

Contribuição
definida

Misto
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Os benefícios previstos nos planos de pensões, em 68,2% (68,4% em 2005) dos
fundos fechados existentes no final de 2006, eram pagos exclusivamente através
dos próprios fundos. Os contratos de seguros de rendas eram a forma de
pagamento exclusiva em 16,8% (14,6% em 2005) dos fundos de pensões
fechados. 

Nas adesões colectivas a fundos abertos verificava se uma realidade contrária, ou
seja, o pagamento dos benefícios através da própria quota parte dos fundos
afecta à adesão colectiva representava 34,3% (37,9% em 2005) das adesões,
enquanto através de contratos de seguros de rendas esta percentagem era de
64,2% (60,6% em 2005).

Uma análise da forma de pagamento dos benefícios por tipo de entidade
gestora nos fundos fechados permite verificar que dos 125 fundos a cargo
de sociedades gestoras 95 efectuavam o pagamento dos benefícios
directamente a partir do património do fundo. Nos 48 fundos geridos por
empresas de seguros, os fundos de pensões eram o veículo directo de
pagamento dos benefícios em 23 desses fundos. Por outro lado, dos 29
fundos fechados, cujos benefícios eram pagos através de contrato de
seguro, 14 eram geridos por empresas de seguros, como se constata pelo
gráfico seguinte.

e)  Planos contributivos

Relativamente à frequência dos planos contributivos por sectores de
actividade económica dos associados, nos fundos fechados e nas adesões
colectivas a fundos abertos, verificou-se  que, nas adesões colectivas, os
planos contributivos assumiram em 2006 um peso muito superior ao
existente nos fundos fechados (47,7% nas adesões colectivas e 22% nos
fundos fechados).

c)  Actualização das pensões

No tocante à actualização de pensões, verificam-se algumas diferenças entre os
fundos de pensões fechados e as adesões colectivas a fundos de pensões abertos.
Enquanto 75,7% (76,6% em 2005) dos fundos de pensões fechados garantem
actualização das pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas
30,3% (33,9% em 2005).

Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações, 32,8% são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador e 34,4% dos casos por decisão dos associados. Nas adesões colectivas,
essas percentagens eram cerca de 45,5% e 37,4%, respectivamente.

d)  Forma de pagamento dos benefícios

No próximo quadro apresenta-se a repartição do número de fundos fechados e de
adesões colectivas a fundos abertos de acordo com a forma de pagamento dos
benefícios.

Quadro 5.23 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

Quadro 5.24 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

Veículos de pagamento
dos benefícios:

património dos fundos
versus rendas vitalícias

Gráfico 5.10 Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por forma de pagamento dos
benefícios

Não Sim Total
Sector (1) Decisão dos SS / IPC(2) Outros (3)

associados
Actividade bancária 18 34 5 6 63
Comunicações e transportes 19 6 2 11 38
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 13 1 14
Indústria 44 39 3 18 104
Actividade seguradora 4 37 1 1 43
Outras actividades financeiras 15 14 5 2 1 37
Comércio 52 11 5 68
Outros 105 2 15 4 7 133
Total 270 88 82 11 49 500

(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

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 44 16 3
Comunicações e transportes 20 16 2
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4 10
Indústria 58 33 13
Actividade seguradora 28 9 6
Outras actividades financeiras 20 16 1
Comércio 19 46 3
Outros 37 93 3
Total 230 239 31



O valor dos 6 fundos fechados co-geridos representava, em 2006, 8,3% do
montante total desses fundos, sendo que 99,6% 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 semelhante à do final do ano anterior.

As quatro primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de 42,7% do
número total de fundos de pensões, aos quais correspondiam 70,1% do valor total dos
activos. As oito primeiras entidades gestoras administravam 57,3% do número total de
fundos de pensões, correspondentes a 94% do valor total dos fundos.

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras, medida pelo
índice de Gini, permaneceu relativamente estável em relação ao ano anterior,
cifrando se em 0,796 (0,787 em 2005).

As adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam 91%
das adesões com planos contributivos. Nos fundos de pensões fechados verificava-
se uma distribuição mais uniforme dos planos contributivos pelos diferentes tipos
de planos de pensões.

5.4.  Entidades gestoras de fundos de pensões

5.4.1.  Estrutura empresarial

Em 2006 encontravam-se registadas 27 entidades gestoras (13 empresas de
seguros e 14 sociedades gestoras de fundos de pensões).

O peso das sociedades gestoras no cômputo total de entidades gestoras
continuou em 2006 a ser bastante significativo. No final desse ano, as sociedades
gestoras eram responsáveis pela gestão de 74,5% do número de fundos de
pensões e por 97,4% do respectivo montante total.

Quadro 5.25 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

Quadro 5.26 Número de entidades gestoras 

Quadro 5.27 Número e montante de fundos de pensões geridos

Quadro 5.28 Ranking de entidades gestoras
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Gráfico 5.11 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos com planos
contributivos por tipo de plano de pensões

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 7 15
Comunicações e transportes 3 13
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1 9
Indústria 13 15
Actividade seguradora 0 5
Outras actividades financeiras 0 7
Comércio 6 31
Outros 8 61
Total 38 156

2004 2005 2006
Empresas de seguros 14 13 13
Sociedades gestoras 13 13 14
Entidades gestoras 27 26 27

2004 2005 2006
milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante
Empresas de seguros 69 608 65 630 58 549
Sociedades gestoras 152 14.578 158 18.351 169 20.636
Entidades gestoras 221 15.186 223 18.982 227 21.185

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2006
2006 2005 Número(1) Montante(2) Quota de

(milhões de euros) mercado
1 1 PensõesGere 44          6.815,8 32,2%
2 2 BPI  Pensões 30          3.494,4 16,5%
3 4 ESAF 20          2.373,2 11,2%
4 3 Previsão 3          2.158,7 10,2%
5 8 Santander Pensões 5          1.448,2 6,8%
6 7 CGD Pensões 14          1.252,7 5,9%
7 5 SGFP do Banco de Portugal 1          1.208,6 5,7%
8 6 Futuro 13          1.158,6 5,5%
9 9 BBVA Fundos 8          359,3 1,7%
10 11 Banif Açor Pensões 9          243,3 1,1%
11 10 BES Vida 14          139,3 0,7%
12 12 Fidelidade - Mundial 4          99,9 0,5%
13 13 SGF 13          90,9 0,4%
14 14 Eurovida 2          85,0 0,4%
15 15 Real Vida 4          82,4 0,4%
16 16 AXA Portugal Vida 5          50,0 0,2%
17 17 Allianz 8          32,7 0,2%
18 22 Victoria Vida 5          19,3 0,1%
19 18 American Life 9          19,2 0,1%
20 19 Lusitânia Vida 5          16,6 0,1%
21 20 BPI Vida 1          12,2 0,1%
22 21 Global Vida 1          10,5 0,0%
23 23 Liberty 1          7,8 0,0%
24 24 Groupama Vida 3          5,1 0,0%
25 25 Zurich Vida 2          1,1 0,0%
26 26 Pedro Arroja 1          0,2 0,0%
27 - Crédito Agrícola Vida 2          0,1 0,0%

Total 227          21.185,0 100,0%

Concentração dos
montantes geridos

(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.



Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que os grupos com maiores quotas de mercado são
o Grupo Banco Comercial Português (PensõesGere) com 32,2% da quota de
mercado, seguido do Grupo BPI (BPI Pensões, Allianz e BPI Vida) com 16,7% e do
Grupo Espírito Santo (ESAF SGFP e BES Vida) com 11,9%.

5.4.3 Rendibilidade dos capitais próprios das sociedades
gestoras

O resultado líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões registou em
2006 um crescimento de 24,1%, o que evidencia uma clara melhoria face a 2005
(acréscimo de apenas 10,2%). A melhoria de resultados foi notória na quase
generalidade das sociedades gestoras, na medida em que apenas três registaram
decréscimos. De referir que os crescimentos no resultado líquido registaram
amplitudes variando entre os 9% e os 386%. 

Quanto à rendibilidade dos capitais próprios, verificou-se, igualmente, que todas as
sociedades gestoras tiveram rendibilidades positivas entre 0,3% e 47,7%. Convém salientar,
considerando que este indicador é influenciado pelo impacto da variação dos capitais
próprios, que todas as sociedades gestoras, à excepção de uma, registaram aumentos dos
capitais próprios resultantes da evolução positiva das reservas e dos resultados. 

5.4.4 Margem de solvência

A margem de solvência das empresas de seguros relativamente aos fundos de pensões
geridos é calculada em conjunto com a margem relativa à actividade seguradora, que já
foi analisada 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 2006, o valor de 150%, evidenciando um decréscimo face ao ano
de 2005 (160%), em resultado do aumento mais que proporcional da margem exigida
face à disponível, resultante do aumento dos montantes geridos.  

Refira-se que foram 5 as sociedades gestoras que contribuíram para este decréscimo da
taxa de cobertura da margem de solvência, ainda que apenas 3 com maior relevância.

220011

Das 8 sociedades gestoras que registaram aumentos na taxa de cobertura, duas
registaram aumentos significativos de mais de 20 pontos percentuais. 

O aumento de 3% da margem de solvência disponível ficou, tal como já referimos, a
dever-se ao aumento das reservas, nomeadamente da reserva legal, das outras reservas,
e dos resultados. 

Em resultado desse aumento, a rubrica de reservas viu aumentado o seu peso nos
elementos da margem de solvência disponível em cerca de 3,7 pontos percentuais. Os
resultados, por outro lado, apesar do crescimento registado, viram o seu peso diminuir
face ao total da referida margem.
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Margem de solvência das
sociedades gestoras

Quadro 5.29 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de pensões

Gráfico 5.12 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões

Gráfico 5.13 Margem de solvência disponível

Concentração por grupos
financeiros

Sociedades gestoras de Capitais próprios
fundos de pensões 2004 2005 2006 em 31/12/2006 

(milhares de euros)
Banif Açor Pensões 7,1% 9,6% 10,1% 3.374        
BBVA Fundos 21,6% 50,6% 32,9% 5.230        
BPI Pensões 46,9% 46,9% 47,7% 6.934        
CGD Pensões 13,0% 5,6% 8,4% 4.356        
ESAF SGFP 43,2% 6,9% 34,5% 3.912        
Futuro 6,3% 21,8% 24,9% 6.108        
PensõesGere 42,5% 44,3% 45,2% 14.099        
Previsão 2,7% 2,9% 4,3% 4.938        
Santander Pensões 30,0% 25,7% 30,5% 4.670        
SGF -3,8% 2,3% 1,9% 1.234        
SGFP Banco de Portugal 0,4% 1,2% 3,9% 2.011        
Allianz 4,0% 2,7% 1,2% 1.145        
Pedro Arroja -2,0% -2,2% 0,3% 966        

22,9% 24,4% 41,8% 58.977        
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INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DE SEGUROS
E DOS FUNDOS DE PENSÕES

6.1 Introdução

Em 2006, os mercados de capitais Mundiais obtiveram os maiores índices de
crescimento dos últimos anos, acentuando a trajectória ascendente iniciada em
2003. O índice Mundial da Morgan Stanley cresceu 18% em 2006, face a um
incremento de 7,8% no ano anterior. Os mercados da América do Norte e da
Europa verificaram variações positivas de 13,3% e 30,2%, respectivamente,
medidos pelos respectivos índices accionistas Morgan Stanley Capital
International. 

O desempenho dos mercados financeiros reflecte o crescimento económico
Mundial de 5,4% (3,1% nas economias avançadas)21 verificado em 2006,
impulsionado pelos indicadores económico-financeiros bastante favoráveis
apresentados pelas empresas, ao qual se junta o elevado nível de liquidez
disponível nos países produtores de commodities e as medidas de abertura das
economias ao sistema de mercado.

A capitalização bolsista cresceu nos principais mercados mundiais. A Euronext
obteve um crescimento de 22,5% em 2006, com Lisboa a apresentar uma
variação positiva de 39,2%, a NYSE cresceu 17,6% e a TSE aumentou 2,5%22.

Verificou-se igualmente uma grande proximidade entre o comportamento dos
principais índices bolsistas das bolsas Europeias, Norte-americanas e do Japão,
com a correlação da evolução daqueles índices a variar entre 74,6 e 83,6%.

O crescimento dos mercados accionistas foi acompanhado pelo aumento da
volatilidade dos preços, sobretudo entre Maio e Junho, em resultado da incerteza
quanto à subida das taxas de juro Norte-americanas e Europeias. As volatilidades
destes mercados, medidas através dos índices Morgan Stanley Capital
International, foram de 13% na Europa, 10% nos Estados Unidos da América e
19% no Japão. Em 2005, as volatilidades dos mesmos índices tinham sido de 9%,
10% e 13%, respectivamente.

Por outro lado, e reflectindo a trajectória ascendente das taxas de juro Norte-
americanas e sobretudo Europeias, o rendimento das obrigações de dívida pública
sofreu descidas generalizadas. O rendimento da dívida pública a 10 anos da Zona
Euro decresceu 2,8%, tendo a dívida pública dos EUA com a mesma maturidade
registado um aumento de apenas 1,8%. O rendimento da dívida pública Japonesa
homóloga não sofreu qualquer alteração em 2006.

O índice Euronext Lisbon PSI Geral Index cresceu 29,4% no ano em análise,
acompanhando a evolução geral dos mercados accionistas Europeus, tendo-se
verificado um aumento do volume de transacções de 65%. O rendimento da
dívida pública nacional a 10 anos decresceu 2,4% em 2006.
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6
Mercados financeiros

Conjuntura nacional

21 Dados do FMI
22 Medido em USD; NYSE: 3,5% e TSE: – 9,9% em Euros



Os investimentos afectos às provisões técnicas de seguros em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador continuaram a aumentar de forma
considerável, embora menos que no ano anterior. A estrutura da carteira destes
produtos manteve-se estável face a 2005, contrariamente ao sucedido entre 2004
e 2005. Verifica-se, no entanto, um ligeiro acréscimo em aplicações em fundos de
investimento, uma tendência que já se verificava em anos anteriores. Cerca de
51% do valor dos fundos corresponde a fundos que investem maioritariamente
em obrigações e 12% são imobiliários. 

A utilização de dívida privada para representação das provisões técnicas de
seguros e operações do tipo unit linked, em detrimento de dívida pública, resulta
de a primeira possibilitar maiores rendibilidades e de as maturidades disponíveis
serem mais adequadas ao perfil de risco e rendimento destes produtos
disponibilizados pelas empresas de seguros.

A carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos seguros dos ramos
Não Vida não apresenta grandes alterações a nível da sua estrutura face ao ano
2005, verificando-se a mesma tendência de redução de exposição a dívida pública
e acréscimo de exposição a dívida privada verificada para a carteira Vida, em parte
impulsionada pela redução relativa do peso das rubricas terrenos e edifícios e
unidades de participação em fundos de investimento.

A utilização de instrumentos de dívida para cobertura das provisões técnicas Não
Vida atingiu 58,1% do total dos activos face a 46,1% em 2003. O valor investido

6.2. Investimentos afectos às provisões técnicas das
empresas de seguros

O enquadramento legislativo relativo aos investimentos das empresas de
seguros manteve-se durante 2006, não existindo portanto alterações nas
políticas de investimento induzidas por factores legais e normativos.

Os activos representativos das provisões técnicas das empresas de seguros
cresceram 12% relativamente a 2005, no total, tendo-se verificado
aumentos nos ramos Vida (excepto unit linked) (9%), unit linked (23%) e
Não Vida (6%).  As provisões técnicas, por seu turno, cresceram 8% no ramo
Vida (excluindo os produtos unit linked) e 5% nos ramos Não Vida. 

Na globalidade, a estrutura de investimentos apresenta-se semelhante à
existente em 2005, tendo no entanto ocorrido um reforço do investimento
em obrigações de entidades privadas, em detrimento do investimento em
dívida pública, passando os pesos relativos de 48% para 53%, no primeiro
caso, e de 27% para 22%, no caso da dívida pública.

6.2.1. Análise por carteira

Os activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida têm mantido
a sua estrutura estável ao longo dos últimos 4 anos. No entanto, verifica-se
uma tendência de redução da exposição a dívida pública, por contrapartida
de dívida privada. No seu conjunto, o peso relativo de dívida tem-se
acentuado, representando 78,5% em 2006 contra 65,6% em 2003.

A exposição ao mercado accionista permanece reduzida, com um ligeiro
decréscimo face a 2005, apesar da subida verificada nos mercados
accionistas mundiais. Este facto deverá relacionar-se com as características
das responsabilidades dos seguros do ramo Vida, as quais apresentam
maturidades e cash-outflows que se adequam às maturidades e cash-inflows
possibilitados pelos instrumentos de dívida.
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Enquadramento
legislativo

Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas do
ramo Vida

Carteira afecta a
contratos de seguro unit

linked

Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas dos
ramos Não Vida

Quadro 6.1 Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros

Quadro 6.2 Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit 
linked)

Quadro 6.3 Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo
unit linked do ramo Vida

Vida
(excepto unit linked) Unit linked Não Vida Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante

Títulos de dívida pública e equiparados 8.018 30,7% 183 1,5% 2.102 28,7% 10.303
Obrigações e papel comercial 12.482 47,8% 9.439 76,3% 2.155 29,4% 24.076
Acções e títulos de participação 1.167 4,5% 379 3,1% 420 5,7% 1.966
Unidades de participação em fundos de investimento 1.735 6,6% 1.224 9,9% 361 4,9% 3.320
Terrenos e edifícios 189 0,7% 1 0,0% 872 11,9% 1.062
Depósitos e certificados de depósito 1.783 6,8% 1.105 8,9% 759 10,3% 3.647
Créditos sobre tomadores de seguro 2 0,0% 0 0,0% 120 1,6% 123
Juros decorridos 632 2,4% 110 0,9% 115 1,6% 857
Outros activos 84 0,3% -65 -0,5% 432 5,9% 451
Total 26.092 100,0% 12.376 100,0% 7.336 100,0% 45.804
Activos representativos / Provisões técnicas 107,6% - - - 106,2% - -
Investimentos afectos / Provisões técnicas 97,3% - - - 85,6% - -

2004 2005 2006

Títulos de dívida pública e equiparados 36,3% 35,7% 30,7%
Obrigações e papel comercial 37,2% 42,1% 47,8%
Acções e títulos de participação 4,8% 5,3% 4,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,6% 6,8% 6,6%
Terrenos e edifícios 0,8% 0,8% 0,7%
Depósitos e certificados de depósito 10,6% 6,8% 6,8%
Juros decorridos 2,1% 2,1% 2,4%
Outros activos 1,5% 0,3% 0,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Activos representativos / Provisões técnicas 106,6% 106,2% 107,6%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 91,4% 96,4% 97,3%

2004 2005 2006

Títulos de dívida pública e equiparados 1,4% 1,4% 1,5%
Obrigações e papel comercial 83,3% 77,3% 76,3%
Acções e títulos de participação 2,4% 3,1% 3,1%
Unidades de participação em fundos de investimento 6,4% 8,5% 9,9%
Terrenos e edifícios 0,1% 0,0% 0,0%
Depósitos e certificados de depósito 5,0% 8,8% 8,9%
Juros decorridos 1,3% 1,0% 0,9%
Outros activos 0,2% -0,2% -0,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%



Os fundos de investimento representam 7% do total das aplicações das carteiras
afectas às provisões técnicas de seguros e ocupam o terceiro lugar em valores
mobiliários nas referidas carteiras. Estes instrumentos possibilitam um
investimento diversificado, quer por classe, quer por sector alvo. 

em fundos de investimento decompõe-se em 38% em fundos que investem
maioritariamente em obrigações e 40% em fundos imobiliários.

6.2.2. Análise por origem sectorial e geográfica dos activos

Os investimentos das empresas de seguros apresentam uma elevada
concentração sectorial, com cerca de 70% dos activos investidos no sector
económico de actividades financeiras.

Esta concentração é justificada por diversos factores, dos quais se destacam
a oferta diversificada de produtos financeiros por parte do sector bancário,
servindo de intermediário para o financiamento dos restantes agentes
económicos, e os reduzidos níveis de risco do emitente.

Os sectores de produtos consumíveis, comunicações, produção e
distribuição de electricidade, gás e água e indústria concentram,
respectivamente, cerca de 18%, 16% e 24% nas carteiras Vida, unit linked
e Não Vida, em posições relativas distintas.

Os sectores com maior concentração obtiveram comportamentos distintos
em 2006, como se verifica pelo crescimento dos índices MSCI
Telecomunications Services Europe (14%), MSCI Utilities Europe (34%),
MSCI Financial Europe (19%) e MSCI Energy Europe (1%)23. No mercado
nacional, os índices sectoriais do PSI Geral obtiveram as seguintes
valorizações: financeiras (34,8%), telecomunicações (22,3%), materiais de
base (36,5%) e indústria (40,9%)24. 
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Análise sectorial

Tipologia dos fundos de
investimento

Quadro 6.4 Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

Quadro 6.5 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(ramo Vida excepto seguros e operações do tipo unit linked)

Quadro 6.6 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(seguros e operações do tipo unit linked do ramo Vida)

23 Fonte: Bloomberg
24 Fonte: CMVM

Quadro 6.7 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(seguros dos ramos Não Vida)

2004 2005 2006

Títulos de dívida pública e equiparados 31,6% 31,9% 28,7%

Obrigações e papel comercial 22,2% 23,1% 29,4%

Acções e títulos de participação 5,8% 5,9% 5,7%

Unidades de participação em fundos de investimento 5,9% 6,6% 4,9%

Terrenos e edifícios 14,3% 12,6% 11,9%

Depósitos e certificados de depósito 9,5% 9,7% 10,3%

Créditos sobre tomadores de seguro 2,8% 2,5% 1,6%

Juros decorridos 1,8% 1,7% 1,6%

Outros activos 6,1% 5,9% 5,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 118,5% 119,4% 106,2%

Investimentos afectos / Provisões técnicas 94,5% 95,7% 85,6%

Sector Económico 2005 2006

Actividades financeiras 70.0% 69.7%
Produtos consumíveis 5.5% 5.7%
Comunicações 5.1% 5.7%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4.2% 4.6%
Asset Backed Securities 2.0% 2.3%
Mortgage securities 1.9% 1.2%
Indústria 1.9% 2.1%
Produção e distribuição de combustíveis 1.4% 1.3%
Materiais básicos 1.2% 1.5%
Outras actividades 6.7% 5.8%
TToottaall 110000..00%% 110000..00%%

Sector Económico 2005 2006

Actividades financeiras 71.7% 72.9%
Indústria 8.3% 9.1%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3.0% 2.9%
Materiais básicos 2.8% 2.4%
Comunicações 3.5% 2.6%
Produtos consumíveis 2.8% 1.9%
Asset Backed Securities 0.7% 0.7%
Produção e distribuição de combustíveis 0.1% 0.2%
Outras actividades 7.1% 7.2%
TToottaall 110000..00%% 110000..00%%

Sector Económico 2005 2006

Actividades financeiras 63.4% 68.4%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 8.7% 7.9%
Produtos consumíveis 6.3% 6.8%
Comunicações 6.4% 6.9%
Indústria 3.2% 2.9%
Produção e distribuição de combustíveis 2.4% 1.9%
Asset Backed Securities 1.1% 1.5%
Materiais básicos 0.9% 1.2%
Mortgage securities 2.5% 0.6%
Outras actividades 5.1% 2.0%
TToottaall 110000..00%% 110000..00%%



A par da análise de concentração de investimentos por sectores de actividade,
importa estudar a sua concentração geográfica.

Os investidores procuram diversificar as suas aplicações, por forma a obter as
correlações entre os rendimentos que se mostrem mais adequadas ao seu perfil de
risco e à obtenção de rendibilidades superiores.

A integração dos mercados financeiros a nível global, aliada às medidas de
transparência de informação e reforço das preocupações das autoridades de
supervisão financeira, permitem cada vez mais uma maior diversificação
geográfica dos investimentos, mantendo níveis de risco aceitáveis.

Em 2006, a dispersão geográfica manteve-se idêntica à observada em 2005, com
o investimento fora de Portugal a representar 74% do total. Verifica-se também
que as aplicações no estrangeiro se concentram em países da União Europeia
(54% do total das carteiras). Assinale-se ainda que as colocações em off-shores
representam 7% do total.

O detalhe da dispersão geográfica dos investimentos por classes demonstra que
em todas elas o investimento estrangeiro é predominante. A dimensão relativa das
obrigações privadas é idêntica nas aplicações em Portugal e no estrangeiro (60%),
enquanto que o peso do investimento em dívida pública é superior nas colocações
fora de Portugal (27% contra 22%), sucedendo o inverso nas aplicações em
fundos de investimento e acções (12% e 6% em Portugal face a 7% e 4% no
estrangeiro).

O gráfico seguinte pretende ilustrar a distribuição por classes de activos do
investimento nacional e com origem estrangeira. Esta análise apenas incide sobre
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 (que são na sua quase totalidade efectuados em Portugal). 

211

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

210

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

Como se pode verificar pelos quadros seguintes, as principais aplicações em
fundos de investimento são efectuadas em fundos que têm como alvo os
mercados accionistas, de dívida pública e privada e imobiliário, sem existir uma
especialização significativa no caso dos dois primeiros. 

A categoria identificada como alternative investment, com peso significativo nos
fundos de investimento afectos ao ramo Vida, compreende hedge funds, fundos
de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem,
alavancagem, private equity, event driven ou derivados. Trata-se de fundos com
um perfil de risco mais elevado, possibilitando igualmente rendibilidades
superiores.

Análise geográfica

Gráfico 6.1 Evolução da origem geográfica dos activos representativos das provisões 
técnicas 

Quadro 6.8 Tipologia dos fundos de investimento (ramo Vida, excepto seguros e operações do 
tipo unit linked)

Quadro 6.9 Tipologia dos fundos de investimento (seguros e operações do tipo unit  
linked do ramo Vida)

Quadro 6.10 Tipologia dos fundos de investimento (ramos Não Vida)

2005 2006

Acções, não diferenciado 18% 24%
Dívida pública e privada 38% 34%
Imobiliário 16% 18%
Alternative Investment * 22% 21%
Asset allocation diversificado 4% 1%
Dívida - diversificação geográfica 1% 1%
Total 100% 100%

* Inclui hedge funds e fundos de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem, alavancagem,
private equity, event driven ou derivados

2005 2006

Acções, não diferenciado 29% 31%
Dívida pública e privada 38% 35%
Imobiliário 14% 13%
Alternative Investment * 10% 8%
Asset allocation diversificado 5% 2%
Dívida - diversificação geográfica 1% 4%
Dívida - mercados emergentes 1% 1%
Outros 2% 5%
Total 100% 100%

* Inclui hedge funds e fundos de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem, alavancagem,
private equity, event driven ou derivados

2005 2006

Acções, não diferenciado 9% 22%
Dívida pública e privada 59% 28%
Imobiliário 25% 40%
Alternative Investment * 2% 3%
Asset allocation diversificado 1% 2%
Dívida - diversificação geográfica 4% 5%
Outros 0% 2%
Total 100% 100%

* Inclui hedge funds e fundos de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem, alavancagem,
private equity, event driven ou derivados
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A dispersão geográfica de investimentos em obrigações privadas em 2006 é idêntica à
que existia no final de 2005, apenas se registando um reforço nas aplicações em países
da União Europeia (excluindo Portugal), em detrimento das aplicações efectuadas em
outros emitentes. Daqueles, os países com maior representatividade são a Holanda
(17%), a Grã-Bretanha (16%), a Alemanha (14%), a Irlanda (12%) e a Espanha (12%).

Esta tendência não é igual nas três carteiras. Na carteira Vida (exc. unit linked) destaca-se
um aumento da exposição ao mercado Norte-americano, face a uma redução no grupo
outros países. Já na carteira Não Vida o acréscimo em dívida privada Norte-americana fez-
se essencialmente por contrapartida da redução em dívida da União Europeia.

Os investimentos das carteiras de seguros unit linked diminuíram a exposição a dívida
privada nacional, reduzindo de 56,3% para 53,1% do total das obrigações.

As obrigações privadas nacionais que compõem maioritariamente as carteiras de seguros
unit linked são emissões do sector financeiro nacional, para colocação exclusiva no
mercado segurador, com maturidades e cupões seleccionados com o objectivo de
comercialização sob a forma de seguros de vida unit linked.

Os diferenciais de rendibilidade de obrigações de dívida privada e de dívida pública na
Zona Euro, para maturidades de 7 a 10 anos, apresentaram comportamentos mistos.
Assim, para obrigações com rating AA o diferencial cresceu de 29,2 pontos base para
35,1 pontos base, enquanto para obrigações com rating BBB o diferencial decresceu de
122,5 pontos base para 110,4 pontos base.
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Numa análise por tipo de investimento nas carteiras de seguros Vida
(excluindo unit linked), seguros e operações do tipo unit linked e seguros
Não Vida, verifica-se que o investimento em dívida pública Portuguesa,
especialmente nas carteiras unit linked, assume um peso cada vez menos
importante. De destacar o crescimento das aplicações em dívida emitida por
entidades públicas multinacionais nas carteiras unit linked, cujo peso no
total da dívida pública passou de 1,1% para 16,6%. Trata-se de emissões do
Banco Europeu de Investimento e da EUROFIMA25.

Os restantes países da União Europeia com maior peso no investimento em
dívida pública são a Alemanha (27%), a Itália (17%), a França (16%) e a
Espanha (10%).

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 23,2%.
Por outro lado, a carteira afecta aos seguros unit linked reduziu a sua
exposição em dívida pública Sul americana, com os países da região a
representarem agora apenas 1,8% da dívida pública, contra 7,5% em 2005.

É relevante abordar o comportamento dos mercados de dívida pública dos
sectores geográficos alvo. Assim, como já foi indicado atrás, o índice
obrigacionista de dívida pública a 10 anos da Zona Euro decresceu 2,8% em
2006, com o índice Português a decrescer 2,4%. Apenas o índice homólogo
dos EUA apresentou uma valorização em 2006 (1,8%).

Durante 2006, assistiu-se a uma redução da diferença das taxas internas de
rendibilidade dos títulos de dívida pública a 2 e 10 anos, de um máximo de
70 pontos base, observado em Maio, para um mínimo de 7 pontos base,
atingido no final no ano. Como consequência, a curva de rendimentos dos
títulos de dívida pública na Zona Euro apresentava-se quase horizontal em
Dezembro de 2006, perto dos 3,9%.

Investimento em dívida
pública

Investimento em dívida
privada

Gráfico 6.2 Origem geográfica dos activos representativos das provisões técnicas Gráfico 6.3 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas 
empresas de seguros

Gráfico 6.4 Distribuição geográfica da dívida privada detida pelas empresas de seguros

25 European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock
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Dos restantes países da União Europeia, destaca-se o Luxemburgo, com um peso
de 80%. Relativamente às aplicações sediadas em off-shores, 95% foram
efectuadas nas Ilhas Caimão.

A carteira de activos afectos às provisões de seguros Não Vida continua a investir
maioritariamente em fundos de investimento nacionais, embora reduzindo de
72,8% para 66,6% o seu peso relativo no total desta classe.

6.2.3.  Análise de risco

A gestão do risco é uma tarefa essencial na actividade seguradora. Por
forma a efectuar uma adequada gestão Activo-Passivo, os gestores
financeiros procuram compor as carteiras de activos representativos das
provisões técnicas de seguros com investimentos que sejam adequados às
características das responsabilidades, tendo igualmente em atenção a
necessidade de dispor de meios financeiros suficientemente líquidos para
fazer face ao pagamento de sinistros, nas datas prováveis da sua ocorrência.

Existem 3 medidas de risco de liquidez e risco de crédito importantes para
analisar o risco das aplicações em títulos de dívida: maturidade, duration e
rating. 

A maturidade dos investimentos em obrigações permite aferir o horizonte
temporal das aplicações, identificando os períodos em que ocorrem os
vencimentos de capital dos empréstimos obrigacionistas e, indirectamente,
o volume e timing dos recebimentos de cupões. A duration, por seu turno, é
uma medida de sensibilidade da rendibilidade das obrigações a alterações
nas taxas de juro de mercado. Assim, durations mais elevadas indiciam maior
exposição ao risco de taxa de juro, ou seja, variações positivas das taxas de
juro do mercado originam um impacto mais negativo no valor das
obrigações com maior duration, penalizadas pelo custo de oportunidade de
deter esses títulos. 
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Em 2006, acentuou-se a deslocação do investimento accionista do mercado
nacional para os outros mercados da União Europeia, em primeiro lugar, e, em
menor escala, para a América do Norte.

Verificou-se, assim, uma maior dispersão geográfica no ano em apreço e, pela
primeira vez, as aplicações em acções não nacionais superam o investimento em
empresas Portuguesas em todas as carteiras.

A carteira unit linked foi a que registou a maior deslocação de destino do
investimento em acções, tendo o peso relativo em títulos nacionais decrescido
16,7 pontos percentuais, por contrapartida de maior alocação nos restantes países
da União Europeia (13,1 pontos percentuais) e América do Norte (3,5 pontos
percentuais). Por outro lado, o peso das acções dos restantes países da União
Europeia afectas aos seguros Não Vida decresceu de 54,1% para 50,5%, sendo
nesta carteira que se verifica maior investimento em acções nacionais.

Dos países da União Europeia, excepto Portugal, França foi o principal destino de
aplicações em acções com 30%, seguida da Alemanha (19%), da Espanha (10%),
da Holanda e da Itália (8% cada) e da Grã-Bretanha (7%).

Os principais índices accionistas dos países alvo de investimento das carteiras
afectas às provisões técnicas de seguros mostram variações positivas superiores às
verificadas nos 2 anos anteriores, tendo os índices Norte-americanos S&P 500 e
Nasdaq crescido 14 e 10%, respectivamente, e os Europeus FTSE 100 e Dow Jones
Euro Stoxx evoluído 11 e 20%, respectivamente. O índice PSI-20 cresceu 29,9%
em 200626.

Em 2006, assistiu-se a uma deslocação do investimento em fundos da União
Europeia, incluindo Portugal, para outros países fora da União Europeia. Assim, o
investimento na UE decresceu 6 pontos percentuais, passando o peso no total a
ser de 85,5%.

Investimento em acções

Investimento em
unidades de participação

Análise da maturidade,
duration e rating

Gráfico 6.5 Distribuição geográfica das acções detidas pelas empresas de seguros

Gráfico 6.6 Distribuição geográfica das unidades de participação detidas pelas empresas 
de seguros

26 Fonte: Bloomberg



Em 2006, constata-se que as carteiras de dívida pública e privada afectas às
provisões técnicas registaram aumentos na maturidade média ponderada e
igualmente na duration média ponderada. O primeiro caso é explicado pelo efeito
de substituição de obrigações, essencialmente pelo seu vencimento, por outras
com maturidades mais elevadas. O aumento das durations é consequência da
trajectória ascendente observada nas taxas de juro do euro, aliada ao facto de
estas obrigações serem maioritariamente de taxa fixa. 

Nas aplicações em dívida privada a tendência foi de um ligeiro aumento, quer nas
maturidades, quer nas durations. De igual modo, verificou-se a substituição por
emissões com maiores maturidades e o acréscimo das durations resulta também
da subida das taxas de juro. O efeito na duration não foi tão acentuado devido a
uma estratégia, expectável, de redução da exposição a taxa fixa.

A análise de rating da dívida privada detida pelas empresas de seguros é prejudicada,
no caso dos activos afectos as seguros unit linked, pela falta de informação de um
conjunto importante de emissões obrigacionistas. No entanto, as obrigações nestas
condições são emitidas essencialmente por instituições financeiras nacionais, sendo
desenhadas especialmente para os produtos unit linked.

Nos quadros seguintes apresentam-se as maturidades e durations dos títulos de
dívida presentes nas carteiras das empresas de seguros, seguindo-se os gráficos
demonstrativos dos níveis de rating das mesmas aplicações.
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Como se pode verificar, pela análise do gráfico anterior, 74% do investimento em
obrigações realizado pelas empresas de seguros (no ramo Vida excepto unit
linked) é canalizado para títulos da categoria investment grade (rating igual ou
superior a BBB).

No caso dos investimentos afectos às carteiras unit linked, verifica-se uma menor
percentagem de investimento em títulos da categoria investment grade (36%),
embora seja de salientar a existência de uma parcela muito significativa de títulos
para os quais não existe rating ou informação disponível, o que não significa
necessariamente que esses títulos tenham associado um nível de risco elevado.
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Quadro 6.11 Maturidade e duration dos investimentos em obrigaçõe (ramo Vida excepto
unit linked)

Quadro 6.12 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações (unit linked)

Quadro 6.13 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações (ramos Não Vida)
Gráfico 6.7 Rating do investimento em obrigações (ramo Vida excepto unit linked)

Gráfico 6.8 Rating do investimento em obrigações (unit linked)

2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 6,07 4,84 7,49 5,59
Obrigações e papel comercial 7,77 2,56 7,52 2,69

Amostra 2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 99% 97% 99% 97%
Obrigações e papel comercial 92% 59% 93% 62%

2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 4,21 3,15 6,89 5,25
Obrigações e papel comercial 8,55 4,81 8,77 4,15

Amostra 2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 100% 98% 100% 93%
Obrigações e papel comercial 99% 29% 96% 30%

2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 5,90 4,73 8,05 5,90
Obrigações e papel comercial 5,59 2,71 6,83 2,94

Amostra 2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 100% 98% 100% 98%
Obrigações e papel comercial 90% 74% 93% 74%



ponderada das volatilidades de cada título, sem ter em consideração as co-
variâncias entre as variações logarítmicas diárias de preços de cada título, o que faz
com que estes valores surjam ligeiramente empolados.

Da análise dos quadros anteriores, sobressai a grande diferença existente entre o
nível de volatilidade das unidades de participação em fundos de investimento e da
exposição directa a acções e títulos de participação. De facto, um dos objectivos
associados ao investimento em fundos de investimento é precisamente o de
beneficiar do efeito de redução do risco de preço, decorrente da diversificação das
carteiras de investimento, pelo que tais diferenças seriam expectáveis.
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Mais uma vez, constata-se que uma percentagem muito significativa da carteira de
obrigações das empresas de seguros se encontra afecta a investimentos da categoria
investment grade, cujo nível de risco é, à partida, relativamente reduzido. No caso dos
títulos afectos aos ramos Não Vida, esta percentagem é de 87%.

Apesar de o peso das acções e das unidades de participação em fundos de
investimento ser reduzido nas carteiras de activos afectos às provisões técnicas,
importa analisar a volatilidade dos respectivos preços.

A volatilidade, medida através do desvio padrão anualizado das variações
logarítmicas diárias de preços ao longo do ano, é um indicador de risco de preço
das aplicações, permitindo aferir a possibilidade de se registarem perdas
importantes nas carteiras.

É conhecido que em períodos de subida nos mercados accionistas a volatilidade
dos preços aumenta, embora menos do que quando a tendência é de descida. Ao
longo de 2006 os preços nos mercados accionistas registaram subidas
importantes, com um período de incerteza a ocorrer entre Maio de Junho, o que
levou a oscilações de preços com maiores amplitudes. 

Esta situação reflectiu-se na volatilidade anual dos índices representativos dos principais
mercados. O índice PSI-20 registou em 2006 uma volatilidade anual de 9,4%, um
aumento de 1,13 pontos percentuais face a 2005. Os índices dos principais mercados de
destino de investimento verificaram igualmente aumentos de volatilidade. Assim, o Next
150 apresentou uma volatilidade de 14%, o CAC 40 15%, o DAX 15%, o IBEX 14%, o
S&P 500 10%, o AEX 14% e os MIB30 e UKX 13%27. Relativamente a 2005, a
volatilidade destes índices cresceu em média 3 pontos percentuais, tendo a volatilidade
do índice Next 150 subido 6 pontos percentuais.

Como se pode constatar pelos quadros seguintes, a volatilidade anualizada do
preço das acções em carteira subiu cerca de 5 pontos percentuais face a 2005,
sugerindo portanto um acréscimo de risco com estas aplicações, em linha com a
variação de volatilidades dos índices representativos atrás indicada. Note-se, no
entanto, que as volatilidades apresentadas nos quadros resultam da média

Volatilidade das acções e
dos fundos de
investimento

Gráfico 6.9 Rating do investimento em obrigações (ramos Não Vida)

27 Fonte: Bloomberg

Quadro 6.14 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento  (ramo
Vida excepto unit linked)

Quadro 6.15 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento  (unit
linked)

Quadro 6.16 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento (ramos
Não Vida)

2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 15,73 20,38
Unidades de participação em fundos de investimento 2,32 3,82

Amostra 2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 98% 99%
Unidades de participação em fundos de investimento 90% 93%

2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 15,86 19,44
Unidades de participação em fundos de investimento 1,16 2,22

Amostra 2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 86% 90%
Unidades de participação em fundos de investimento 91% 94%

2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 14,68 20,95
Unidades de participação em fundos de investimento 3,57 4,45

Amostra 2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 100% 100%
Unidades de participação em fundos de investimento 97% 92%



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. Os fundos de pensões
fechados correspondem a patrimónios destinados ao financiamento de
responsabilidades com pensões, patrocinados por uma ou por um conjunto
homogéneo de entidades, tendo como beneficiários os seus trabalhadores.

As políticas de investimento seguidas pelos quatro tipos de fundos de pensões podem
ser significativamente diferentes, quer em função de imposições legais diferenciadas, a
nível dos investimentos, quer em função dos objectivos de cada um. A análise dos
investimentos deve ser efectuada diferenciando estas categorias de fundos.

No que se refere aos PPR/E e PPA, os fundos de pensões não são o único veículo
de financiamento dos mesmos, existindo igualmente PPR/E disponibilizados 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

O enquadramento normativo dos fundos de pensões estabelece diferentes limites
ao investimento, em função do tipo de activo, do emitente e do grupo económico,
resultando em diferentes níveis mínimos de dispersão e diversificação de
investimentos.

Para além do quadro normativo, cada fundo de pensões possui uma orientação de
investimento na qual as características dos participantes desempenham um papel
importante. Assim, é de esperar que um fundo de pensões de benefício definido
com um rácio                                   detenha investimentos com menor risco e
maior liquidez do que um fundo com as mesmas características mas com o este
rácio superior a 1.

Uma vez que os fundos de pensões fechados representam cerca de 95% do total
dos investimentos dos fundos de pensões, as conclusões relativas à totalidade do
mercado são idênticas às daqueles fundos.

As carteiras dos fundos de pensões continuam a apresentar uma elevada dispersão pelas
várias rubricas. No entanto, durante 2006 a estrutura dos investimentos sofreu uma
alteração significativa, já que pela primeira vez a rubrica acções e títulos de participação
ocupa o primeiro lugar no total dos investimentos, com um peso de 29,8%,
correspondendo a um acréscimo de valor de cerca de 56% face a 2005.

Esta alteração na estrutura é consequência da valorização dos mercados
accionistas verificada durante 2006, a qual foi potenciada pela manutenção das
posições detidas e pelo novo investimento em acções. O valor das rubricas títulos
de dívida pública e obrigações e papel comercial decresceu em conjunto apenas
5,5%. Verificou-se igualmente uma redução da liquidez, representando agora
4,8% dos activos, contra 10% em 2005.
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Os fundos de pensões fechados explicam o comportamento atrás identificado
para a totalidade dos fundos de pensões, dado o seu peso no mercado. O
investimento em acções representa agora 31% do total das aplicações, uma
subida de quase 9 pontos percentuais face a 2005. Verifica-se uma redução de
exposição a dívida pública e privada, assim como em depósitos e certificados de
depósito. No seu conjunto, estas rubricas decresceram 12 pontos percentuais.

As restantes rubricas mantiveram os seus pesos relativos quase inalterados.
Os fundos de investimento nas carteiras dos fundos fechados compõem-se
de fundos mobiliários que investem maioritariamente em acções (31%) e
que não investem maioritariamente em acções (48%). Esta estrutura
diverge da existente em 2005, tendo-se verificado uma redução dos
primeiros (6 pontos percentuais) e um acréscimo dos segundos (8 pontos
percentuais). Os fundos de investimento imobiliário representam 20% do
total das unidades de participação, um valor semelhante ao observado em
2005.

A carteira dos fundos de pensões abertos, excluindo os PPR/E e PPA, que,
como já referimos, serão analisados noutro capítulo deste relatório,
apresenta uma estrutura muito diferente da carteira dos fechados. 

A rubrica de unidades de participação em fundos de investimento
representa 36,3% do total investido. Existe, assim, uma diversificação
acrescida nas carteiras de fundos de pensões abertos, embora conseguida
por investimento indirecto. Destes, 46% correspondem a fundos de
investimento mobiliários que investem maioritariamente em acções, e
42% correspondem a fundos mobiliários que não investem
maioritariamente em acções. Estes pesos relativos são próximos dos
verificados em 2005.

As aplicações em dívida pública e privada apresentam um peso de cerca de
45%, semelhante ao verificado em 2005. No entanto, o investimento em
dívida pública foi ligeiramente reforçado, em detrimento da dívida privada. 

A exposição ao segmento accionista quase duplicou em valor relativo, face a
2005, situando-se agora em 7,9% do valor da carteira total. A este
acréscimo não será certamente alheio o desenvolvimento verificado nos
mercados accionistas em 2006.
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Quadro 6.17 Composição dos activos por tipo de fundo de pensões

Fundos de pensões
fechados

Fundos abertos
(excluindo PPR/E e PPA)

Âmbito da análise Fechados PPR/E PPA Rest. Abertos Total
milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante

Títulos de dívida pública e equiparados 4.303 21,5% 174 35,9% 0 0,0% 124 18,6% 4.601
Obrigações e papel comercial 2.355 11,8% 141 29,0% 0 0,1% 177 26,5% 2.672
Acções e títulos de participação 6.213 31,0% 22 4,6% 19 95,8% 52 7,9% 6.307
Unidades de participação 
em fundos de investimento 4.304 21,5% 111 22,9% 0 0,0% 241 36,3% 4.656
Terrenos e edificios 1.635 8,2% 8 1,6% 0 0,0% 12 1,9% 1.655
Depósitos e certificados de depósito 912 4,6% 31 6,4% 1 3,9% 64 9,6% 1.007
Outros investimentos 293 1,5% -2 -0,3% 0 0,2% -5 -0,7% 287
Total 20.015 100% 485 100% 20 100% 666 100% 21.185
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2005). Este acréscimo deve-se, em grande medida, a aplicações em instituições
financeiras nacionais e dos restantes países da União Europeia.

Os sectores produtos consumíveis, comunicações, indústria e produção e
distribuição de electricidade, gás e água representam 36% do total.

Tal como foi apresentado no ponto 6.2.2., verificou-se que em 2006 os
sectores com maior concentração obtiveram comportamentos distintos.

Os fundos de investimento representam 22% do total das aplicações dos
fundos de pensões em 2006, valor idêntico ao observado em 2005,
ocupando agora o segundo lugar no total dos investimentos. Estas
aplicações permitem uma diversificação por classe de investimento e por
sector alvo.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, 30% das unidades de
participação correspondem a fundos que investem maioritariamente em
acções, sem especialização, representando um decréscimo face a 2005
(36%), que permite uma pequena compensação face ao acréscimo no
investimento directo em acções.

A categoria identificada como alternative investment, compreende hedge
funds, fundos de capital de risco, com estratégias de investimento
envolvendo arbitragem, alavancagem, private equity, event driven ou
derivados. Trata-se de fundos com um perfil de risco mais elevado,
possibilitando igualmente rendibilidades superiores.
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Os fundos de pensões são geridos por empresas de seguros e por sociedades
gestoras de fundos de pensões, representando a parte gerida pelas primeiras
apenas 2,6% do total da carteira. Esta percentagem tem vindo a reduzir-se nos
últimos anos, sendo que em 2005 o valor dos fundos de pensões geridos por
empresas de seguros correspondia a 3,3% do total.

Não obstante o reduzido peso da carteira gerida pelas empresas de seguros, é
interessante verificar as diferenças registadas ao nível da estrutura da carteira. Do
montante gerido por estas, 94,1% corresponde a fundos de pensões fechados,
sendo essa percentagem de 94,5% para as sociedades gestoras, pelo que as
estruturas das carteiras são, desse ponto de vista, comparáveis. 

As estratégias de investimento seguidas pelas empresas de seguros, na gestão de
fundos de pensões, são mais próximas das utilizadas para o investimento das
provisões técnicas. O peso dos títulos de  dívida pública e obrigações privadas é de
52,7% nos fundos de pensões geridos por empresas de seguros, face a 33,8% nos
fundos geridos por sociedades gestoras de fundos de pensões. No entanto, o
investimento em acções e unidades de participação em fundos de investimento
ocupa maior relevância nos investimentos dos fundos de pensões do que nas
carteiras afectas às provisões técnicas (32,7% face a 11,5%).

6.3.2.  Análise por origem sectorial e geográfica de activos

Os investimentos dos fundos de pensões apresentam alguma concentração no
sector das actividades financeiras, justificada, em parte, pelas razões já
apresentadas aquando da análise efectuada para as empresas de seguros. Por
outro lado, o volume de investimento em acções sofreu um acréscimo substancial,
com as aplicações em títulos do sector financeiro a representar 60% (50% em

Tipologia dos fundos de
investimento

Quadro 6.19 Composição das carteiras por tipo de entidade gestora de fundos de pensões

Quadro 6.20 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente

Quadro 6.21 Tipologia dos fundos de investimento

Análise por tipo de
entidade gestora

Análise por tipo de
entidade gestora

Quadro 6.18 Evolução da composição das carteiras

Fechados PPR/E PPA Rest. Abertos
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
% % % % % % % %

Títulos de dívida pública e equiparados 25,1% 21,5% 42,3% 35,9% 0,0% 0,0% 15,5% 18,6%
Obrigações e papel comercial 14,6% 11,8% 27,6% 29,0% 0,1% 0,1% 29,2% 26,5%
Acções e títulos de participação 22,2% 31,0% 4,2% 4,6% 95,0% 95,8% 4,1% 7,9%
Unidades de participação em 
fundos de investimento 21,3% 21,5% 21,4% 22,9% 0,0% 0,0% 37,4% 36,3%
Terrenos e edificios 8,5% 8,2% 1,7% 1,6% 0,0% 0,0% 1,4% 1,9%
Depósitos e certificados de depósito 10,1% 4,6% 3,5% 6,4% 5,9% 3,9% 13,1% 9,6%
Outros investimentos -1,8% 1,5% -0,7% -0,3% -1,1% 0,2% -0,6% -0,7%
Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Soc. Gestoras Emp. Seguros Entidades Gestoras
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 4.519 21,9% 81 14,8% 4.601 21,7%
Obrigações e papel comercial 2.465 11,9% 208 37,9% 2.672 12,6%
Acções e títulos de participação 6.261 30,3% 46 8,4% 6.307 29,8%
Unidades de participação em fundos de investimento 4.522 21,9% 134 24,3% 4.656 22,0%
Terrenos e edificios 1.618 7,8% 37 6,7% 1.655 7,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 978 4,7% 30 5,4% 1.007 4,8%
Outros activos 273 1,3% 13 2,5% 287 1,4%
Total 20.636 100,0% 549 100,0% 21.185 100,0%

Sector Económico 2005 2006

Actividades financeiras 47% 48%
Produtos consumíveis 10% 10%
Comunicações 10% 9%
Indústria 8% 9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 5% 8%
Asset Backed Securities 3% 2%
Produção e distribuição de energia 1% 3%
Materiais básicos 2% 1%
Mortgage securities 1% 1%
Outras actividades 13% 9%
Total 100% 100%

2005 2006

Acções, não diferenciado 36% 30%
Dívida pública e privada 12% 15%
Imobiliário 15% 13%
Alternative Investment * 8% 8%
Dívida - fundos índice 5% 8%
Asset allocation diversificado 2% 3%
Dívida - diversificação geográfica 2% 3%
Dívida - mercados emergentes 1% 1%
Outros 18% 20%
Total 100% 100%

* Inclui hedge funds e fundos de capital de risco, com estratégias de investimento envolvendo arbitragem, alavancagem,
private equity, event driven ou derivados
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O investimento em títulos de dívida pública de países da União Europeia, excluindo Portugal,
representa cerca de 74% do total investido em dívida pública pelos fundos de pensões.

Analisando a decomposição pelos diversos países da UE, 39% é dívida pública Alemã, a
Francesa 24%, a Italiana 15% e a Grega 11%. Comparando com o ano anterior,
verificamos que, em 2006, houve uma maior concentração em dívida pública Alemã, que
registou um acréscimo de 9 pontos percentuais.

O investimento em dívida pública de países da América do Sul corresponde a títulos
Brasileiros, que representam cerca de 3% do total de dívida pública. 

Os fundos de pensões continuam a investir, em primeiro lugar, em obrigações privadas
emitidas por empresas Portuguesas. Dos países da União Europeia, excluindo Portugal, a
Holanda, a Espanha, a Irlanda, a Alemanha e a Grã-Bretanha são destinos preferenciais,
representando estes países pesos entre 16% e 14% dos investimentos em obrigações
privadas no conjunto dos restantes países da União Europeia. Comparando o
investimento em Portugal com as aplicações nos outros países da União Europeia,
verifica-se que o peso relativo de Portugal apresentou uma redução de 7,6 pontos
percentuais, enquanto naqueles países cresceu 7,2 pontos percentuais.
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A diversificação geográfica dos investimentos é um dos mecanismos de redução do risco à
disposição dos investidores, possibilitando a composição de carteiras adequadas aos seus
perfis de risco, em simultâneo com a possibilidade de obtenção de rendibilidades superiores.

Analisando os fundos de pensões na perspectiva da diversificação de investimento em
função da origem geográfica em que as aplicações são efectuadas, verifica-se que, em
2006, o peso dos investimentos no estrangeiro diminuiu face ao ano anterior cerca de 3
pontos percentuais. Esta alteração é consequência do aumento de investimento em acções
nacionais (6,1 pontos percentuais).

O detalhe da dispersão geográfica dos investimentos por classe de activos demonstra que
apenas na rubrica acções e títulos de participação as aplicações em Portugal superam as
efectuadas fora do País, tal como já sucedia no ano anterior, embora com menor expressão.

De resto, as restantes rubricas mantêm um peso relativo entre Portugal e o estrangeiro
semelhante ao verificado em 2005, assistindo-se, no entanto, a uma redução do peso das
aplicações em obrigações públicas e privadas no estrangeiro de 8 pontos percentuais, o que
justifica o acréscimo de 7 pontos percentuais no investimento em acções nacionais.

Esta análise incide apenas sobre as aplicações em valores mobiliários, excluindo-se as
restantes rubricas, como por exemplo os terrenos e edifícios e depósitos (investimentos na
sua quase totalidade efectuados em Portugal).

Análise geográfica Investimento em dívida
pública

Investimento em dívida
privada

Gráfico 6.10 Evolução da origem geográfica dos activos dos fundos de pensões 

Gráfico 6.11 Origem geográfica dos activos dos fundos de pensões

Gráfico 6.12 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de 
pensões

Gráfico 6.13 Distribuição geográfica do investimento em dívida privada nos fundos de 
pensões
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6.3.3. Análise de risco

Tal como foi referido no ponto 6.2.3 para as empresas de seguros, também
para os fundos de pensões a gestão do risco se assume como uma tarefa
fundamental. Tendo em consideração a necessidade de dispor de meios
financeiros suficientemente líquidos para fazer face ao pagamento dos
encargos com pensões, nas datas prováveis da sua ocorrência, torna-se
indispensável proceder a uma correcta gestão da relação entre o Activo e o
Passivo, especialmente nos fundos de benefício definido. Nos fundos de
pensões de contribuição definida é igualmente relevante controlar de forma
apropriada o binómio rendibilidade-risco, de modo a assegurar o
cumprimentos dos objectivos estabelecidos.

Nos fundos de pensões de benefício definido em que o peso da população
activa seja significativo, o horizonte temporal das responsabilidades é, de
forma geral, bastante elevado. Assim, os gestores sentem maior pressão
para a valorização dos activos a médio e longo prazo, o que permite o
investimento em activos financeiros que tendem a gerar rendimentos
superiores nestes horizontes temporais, como acontece com as acções,
atribuindo menor relevância a eventuais perdas no curto prazo.

Começando por analisar os investimentos em obrigações, serão consideradas as
três medidas de risco de liquidez e crédito já abordadas para as empresas de
seguros: maturidade, duration e rating.

Em 2006, e de forma muito semelhante ao anteriormente verificado para as
empresas de seguros, constata-se que as carteiras de obrigações de dívida pública
dos fundos de pensões registaram aumentos na maturidade média ponderada, e
igualmente na duration média ponderada. O primeiro caso é explicado pelo efeito
de substituição de obrigações, essencialmente pelo seu vencimento, por outras
com maturidades mais elevadas. O aumento das durations é consequência da
trajectória ascendente observada nas taxas de juro do euro, aliado ao facto de
estas obrigações serem maioritariamente de taxa fixa. 

Na aplicação em dívida privada, a tendência foi de um ligeiro aumento, quer nas
maturidades, quer nas durations, resultante, igualmente, dos factores atrás
mencionados. O efeito na duration não foi tão acentuado devido a uma
estratégia, expectável, de redução da exposição a taxa fixa.

No quadro seguinte, apresentam-se as maturidades e durations dos títulos de
dívida presentes nas carteiras dos fundos de pensões, seguindo-se os gráficos
demonstrativos dos níveis de rating das mesmas aplicações.
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As acções, tal como já foi mencionado, representam agora o principal
investimento efecuado pelos fundos de pensões nacionais. Portugal continua a ser
o destino preferencial, com uma quota de 68% (71% em 2005), seguido dos
restantes países da União Europeia. Destes, descaca-se a Espanha, com 56% dos
investimentos, seguida pela França (15%) e pela Grã-Bretanha (14%).

Assistiu-se igualmente a uma maior diversificação geográfica, com o investimento
no Continente Americano a crescer quase 4 pontos percentuais (1,9 pontos
percentuais na América do Norte e 1,8 pontos percentuais na América do Sul),
correspondendo a acções de empresas dos Estados Unidos da América e do Brasil.

A origem das aplicações em unidades de participação em fundos de investimento,
em 2006, é idêntica à verificada em 2005. Permanece o investimento maioritário
em países da União Europeia, excluindo Portugal. Destes países, o Luxemburgo
continua a ter a primazia (56%), seguido da Irlanda com 33%, que registou um
acréscimo de 18 pontos percentuais. 

O investimento em fundos de investimento de países exteriores à União Europeia
registou um ligeiro aumento do seu peso (2,8 pontos percentuais). Relativamente
às aplicações sediadas em off-shores, 83% foram efectuadas nas Ilhas Caimão.

Investimento em acções

Análise da maturidade,
duration e rating

Investimento em
unidades de participação 

Gráfico 6.15 Distribuição geográfica do investimento em unidades de participação nos 
fundos de pensões

Gráfico 6.14 Distribuição geográfica das acções detidas pelos fundos de pensões 

Quadro 6.22 Maturidade e duration dos investimentos em obrigações

2005 2006
Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 7,68 5,10 10,10 6,00
Obrigações e papel comercial 9,59 2,30 12,06 2,38

2005 2006
Amostra Maturidade Duration Maturidade Duration

Títulos de dívida pública e equiparados 99% 97% 100% 92%
Obrigações e papel comercial 88% 44% 74% 50%
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carteira subiu cerca de 4 pontos percentuais face a 2005, sugerindo
portanto um acréscimo de risco com estas aplicações, em linha com a
variação de volatilidades dos índices representativos atrás indicada. Note-se,
no entanto, que as volatilidades apresentadas nos quadros resultam da
média ponderada das volatilidades de cada título, sem ter em consideração
as co-variâncias entre as variações logarítmicas diárias de preços de cada
título, o que faz com que estes valores surjam ligeiramente empolados.

6.3.4. Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões

Nesta secção, apresenta se a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de
pensões durante o ano 2006, bem como à respectiva volatilidade. Para os fundos
abertos, foi recolhida a informação mensal referente aos valores das unidades de
participação que são publicados no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. Para
os fundos de pensões fechados, foram utilizados os elementos trimestrais
comunicados pelas entidades gestoras ao Instituto de Seguros de Portugal.

A rendibilidade anual foi apurada, relativamente aos fundos abertos, a partir das
rendibilidades mensais, calculando-se a taxa anual de crescimento dos fundos de
forma geométrica, assumindo-se que os rendimentos gerados por estes em cada
período são totalmente reinvestidos no início do período seguinte. 

No que respeita aos fundos fechados, foi utilizada a taxa interna de rendibilidade
trimestral, considerando-se que quer as entradas de contribuições, quer os
pagamentos de pensões, ocorrem a meio do período. A taxa anual de crescimento
dos fundos foi igualmente apurada de forma geométrica.

Note-se que não foram considerados os efeitos dos encargos correntes de gestão
nos fundos de pensões, uma vez que o seu efeito é negligenciável.

A rendibilidade e a volatilidade, por si só, não permitem juízos de valor quanto à
eficiência e eficácia de gestão dos fundos de pensões. Apenas estando na posse
dos elementos relativos às responsabilidades se podem tecer conclusões
completas.

Assim, os indicadores de volatilidade e rendibilidade apresentados têm como
objectivo dar a conhecer estas variáveis tendo apenas como enquadramento
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Como se pode verificar pela análise do gráfico, mais de metade do
investimento (52%) é colocado em títulos cujo emitente obteve uma
notação de rating de AAA, sendo o peso total dos investimentos da
categoria investment grade de 88%.

Também neste caso o investimento em títulos classificados com notações de
rating iguais ou superiores a BBB é de 51%, sendo de referir que para os
restantes títulos não existe informação disponível ou não foi atribuído
qualquer rating.

Pelo peso que as aplicações em acções e fundos de investimento assumem nas
carteiras dos fundos de pensões, importa analisar a volatilidade destes activos,
medida de forma análoga ao que anteriormente se fez para as empresas de
seguros.

Tendo em consideração a evolução que os mercados accionistas registaram
ao longo do ano, e o seu impacto na volatilidade dos principais índices
accionistas, já destacado na análise efectuada no ponto 6.2.3. deste
capítulo, constata-se que a volatilidade anualizada do preço das acções em

Quadro 6.23 Volatilidade do investimento em acções e fundos de investimento

Gráfico 6.16 Rating do investimento em títulos de dívida pública

Gráfico 6.17 Rating do investimento em dívida privada

Volatilidade das acções e
dos fundos de
investimento

2005 2006
Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 16,18 19,81
Unidades de participação em fundos de investimento 5,13 6,95

2005 2006
Amostra Volatilidade Volatilidade

Acções e títulos de participação 95% 98%
Unidades de participação em fundos de investimento 84% 83%
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Segregando os associados por tipo de actividade económica, verifica-se que
a rendibilidade dos fundos de pensões constituídos por associados do sector
da actividade bancária continua a ser a mais elevada do conjunto. Verifica-
se igualmente que os maiores fundos pertencem a 3 tipos de associados, e
contribuíram decisivamente para a rendibilidade total.

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos, conforme
referido no início desta secção, foi apurada a taxa obtida através das
variações mensais dos valores das unidades de participação.

Foram considerados 52 fundos abertos, dos quais 19 são PPR/E e 4 são PPA.

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi de 5,3%,
ligeiramente abaixo da verificada em 2005 e também menor que a dos
fechados. Outro factor de destaque é o bom desempenho dos fundos PPA,
em linha com o crescimento do mercado accionista nacional, que constitui
a maioria das aplicações destes fundos. Já os fundos PPR/E obtiveram
rendibilidades mais modestas, fruto do fraco desempenho dos mercados
obrigacionistas, mas ainda assim muito semelhante ao observado em
2005.

A rendibilidade de uma carteira de activos financeiros deve ser avaliada
tendo em conta o risco incorrido na obtenção do resultado. Nesta
perspectiva, foram apuradas as volatilidades dos rendimentos dos fundos,
segundo a metodologia descrita no início desta secção.

Assim, no quadro seguinte pode constatar-se que o conjunto dos fundos
de pensões fechados apresenta uma volatilidade média, ponderada pelo
peso de cada um, de 6,6%. O conjunto dos fundos abertos apresenta uma
volatilidade de 2,5%, não significativamente influenciada pela volatilidade
dos fundos PPA, que têm um peso reduzido no total destes fundos. Note-
se, no entanto, que não devem ser efectuadas comparações entre as
volatilidades dos fundos fechados e dos fundos abertos, uma vez que o
número de observações utilizado para calcular estes valores foi
significativamente diferente.
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a gestão dos activos, oferecendo para comparação os dados de referência
observados nos mercados financeiros.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, os fundos de pensões obtiveram um
comportamento positivo em 2006, ligeiramente inferior ao verificado em 2005. A sua
taxa média de rendibilidade, ponderada pelo valor de cada fundo, foi de 8,8% (menos
0,3 pontos percentuais do que em 2005). Para os fundos fechados, a rendibilidade foi de
9,0%, para os abertos, 5,3%.

Os 163 fundos de pensões fechados considerados em 2006 foram agrupados em 4
escalões de rendibilidade, semelhantes aos considerados para o ano anterior, para efeitos
de comparação da performance.

O gráfico seguinte apresenta as taxas de rendibilidade máxima, média e mínima, bem
como o peso do respectivo escalão no montante total dos fundos fechados, para os anos
de 2005 e 2006.

Uma primeira conclusão reside no facto de que em 2006 um maior número de fundos
obteve valorizações inferiores a 7,5%, correspondendo ao dobro do montante relativo a
2005. Por outro lado, os maiores fundos de pensões obtiveram as maiores valorizações,
como se pode constatar pelo facto de 6 deles, representativos de 50% do total dos
valores sob gestão, terem obtido rendibilidades superiores a 10,5%.

A amplitude de variação das taxas de rendibilidade foi de cerca de 20 pontos percentuais,
com um fundo a registar o mínimo de taxa de rendibilidade (-2,68%), situando-se a taxa
máxima nos 17,38%. A rendibilidade média simples individual foi de 5%. 

Rendibilidade anual

Tipo de actividade
económica dos

associados

Quadro 6.24 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2004 2005 2006

Total dos fundos de pensões 7,2% 9,1% 8,8%
Fundos de pensões fechados 7,3% 9,2% 9,0%
Fundos de pensões abertos 4,8% 6,0% 5,3%

Quadro 6.25 Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados

Gráfico 6.18 Taxas de rendibilidade dos fundos fechados por escalões

2005 2006
Quota de Taxa de Quota de Taxa de
mercado rendibilidade mercado rendibilidade

Actividade bancária 69,5% 9,7% 73,0% 9,8%
Comunicações e transportes 14,1% 8,7% 12,3% 7,1%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6,8% 8,9% 6,4% 8,7%
Indústria 5,7% 6,5% 3,7% 4,6%
Actividade seguradora 1,6% 7,0% 1,6% 5,2%
Outras actividades financeiras 0,9% 9,0% 0,7% 3,3%
Comércio 1,0% 7,3% 1,3% 4,2%
Outros 0,5% 4,9% 1,0% 4,8%
Total 100,0% 9,2% 100,0% 9,0%

Rendibilidade dos fundos
de pensões abertos

Rendibilidade dos fundos
de pensões fechados

Rendibilidade e risco
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Os índices de Sharpe observados em 2006 variaram entre o máximo de 2,63 e o
mínimo de  -1,70, com a média a situar-se em 0,5. O índice máximo foi atingido
por um fundo fechado, seguido de um fundo PPA, com 2,53. Pode concluir-se,
pela análise do gráfico, que níveis de eficiência idênticos foram atingidos com
resultados distintos, ou seja, fundos com menor nível de risco obtiveram
resultados ponderados pelo risco semelhantes aos fundos com maior volatilidade.

6.4. Utilização de produtos derivados pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões

Em 2006, continuou a registar-se um forte crescimento no volume de
transacções nos mercados Mundiais de futuros sobre a taxa de juro e sobre
a taxa de câmbio. O volume transaccionado de futuros Eurodollar aumentou
22,4% e o de 10 Yr T-Notes subiu 18%, situando-se o crescimento dos
contratos Euro-Bund em apenas 3,9%. Nos mercados de taxa de câmbio, o
volume dos contratos Sterling/Dollar foi o que observou maior crescimento
(83,6%), apresentando o contrato Euro FX (Euro/Dollar) um crescimento de
18,1%.

O volume transaccionado no mercado a prazo Over-The-Counter (OTC)
registou um acréscimo de 93% em 2006. Neste mercado, os instrumentos
de taxa de juro representam 65% do total, tendo crescido 88% face a 2005.
Por seu turno, os contratos a prazo sobre acções e índices viram o seu
volume aumentar 21%, representando 8% do total dos valores
transaccionados neste mercado.

A utilização de produtos financeiros derivados permite às empresas de
seguros e às sociedades gestoras de fundos de pensões efectuar a cobertura
do risco de taxa de juro, do risco cambial e do risco de preço, 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 instrumentos, nomeadamente através de produtos OTC. 
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isoladamente, é também importante efectuar uma análise conjunta destas
duas medidas, ou seja, medir a performance alcançada ponderada pelo risco
incorrido. Esta análise é particularmente relevante, pois permite classificar os
diversos fundos segundo o nível de ponderação das fontes de risco para a
rendibilidade alcançada.

A medida de performance ponderada pelo risco escolhida para efectuar a
análise foi o índice de Sharpe, o qual é definido como o excesso de
rendibilidade obtida por um portfolio sobre a taxa de juro sem risco do
mercado, ponderado pelo desvio-padrão da rendibilidade desse portfolio,
num determinado período de tempo. Neste caso, o período de tempo
corresponde a um ano, e para taxa de juro sem risco foi seleccionada a
média geométrica das taxas de juro mensais Euro Weekly Repo Refinance
Rate, observadas durante 2006.

Os gráficos seguintes permitem visualizar a relação existente entre a rendibilidade
e o risco das carteiras de activos que compõem os fundos de pensões e o índice de
Sharpe, em função da rendibilidade dos mesmos fundos.

Como seria expectável, os fundos PPA são os que se situam no topo superior
direito do gráfico, reflectindo os maiores níveis de rendibilidade e risco. Por outro
lado, o conjunto dos fundos fechados encontra-se no gráfico maioritariamente
acima dos outros fundos abertos e PPR/E, confirmando os maiores índices de
rendibilidade ocorridos em 2006 face a estes últimos fundos.

Eficiência da gestão

Quadro 6.26 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões

2004 2005 2006
Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Fundos de pensões fechados n.d. n.d. n.d. n.d. 9,0% 6,6%
Todos os fundos de pensões abertos 4,8% 2,0% 6,0% 2,5% 5,3% 2,5%
Fundos de pensões PPR/E 3,6% 1,4% 4,3% 2,0% 4,2% 1,9%
Fundos de pensões PPA 17,3% 10,2% 18,2% 9,8% 29,1% 12,6%
Outros fundos de pensões abertos 5,7% 2,4% 7,1% 2,7% 5,4% 2,6%

Gráfico 6.19 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões

Gráfico 6.20 Índice de Sharpe dos fundos de pensões

O mercado de derivados
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No quadro seguinte apresenta-se o valor apurado de aplicações em produtos
estruturados nas carteiras de activos afectos às provisões técnicas. Verifica-
se que estes produtos representam 13% do valor investido em obrigações
privadas, e que destes a maioria compreende produtos cujo rendimento está
dependente do comportamento de um índice ou cabaz de índices, sendo
que os restantes estão dependentes da inflação, de eventos de crédito, ou
possuem reembolso variável de capital, dependente da performance de um
determinado activo financeiro.

6.4.2. Práticas do mercado de fundos de pensões

Em 2006, assistiu-se a um aumento na utilização de produtos derivados nas
carteiras dos fundos de pensões na ordem dos 73%. Aqueles que registaram
maior crescimento foram os swaps de divisas e os futuros. Destes últimos, a
maioria (60%) corresponde a futuros sobre taxas de juro, seguido dos
futuros sobre acções e índices de acções (29%), o que decorre da
necessidade de efectuar a cobertura das posições detidas em títulos de
dívida e acções.

Os forwards cambiais continuam a ser os produtos mais utilizados, com a
cobertura do risco cambial a tornar-se cada vez mais importante, dada a
utilização de instrumentos financeiros em moedas diferentes do euro. Estes
contratos compreendem maioritariamente a cobertura de posições em USD
e GBP.

No caso dos fundos de pensões o valor nocional total dos produtos
derivados existentes no final de 2006 representava 30% do total da carteira,
revelando um crescimento face aos 19% observados em 2005.
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Nas análises que se seguem, deve ter-se em consideração que a informação
utilizada reflecte os contratos em vigor no final de 2006, 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.

6.4.1. Práticas do mercado segurador

Em 2006, o valor nocional dos contratos de derivados “puros” presentes nas
carteiras de activos afectos à representação da provisões técnicas cresceu
13% face a 2005, o que contrasta com o acréscimo de 53% verificado entre
2004 e 2005. O valor nocional do total dos contratos continua a representar
19% do total dos activos afectos, tal como sucedia em 2005.

Os contratos com maior volume continuam a ser os swaps de taxa de juro,
enquanto o segundo tipo de contrato mais utilizado no ano em análise foi o
de futuros, que duplicou de valor, seguido de perto pelos swaps cambiais.

Os contratos de futuros utilizados são sobretudo sobre taxas de juro (43%),
seguidos dos futuros cambiais (37%), o que é explicado pelo aumento de
incerteza nos mercados de taxa de juro, com reflexo no preço das obrigações
e na necessidade de protecção contra movimentos adversos nas taxas de
câmbio. 

Refira-se que o valor nocional dos swaps sobre taxa de juro representava
cerca de 21% do total investido em obrigações privadas, e os futuros
representavam 5% do montante investido em obrigações privadas e acções
e títulos de participação. Em 2005, estas percentagens eram de 24% e 3%,
respectivamente.

Os produtos estruturados têm vindo a adquirir uma importância crescente
no leque de investimentos disponíveis para os agentes do mercado. Estes
produtos caracterizam-se por serem um híbrido entre um título de dívida,
geralmente de cupão zero, e uma componente de rendimento variável, ou
de reembolso do capital investido, dependente da performance de um outro
activo financeiro, geralmente um derivado.

Entre os derivados mais comuns nos produtos estruturados encontram-se as
opções exóticas, que se destinguem das opções standard pelo facto de o
apuramento do seu resultado na data do vencimento depender do
comportamento do activo subjacente ao longo da vida da opção.

Derivados “puros”

Produtos estruturados

Derivados “puros”

Quadro 6.27 Volume nocional por tipo de produto derivado nas carteiras afectas às provisões técnicas das empresas de seguros

2004 2005 2006
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 7 0,1% 7 0,1% 19 0,2%
Opções padronizadas 24 0,5% 247 3,2% 178 2,1%
Futuros 171 3,4% 628 8,2% 1.357 15,7%
Swaps de taxa de juro 3.810 76,9% 4.611 60,5% 5.095 58,9%
Swaps de divisas 42 0,9% 58 0,8% 47 0,5%
Forwards de divisas 243 4,9% 1.355 17,8% 1.309 15,1%
Outros 659 13,3% 712 9,3% 638 7,4%
Total 4.956 100,0% 7.616 100,0% 8.643 100,0%

Quadro 6.28    Produtos estruturados nas carteiras afectas ás provisões técnicas das
empresas de seguros 

2006
milhões de euros Montante %

Produtos estruturados 3.202 13,0%
Ligados à inflacção 89 2,8%
Ligados a eventos de crédito 1.231 38,4%
Com reembolso variável de capital 435 13,6%
Outros 1.446 45,2%

Quadro 6.29 Produtos estruturados nas carteiras dos fundos de pensões 

2004 2005 2006
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 2 0,1% 2 0,1% 0 0,0%
Swaps de taxa de juro 119 3,6% 26 0,7% 9 0,1%
Forwards de divisas 2.365 70,5% 2.392 66,3% 4.120 65,9%
Futuros 808 24,1% 936 25,9% 1.653 26,4%
Opções 5 0,1% 73 2,0% 82 1,3%
Outros OTC 55 1,6% 180 5,0% 387 6,2%
Total 3.355 100,0% 3.609 100,0% 6.251 100,0%
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Analisando as posições detidas em acções do PSI-20, sob a perspectiva do
capital detido pelas empresas de seguros e fundos de pensões relativamente
ao total da capitalização bolsista, conclui-se que estes sectores aumentaram
o seu peso, fruto essencialmente do acréscimo do investimento por parte
dos fundos de pensões em acções deste índice, mas também em
consequência da redução do valor admitido à negociação de algumas
sociedades.

O gráfico seguinte permite visualizar o conjunto das carteiras das empresas
de seguros e dos fundos de pensões, em função da participação no capital
bolsista das empresas pertencentes ao PSI-20, em 2005 e 2006.

Verifica-se que, de um modo geral, ocorreu um aumento no valor das
participações nas empresas do PSI-20. Este traduziu-se numa redução
significativa do número de posições detidas inferiores a 2% e a existência de
quatro participações superiores a 13%, situação que não se verificava em
2005.

O Governo Português emitiu, em 2006, 13.911 milhões de euros em
obrigações do tesouro,  um valor próximo do emitido no ano anterior. Os
valores emitidos foram de taxa fixa, com cupões entre 3,13% e 5%. As
maturidades oscilaram entre os 3 e os 31 anos. 
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No quadro seguinte apresenta-se o valor apurado de aplicações em
produtos estruturados nas carteiras de activos dos fundos de pensões.
Verifica-se que estes produtos correspondem a 21,5% do valor investido
em obrigações privadas, e que destes cerca de 45% compreende produtos
cujo rendimento está dependente do comportamento de um índice ou
cabaz de índices, sendo que os restantes estão dependentes da inflação, de
eventos de crédito ou possuem reembolso variável de capital, dependente
da performance de um determinado activo financeiro.

6.5. As empresas de seguros e os fundos de pensões
enquanto investidores institucionais

O papel desempenhado pelas empresas de seguros e pelos fundos de
pensões, enquanto investidores institucionais, tem contribuído, em
Portugal, para o desenvolvimento do sector financeiro na generalidade e
para o do mercado de capitais em particular.

As empresas que operam neste sector procuram investimentos com
horizontes temporais longos, sendo portanto investidores que detêm
posições estáveis nos activos em que investem, contribuindo para a
redução da volatilidade dos mercados.

Atendendo à capitalização bolsista das acções das empresas pertencentes
ao PSI-20 e considerando o número de acções admitidas à negociação na
Euronext Lisboa valorizadas ao preço de fecho do final de ano, verifica-se
que esta registou um aumento de 14,8%, tendo o índice PSI-20 valorizado
em cerca de 30%. 

O investimento das empresas de seguros e dos fundos de pensões em
acções que constituíam o PSI-20, no final de 2006, cresceu 54,4%, ou seja,
acima da valorização do índice PSI-20, o que evidencia um investimento
real nestas acções. Este crescimento foi mais notório na carteiras dos
fundos de pensões, registando um aumento de 81,7%. Por seu turno, o
investimento das empresas de seguros em acções do PSI-20 decresceu
10,5%. 

Face a estas evoluções, o peso do conjunto das empresas de seguros e dos
fundos de pensões na capitalização bolsista do PSI-20 cresceu de 6,6%
para 8,9%.

Quadro 6.30 Produtos estruturados nas carteiras dos fundos de pensões 

Peso no segmento
accionista

Quadro 6.31 Peso na capitalização bolsista do PSI-20

2004 2005 2006
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização bolsista das empresas do PSI-20 46.792 50.506 57.970
Montante detido pelos fundos de pensões 2.041 4,4% 2.356 4,7% 4.280 7,4%
Montante detido pelas empresas de seguros 666 1,4% 988 2,0% 884 1,5%
Total 2.707 5,8% 3.344 6,6% 5.164 8,9%

Gráfico 6.21 Nível das participações nas empresas do PSI-20

2006
milhões de euros Montante %

Produtos estruturados 574 21,5%
Ligados à inflacção 3 0,5%
Ligados a eventos de crédito 69 12,0%
Com reembolso variável de capital 250 43,6%
Outros 252 43,9%

Peso no segmento de
dívida pública

Produtos estruturados
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O volume de dívida pública Portuguesa admitido à negociação no primeiro
mercado da Euronext Lisboa cresceu 8%, metade do crescimento observado
em 2005.

Em 2006, o peso do investimento em dívida pública Portuguesa detido pelas
carteiras de activos afectos às provisões técnicas das empresas de seguros e
pelas carteiras dos fundos de pensões manteve-se, com um pequeno
decréscimo de 0,4 pontos percentuais face a 2005. 

Quadro 6.32 Peso na dívida pública admitida à negociação

2004 2005 2006
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 56.470 65.252 70.486
Montante detido pelos fundos de pensões 602 1,1% 672 1,0% 780 1,1%
Montante detido pelas empresas de seguros 2.760 4,9% 2.444 3,7% 2.343 3,3%
Total 3.362 6,0% 3.116 4,8% 3.123 4,4%
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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,
desempenhando um importante papel no 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 da população. No ano de 2006, os valores aplicados nestes produtos por
particulares e entidades empregadoras voltaram a ser objecto de atribuição de benefício
fiscal (Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para
2006), contrariamente ao sucedido no ano anterior, embora em moldes mais limitados
do que até 2004, designadamente pela não atribuição de benefícios fiscais à vertente
educação.

Em 2006, registou-se um acréscimo significativo do número de participantes face a 2005,
tendo-se o mesmo verificado em todos os tipos de veículos de financiamento, pese
embora com maior impacto a nível dos seguros de vida. O número de participantes de
PPR/E ultrapassou pela primeira vez os 2 milhões (o dobro do registado em 2001), o que,
mesmo com a reserva de que alguns indivíduos terão mais do que um plano de
poupança, permite concluir que uma fatia significativa da população usufrui de um plano
de poupança complementar de reforma e/ou de apoio à educação.

A taxa de crescimento do número de participantes retomou, em 2006, o nível médio dos
últimos 5 anos, reforçando a conclusão quanto à atipicidade do crescimento em 2005.
Em termos evolutivos, tem-se assistido à progressiva diminuição do peso dos fundos de
pensões como veículo de financiamento e ao acréscimo dos seguros de vida, que são
claramente dominantes em termos de número de participantes.
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Número de participantes
dos PPR/E 

Ano Indicador Seguros de Vida Fundos de investimento* Fundos de pensões Total

2001 Número de participantes 867.039 142.590 61.565 1.071.194
Taxa de crescimento - - - -
Quota de mercado 80,9% 13,3% 5,7% 100,0%

2002 Número de participantes 1.005.503 147.543 64.593 1.217.639
Taxa de crescimento 16,0% 3,5% 4,9% 13,7%
Quota de mercado 82,6% 12,1% 5,3% 100,0%

2003 Número de participantes 1.238.329 182.576 65.146 1.486.051
Taxa de crescimento 23,2% 23,7% 0,9% 22,0%
Quota de mercado 83,3% 12,3% 4,4% 100,0%

2004 Número de participantes 1.430.668 221.975 65.277 1.717.920
Taxa de crescimento 15,5% 21,6% 0,2% 15,6%
Quota de mercado 83,3% 12,9% 3,8% 100,0%

2005 Número de participantes 1.491.069 234.064 63.231 1.788.364
Taxa de crescimento 4,2% 5,4% -3,1% 4,1%
Quota de mercado 83,4% 13,1% 3,5% 100,0%

2006 Número de participantes 1.751.234 269.705 71.760 2.092.699
Taxa de crescimento 17,4% 15,2% 13,5% 17,0%
Quota de mercado 83,7% 12,9% 3,4% 100,0%

Média Número de participantes 1.297.307 199.742 65.262 1.562.311
Taxa de crescimento 15,3% 13,9% 3,3% 14,5%
Quota de mercado 82,9% 12,8% 4,4% 100,0%

Desvio Padrão Número de participantes 327.150 50.701 3.478 380.115
Taxa de crescimento 6,9% 9,2% 6,4% 6,6%
Quota de mercado 1,0% 0,5% 1,0% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 7.1 Evolução do número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPR/E



Como se pode verificar pela análise do quadro seguinte, 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, a estrutura do ranking das empresas de seguros apresenta-
se bastante concentrada, embora com uma pequena redução do peso das
três primeiras empresas face ao registado no ano anterior.

De facto, as três maiores entidades representam, em 2006, 70,1% do
mercado, face aos 73,2% registados em 2005, consolidando uma tendência
de redução na concentração já observada no ano anterior. É ainda de referir
que o quarto lugar do ranking passou agora a ser ocupado pela empresa BPI
Vida, em resultado das elevadas taxas de crescimento registadas por esta
empresa nos últimos anos. 

A taxa de crescimento, em 2006, dos montantes dos PPR/E foi ligeiramente
inferior à registada em 2005 (15,5% vs 17,9%) e à média dos últimos seis
exercícios (16%), bem como à taxa de crescimento do número de
participantes. O total do valor investido neste tipo de produtos representou,
em 2006, 8,2% do PIB (no ano de 2005 esta percentagem foi de 7,5%) e
11,6% do Rendimento Disponível dos Particulares (10% em 2005),
perfazendo mais do dobro dos correspondentes valores investidos em 2001
(derivado de taxas anuais de crescimento consistentes, de um modo geral
superiores a 15%). Tal como constatado para o número de participantes, em
termos evolutivos tem-se assistido à progressiva diminuição do peso dos
fundos de pensões como veículo de financiamento, bem como ao
correspondente acréscimo dos seguros de vida (que em 2006 representavam
mais de três quartos dos montantes investidos).   

De acordo com a metodologia exposta no Capítulo 6 deste relatório, foram
calculadas as taxas de rendibilidade em 2006 por veículo de financiamento,
corrigidas do efeito das entradas/saídas de montantes investidos28. Assim, verifica-
se que a taxa de rendibilidade dos PPR/E em 2006 rondou os 3,8%, sendo os
fundos de pensões o veículo que apresentou a rendibilidade mais elevada (4,2%)
e os fundos de investimento a mais reduzida (3%). Comparando os valores
obtidos para a rendibilidade com os da taxa de crescimento, constata-se que o
aumento de montantes sob gestão face a 2005 derivou fundamentalmente de
novas subscrições e não da performance financeira dos veículos de financiamento.
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Rendibilidade dos
veículos de

financiamento dos PPR/E

Concentração no
mercado de PPR/E

Veículos de
financiamento dos PPR/E

Gráfico 7.1 Rendibilidade dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

Gráfico 7.2 Rendibilidade vs taxa de crescimento dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

Quadro 7.2 Evolução dos montantes investidos dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

Ano Indicador Seguros de Vida Fundos de investimento* Fundos de pensões Total

2001 Montante 4.363 1.306 411 6.080
Taxa de crescimento 23,0% 4,9% -5,7% 16,3%
Quota de mercado 71,8% 21,5% 6,8% 100,0%

2002 Montante 5.200 1.356 401 6.957
Taxa de crescimento 19,2% 3,8% -2,5% 14,4%
Quota de mercado 74,7% 19,5% 5,8% 100,0%

2003 Montante 5.807 1.533 412 7.752
Taxa de crescimento 11,7% 13,1% 2,7% 11,4%
Quota de mercado 74,9% 19,8% 5,3% 100,0%

2004 Montante 7.076 1.817 430 9.323
Taxa de crescimento 21,9% 18,5% 4,4% 20,3%
Quota de mercado 75,9% 19,5% 4,6% 100,0%

2005 Montante 8.343 2.200 446 10.989
Taxa de crescimento 17,9% 21,1% 3,6% 17,9%
Quota de mercado 75,9% 20,0% 4,1% 100,0%

2006 Montante 9.747 2.457 485 12.689
Taxa de crescimento 16,8% 11,7% 8,8% 15,5%
Quota de mercado 76,8% 19,4% 3,8% 100,0%

Média Montante 6.756 1.778 431 8.965
Taxa de crescimento 18,4% 12,2% 1,9% 16,0%
Quota de mercado 75,0% 19,9% 5,1% 100,0%

Desvio Padrão Montante 2.031 469 31 2.526
Taxa de crescimento 3,8% 6,7% 4,0% 3,4%
Quota de mercado 1,8% 0,8% 1,1% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

28 Na perspectiva do consumidor, é sobretudo necessário ponderar o binómio rendibilidade / risco, sendo igualmente
relevante proceder à análise das rendibilidades num período suficientemente alargado, de modo a observar o
comportamento dos produtos durante um ciclo económico completo.
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gestoras de fundos de investimento. As curvas de Lorenz permitem comparar o
nível de concentração do mercado de planos de poupança ao nível dos três
veículos de financiamento em análise.

As regras de investimento específicas dos PPR/E não sofreram alterações no
decorrer de 2006. 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. 

Ao nível da estrutura de investimento, em 2006 assistiu-se à consolidação de uma
alteração estrutural que vem sendo registada ao longo dos últimos anos. 

De facto, entre 2001 e 2006 verificou-se uma transferência de cerca de 25% do
total da carteira de investimento de títulos de dívida pública e equiparados para
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No que respeita ao ranking das entidades gestoras dos PPR/E constituídos sob a
forma de fundos de pensões, considerando os montantes geridos, verifica-se um
grau de concentração ainda mais elevado, com as três primeiras entidades a
representar 83,7% do total. Ainda assim, assistiu-se nos últimos 3 anos a uma
redução significativa do nível de concentração em torno das três maiores
entidades, sendo 2006 o ano em que estas representaram, pela primeira vez desde
2001, menos de 85% do total, resultado da diminuição da quota de mercado da
PensõesGere e do forte crescimento dos montantes sob gestão da SGF.

No entanto, é nas sociedades gestoras de PPR/E constituídos sob a forma de
fundos de investimento que o índice de concentração assume o seu expoente
máximo, sendo que as duas principais entidades representam a quase totalidade
do mercado (93,4%). 

A informação constante dos quadros anteriores é sintetizada pelo Índice de Gini,
que evidencia o elevado grau de concentração do mercado dos PPR/E geridos
pelas empresas de seguros, entidades gestoras de fundos de pensões e sociedades

Regras de investimento
dos PPR/E

Quadro 7.3 Provisões técnicas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros

2003 2004 2005 2006

BES Vida 29,5% 30,3% 30,8% 28,2%
Fidelidade-Mundial 23,5% 22,8% 22,4% 22,2%
Ocidental Vida 20,5% 20,7% 20,0% 19,7%
BPI Vida 0,7% 0,6% 2,7% 4,5%
Império Bonança 6,2% 5,1% 4,4% 3,8%
Santander Totta 2,8% 3,0% 3,5% 3,4%
Axa Vida 1,9% 2,9% 2,6% 2,4%
Outras 14,9% 14,5% 13,7% 15,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 7.4 Montante dos fundos de pensões PPR/E – Ranking das entidades gestoras

Quadro 7.5 Montante dos fundos de investimento PPR/E – Ranking das sociedades
gestoras

Quadro 7.6 Índice de Gini das empresas de seguros, entidades gestoras e sociedades
gestoras de PPR/E

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Futuro 52,1% 57,0% 59,6% 59,1% 56,1% 55,7%
PensõesGere 25,4% 22,7% 19,6% 18,7% 17,4% 15,4%
BBVA Fundos 10,5% 10,3% 11,6% 12,7% 12,6% 12,5%
SGF 2,5% 2,5% 2,6% 3,7% 8,7% 11,8%
BPI Vida 4,0% 3,9% 3,7% 3,4% 3,1% 2,5%
Outras 5,4% 3,6% 3,0% 2,4% 2,1% 1,9%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2006

BPI Gestão de Activos 60,7%
Santander Gestão Activos 32,7%
Barclays Fundos 3,5%
Millennium BCP - G.F.I. 2,0%
ESAF - F.I.M. 1,0%
Invest Gestão de Activos 0,1%
Crédito Agrícola Gest 0,0%
Total 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Índice de Gini

Ano Empresas de Sociedades gestoras de fundos Entidades gestoras de
seguros de Vida de investimento PPR/E* fundos de pensões PPR/E

2000 0,687 - 0,790
2001 0,726 - 0,752
2002 0,741 - 0,784
2003 0,727 - 0,833
2004 0,715 - 0,817
2005 0,707 - 0,768
2006 0,694 0,832 0,747

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Gráfico 7.3 Curva de Lorenz – Concentração no mercado de PPR/E

Regras de investimento
dos PPR/E

Estrutura da carteira dos
PPR/E
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obrigações e papel comercial (29%) e as unidades de participação em fundos de
investimento (22,9%).

Relativamente à distribuição geográfica das aplicações dos PPR/E,
considerando os investimentos das empresas de seguros29, verificamos que
estes se encontram bastante concentrados nos países da UE, que
representam 84,6% do total. Excluindo Portugal (15,9%), os restantes
países da UE representam ainda 68,7% do investimento dos PPR/E
constituídos sob a forma de seguros de vida.

Fora da União Europeia, os investimentos mais significativos são os
realizados em off-shores (7,6%), sendo a quase totalidade destes canalizada
para obrigações e papel comercial. 

No que toca às aplicações dos fundos de pensões, excluindo a rubrica outros
investimentos, verifica-se que a alocação geográfica segue um padrão
bastante próximo das empresas de seguros, sendo apenas de destacar a
ainda maior concentração na UE (89,8% do total).
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obrigações e papel comercial. Embora, no seu conjunto, o peso combinado destas
duas rubricas não se tenha alterado de forma significativa no período em análise
(74,8% em 2001 vs 76,3% em 2006), regista-se a ocorrência de uma alteração
expressiva na sua dimensão relativa, com o peso das obrigações e papel comercial
a ultrapassar o dos títulos de dívida pública e equiparados, pela primeira vez, em
2005, situação que se veio a confirmar de forma inequívoca em 2006. 

Esta mudança estrutural pode ser devida às reduzidas yields registadas nos últimos
anos nos mercados de dívida pública, que terão levado as entidades gestoras de
PPR/E a procurar alternativas mais rentáveis, designadamente obrigações
corporate, tendo-se assistido a um investimento crescente em obrigações de
cupão indexado e em produtos estruturados.  

Relativamente aos restantes elementos que compõem a carteira de investimento
dos PPR/E, não se registaram alterações muito significativas.

Como se pode verificar pela análise do quadro seguinte, os três veículos de
financiamento apresentam estruturas das carteiras de investimento algo
diferenciadas.

Assim, os seguros de vida elegem as obrigações e papel comercial como
destinatários da maior fatia de investimento (44,3%), seguidas pelos títulos de
dívida pública e equiparados (33,7%). É no caso dos seguros de vida que a soma
destas duas rubricas representa o maior peso na estrutura de investimento, com
78% do total (71,6% nos fundos de investimento e 64,9% nos fundos de
pensões).

Nos fundos de investimento, verifica-se que mais de metade da carteira de
investimentos se encontra colocada em obrigações e papel comercial (51,1%),
seguindo-se os títulos de dívida pública e equiparados, embora com um peso
significativamente inferior (20,5%).  

Por último, no que toca aos fundos de pensões, regista-se uma estrutura de
investimento assente em três tipos de activos, apresentando-se por esse facto
menos concentrada do que nos casos anteriores. Desta forma, os títulos de dívida
pública e equiparados recebem 35,9% do investimento, seguindo-se as

Quadro 7.7 Estrutura da carteira de investimento dos PPR/E

Quadro 7.8 Estrutura da carteira de investimento dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

Títulos de dívida pública Obrigações e Acções e títulos UP em fundos de

Ano Indicador e equiparados papel comercial de participação investimento Outros activos Total

2001 Montante 3.121 1.198 434 412 613 5.778
% 54,0% 20,7% 7,5% 7,1% 10,6% 100,0%

2002 Montante 3.509 1.705 358 434 778 6.784
% 51,7% 25,1% 5,3% 6,4% 11,5% 100,0%

2003 Montante 3.130 2.762 426 788 776 7.883
% 39,7% 35,0% 5,4% 10,0% 9,8% 100,0%

2004 Montante 3.636 3.147 546 939 1.094 9.362
% 38,8% 33,6% 5,8% 10,0% 11,7% 100,0%

2005 Montante 4.255 4.469 712 1.105 764 11.304
% 37,6% 39,5% 6,3% 9,8% 6,8% 100,0%

2006 Montante 4.060 5.837 686 1.221 1.166 12.969
% 31,3% 45,0% 5,3% 9,4% 9,0% 100,0%

milhões de euros

Análise por veículo de
financiamento dos PPR/E

Distribuição geográfica
do investimento dos

PPR/E

Seguros de Vida Fundos de investimento * Fundos de pensões
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.382,5 33,7% 503,3 20,5% 173,9 35,9%
Obrigações e papel comercial 4.439,4 44,3% 1.256,6 51,1% 140,8 29,0%
Acções e títulos de participação 520,0 5,2% 143,9 5,9% 22,5 4,6%
Unidades de participação em fundos de investimento 821,1 8,2% 288,7 11,7% 110,8 22,9%
Outros activos 863,9 8,6% 264,7 10,8% 36,9 7,6%
Total 10.027,0 100,0% 2.457,2 100,0% 484,9 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

29 Excluindo os investimentos em terrenos e edifícios, depósitos e certificados de depósito, créditos sobre os tomadores
de seguro e outros investimentos

Quadro 7.9 Distribuição geográfica do investimento dos PPR/E – Empresas de seguros e fundos de pensões

Divida Publica Obrigações e Papel
Acções e tit. participação e equiparados Comercial Unidade de Participação Total

Seguros Fundos de Seguros Fundos de Seguros Fundos de Seguros Fundos de Seguros Fundos de
de Vida pensões de Vida pensões de Vida pensões de Vida pensões de Vida pensões

América do Norte 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 3,2% 4,1% - - 3,6% 4,4%
América do Sul - - 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% - - 0,3% 0,3%
Asia - 0,0% 0,0% - 0,1% - - - 0,1% 0,0%
Austrália - - - - 0,7% 0,1% - - 0,7% 0,1%
Off-shores 0,0% - - - 7,0% 4,3% 0,6% 0,9% 7,6% 5,2%
Outros 0,3% - 1,1% 0,2% 1,0% 0,0% 0,8% 0,0% 3,2% 0,3%
Portugal 1,2% 1,3% 7,9% 6,9% 3,0% 1,1% 3,7% 6,3% 15,9% 15,6%
UE*  
(excepto Portugal) 3,9% 3,6% 27,4% 31,3% 33,5% 21,8% 3,9% 17,5% 68,7% 74,2%
Total 5,7% 5,0% 36,9% 38,8% 48,4% 31,4% 9,0% 24,7% 100,0% 100,0%

*Considera-se a UE 25 no caso das empresas de seguros e a UE 27 no caso dos fundos de pensões
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Considerando o valor dos montantes sob gestão, verifica-se um elevado grau de
concentração ao nível das entidades gestoras de PPA constituídos sob a forma de
fundos de pensões, dado que apenas 4 entidades concorrem neste mercado,
sendo mais de 80% do total geridos por uma única empresa. Importa ainda referir
que o grau de concentração tem vindo a aumentar ao longo dos anos,
verificando-se igualmente uma tendência para a redução do número de entidades
gestoras activas no mercado.
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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 Planos de Poupança
Reforma/Educação, o motor de incentivo ao investimento nestes produtos,
não tendo sido registadas alterações legislativas significativas desde a sua
implementação. Estes produtos deixaram de estar sujeitos a benefício fiscal
a partir do ano 2005, tendo assim sido eliminada uma das suas principais
fontes de atracção.

Desde 2002 tem vindo a registar-se uma quebra sistemática do número de
participantes, quebra essa que se acentuou a partir de 2005, pelos motivos
atrás referidos, tendo-se agravado em 2006 (redução de 31,6% do número
de participantes face a 2005). Esta redução foi mais significativa no principal
veículo de financiamento, os fundos de investimento. 

Os Planos de Poupança Acções, apesar do forte decréscimo ao nível do
número de participantes, obtiveram uma taxa de crescimento global
positiva, de 1,7%, resultado das elevadas rendibil idades obtidas, na
ordem dos 30%, mercê do bom comportamento do mercado accionista
em 2006. 

Número de participantes
dos PPA 

Concentração no
mercado de PPA

Veículos de
financiamento dos PPA

Quadro 7.10 Evolução do número de participantes por tipo de veículo de financiamento
em PPA 

Quadro 7.11 Evolução dos montantes investidos dos PPA por tipo de veículo de
financiamento

Ano Indicador Fundos de Fundos de
investimento* pensões Total

2001 Numero de participantes 87.791 3.436 91.227
Taxa de crescimento - - -
Quota de mercado 96,2% 3,8% 100,0%

2002 Numero de participantes 81.716 3.443 85.159
Taxa de crescimento -6,9% 0,2% -6,7%
Quota de mercado 96,0% 4,0% 100,0%

2003 Numero de participantes 71.850 3.267 75.117
Taxa de crescimento -12,1% -5,1% -11,8%
Quota de mercado 95,7% 4,3% 100,0%

2004 Numero de participantes 65.636 2.861 68.497
Taxa de crescimento -8,6% -12,4% -8,8%
Quota de mercado 95,8% 4,2% 100,0%

2005 Numero de participantes 47.748 2.429 50.177
axa de crescimento -27,3% -15,1% -26,7%
Quota de mercado 95,2% 4,8% 100,0%

2006 Numero de participantes 32.222 2.080 34.302
Taxa de crescimento -32,5% -14,4% -31,6%
Quota de mercado 93,9% 6,1% 100,0%

Média Numero de participantes 64.494 2.919 67.413
Taxa de crescimento -17,5% -9,4% -17,1%
Quota de mercado 95,5% 4,5% 100,0%

Desvio Numero de participantes 21.056 568 21.615
Padrão Taxa de crescimento 11,6% 6,7% 11,3%

Quota de mercado 0,8% 0,8% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Ano Indicador Fundos de Fundos de
investimento* pensões Total

2001 Montante 439,6 14,7 454,3
Taxa de crescimento -13,8% 2,1% -13,4%
Quota de mercado 96,8% 3,2% 100,0%

2002 Montante 349,5 13,8 363,3
Taxa de crescimento -20,5% -6,1% -20,0%
Quota de mercado 96,2% 3,8% 100,0%

2003 Montante 394,7 15,9 410,6
Taxa de crescimento 12,9% 15,1% 13,0%
Quota de mercado 96,1% 3,9% 100,0%

2004 Montante 415,8 16,9 432,7
Taxa de crescimento 5,3% 6,3% 5,4%
Quota de mercado 96,1% 3,9% 100,0%

2005 Montante 404,2 16,9 421,1
Taxa de crescimento -2,8% 0,2% -2,7%
Quota de mercado 96,0% 4,0% 100,0%

2006 Montante 408,5 19,6 428,1
Taxa de crescimento 1,1% 15,7% 1,7%
Quota de mercado 95,4% 4,6% 100,0%

Média Montante 402,1 16,3 418,4
Taxa de crescimento -3,0% 5,6% -2,7%
Quota de mercado 96,1% 3,9% 100,0%

Desvio Montante 29,9 2,0 30,6
Padrão Taxa de crescimento 12,4% 8,6% 12,2%

Quota de mercado 0,4% 0,4% 0,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Enquadramento
legislativo dos PPA 

Gráfico 7.4 Rendibilidade vs taxa de crescimento dos PPA por tipo de veículo de
financiamento

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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A estrutura de investimento dos PPA é, necessariamente, condicionada pela
legislação aplicável a este tipo de produtos. Em particular, destaca-se a exigência
de um investimento mínimo de 75% do valor global do fundo em acções e títulos
de participação cotados em bolsa de valores nacional e em unidades de
participação de 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 seguinte mostra que o investimento directo em acções e títulos de
participação tem sido fortemente privilegiado, representando a quase totalidade
da carteira (97,8%) em 2006.
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R/
E 
e 
PP

A

225522

PP
R/
E 
e 
PP

A

O grau de concentração é bastante inferior no que respeita aos PPA
constituídos sob a forma de fundos de investimento, dado o maior número
de sociedades gestoras existente e a ausência de um domínio claro por parte
de um número reduzido de players do mercado.

O Índice de Gini sintetiza a informação constante nos quadros anteriores,
permitindo mais facilmente verificar o agravamento no grau de
concentração ao nível das entidades gestoras de fundos de pensões.  A
aparente redução do grau de concentração apresentada em 2005 é o
resultado da redução do número de entidades a operar no mercado. As
curvas de Lorenz possibilitam a comparação do grau de concentração entre
os dois veículos de financiamento em análise.

Quadro 7.12 Montante dos fundos de pensões PPA – Ranking das entidades gestoras

Quadro 7.13 Montante dos fundos de investimento PPA – Ranking das sociedades gestoras

2004 2005 2006

Futuro 75.3% 78.6% 82.9%
Axa Vida 17.6% 15.5% 11.9%
Real Vida 4.9% 4.8% 4.2%
ESAF 1.8% 1.1% 1.0%
Liberty 0.4% - -

Total 100.0% 100.0% 100.0%

2006

Millennium BCP - G.F.I. 32,02%
Caixagest 23,50%
BPI Gestão de Activos 15,03%
Santander Gestão Activos 13,14%
Barclays Fundos 9,13%
ESAF - F.I.M. 5,41%
Banif Gestão de Activos 0,49%
Finivalor 0,46%
Crédito Agrícola Gest 0,46%
Gerfundos 0,35%
Total 100,00%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 7.14 Índice de Gini das entidades gestoras e sociedades gestoras de PPA

Índice de Gini

Ano Sociedades gestoras de Entidades gestoras
fundos de investimento PPA* de fundos de pensões PPA

2004 - 0,828
2005 - 0,810
2006 0,623 0,845

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Gráfico 7.5 Curva de Lorenz – Concentração no mercado de PPA

Estrutura da carteira dos
PPA

Quadro 7.15 Estrutura da carteira de investimento dos PPA

Acções e títulos de UP em fundos de
Ano Indicador participação investimento Outros activos Total

2000 Montante 435,9 1,0 87,7 524,6
% 83,1% 0,2% 16,7% 100,0%

2001 Montante 356,6 0,5 97,5 454,6
% 78,5% 0,1% 21,4% 100,0%

2002 Montante 285,7 0,3 74,3 360,4
% 79,3% 0,1% 20,6% 100,0%

2003 Montante 344,5 0,4 65,9 410,8
% 83,9% 0,1% 16,0% 100,0%

2004 Montante 392,3 0,0 40,4 432,7
% 90,7% 0,0% 9,3% 100,0%

2005 Montante 396,7 0,0 24,5 421,2
% 94,2% 0,0% 5,8% 100,0%

2006 Montante 418,7 0,0 9,4 428,1
% 97,8% 0,0% 2,2% 100,0%

milhões de euros
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Efectuando uma análise por veículo de financiamento, verifica-se que não existem
diferenças significativas entre eles, sendo que em ambos os casos o investimento
directo é o privilegiado, o que conduziu a que o peso das unidades de participação
em fundos de investimento não tenha expressão nas carteiras.

Como seria de esperar, face às regras de investimento anteriormente
apresentadas, a esmagadora maioria dos investimentos dos PPA constituídos sob
a forma de fundos de pensões encontra-se canalizada para títulos nacionais,
existindo uma componente residual investida em títulos domiciliados noutros
países da UE.

A presente análise exclui os outros activos (excepto obrigações) incluídos na
carteira de investimento considerada.

Quadro 7.16  Estrutura da carteira de investimento dos PPA por tipo de veículo de financiamento

Quadro 7.17  Distribuição geográfica do investimento dos PPA – Fundos de pensões

Fundos de investimento * Fundos de pensões
milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 400,0 97,9% 18,8 95,8%
Unidades de participação em fundos de investimento 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Outros activos 8,6 2,1% 0,8 4,2%
Total 408,5 100,0% 19,6 100,0%

*Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Acções Obrigações Total

Portugal 96,2% 0,1% 96,2%
UE 27 (excepto Portugal) 3,8% - 3,8%
Total 99,9% 0,1% 100,0%
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ESTUDOS ESPECÍFICOS

A - Responsabilidade Social no Sector Segurador

1. Enquadramento

As transformações sócio-económicas das últimas décadas alteraram
profundamente o comportamento das empresas, criando espaço para a
consideração de outros objectivos para além da exclusiva maximização do lucro. O
sector privado assume um papel cada vez mais importante na criação de riqueza,
não devendo menosprezar-se o facto de que, associado a um tão grande poder,
vem sempre uma grande dose de responsabilidade. Com o aumento da pressão
para a transparência nos negócios, as empresas vêem-se impelidas a adoptar uma
postura mais responsável nas suas acções.

É por estas razões que, cada vez mais, ganha importância a gestão baseada na
Triple Bottom Line (triplo objectivo), que conjuga, para além das já habituais
preocupações financeiras (obtenção de resultados), preocupações sociais (como o
bem-estar das pessoas) e ambientais (redução do impacto negativo da actividade). 

O Livro Verde30 ,apresentado em Julho de 2001 pela Comissão Europeia, intitulado
“Promover um quadro europeu para a Responsabilidade Social das empresas”,
define Responsabilidade Social como “a integração voluntária de preocupações
sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua
interacção com outras partes interessadas”, conscientes que estão de que um
comportamento responsável é fonte de êxitos comerciais duradouros.

O conceito de Responsabilidade Social encontra-se intimamente relacionado com
o conceito de Governo das Sociedades, na medida em que ambos dizem respeito
à direcção das empresas e à forma como esta influencia a estratégia empresarial.
Os defensores da Responsabilidade Social nas empresas têm vindo a assumir um
papel cada vez mais relevante, questionando a conduta empresarial e defendendo
que as empresas devem ter um comportamento responsável onde quer que
operem. O respeito pelos direitos humanos, a não poluição e o não envolvimento
em práticas ilícitas são prioridades, presumindo a existência de uma busca
conscienciosa do equilíbrio, para além da mera eficiência de curto-prazo. O
desafio é a obtenção de uma harmonia duradoura e sustentável, tendo por base o
respeito pelos interesses de todas as partes interessadas na empresa
(stakeholders).

Em muitos casos, e durante muito tempo, confundiu-se a Responsabilidade Social
com meras acções de filantropia ou de mecenato, acções pontuais e muitas vezes
desligadas do objecto de negócio da empresa. Nada de mais errado. Embora,
naturalmente, estas acções possam fazer parte da política de Responsabilidade
Social de uma empresa, por si só não a tornam socialmente responsável.

8

30 http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_pt.html 
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Nas últimas décadas, a crescente preocupação com a Responsabilidade Social das
empresas originou o surgimento de diversos movimentos, que têm procurado
desenvolver práticas internacionalmente aplicáveis. 

De entre estas iniciativas, podem referir-se o World Business Council for Sustainable
Development33 (que reúne actualmente cerca de 190 empresas de 35 países), os Princípios de
Equador34 (que procuram estabelecer referências para o sector financeiro na área do Project
Finance) e, com uma maior projecção internacional, o Global Reporting Initiative35 (GRI). O
principal objectivo do GRI é o desenvolvimento de um modelo de reporte de informação
económica, social e ambiental, universalmente aplicável, embora com algumas adaptações
para sectores de actividade específicos. Desta forma, este tipo de informação tornar-se-á tão
corrente e comparável como a tradicional informação financeira. O número de empresas
aderentes ao projecto é já de cerca de um milhar, distribuídas por mais de 60 países, entre as
quais se podem encontrar 16 empresas nacionais de diversos sectores de actividade.

Na actualidade, e face ao desenvolvimento das sociedades contemporâneas, alguns
autores encaram a Responsabilidade Social das empresas como um possível elemento
que venha preencher o vazio deixado pela queda abrupta dos movimentos sindicais, da
contratação colectiva e da regulamentação dos mercados de trabalho36. No entanto, os
autores salientam que tal não parece ser o caso já que, na maioria das situações, as
práticas de Responsabilidade Social observadas continuam a apresentar uma visão
hierarquizada da empresa, em que a voz dos trabalhadores é marginalizada.

O movimento de Responsabilidade Social é também apontado como constituindo
a nova “mão invisível”, considerando que, quando o mercado falha na obtenção
de um equilíbrio óptimo, a sociedade irá, pelo menos em certa medida,
reconhecer a falha, dando origem ao surgimento de instituições exteriores ao
mercado que tentarão corrigi-la, sendo fundamental o papel desempenhado pela
comunicação social na projecção do poder de influência dessas organizações.

Influenciados por esta nova “mão invisível”, os actores do mercado começam a
tomar consciência da importância das práticas de Responsabilidade Social e
Governo das Empresas para a obtenção de um crescimento sustentável. O cada
vez maior alinhamento do comportamento dos consumidores com critérios
sociais, bem como a crescente pressão por parte da comunidade de investidores,
pressiona as empresas a adoptar práticas socialmente responsáveis.

3. Responsabilidade Social e o Sector Segurador

O sector segurador encontra-se, à semelhança da generalidade das actividades
económicas, sujeito a um cada vez maior escrutínio por parte da comunidade. 

Ao longo das últimas décadas, a ocorrência de vários escândalos financeiros
directamente relacionados com o sector (a título de exemplo, pode referir-se o caso do
fundo de pensões Maxwell na década de 90 ou, mais recentemente, os casos do fundo
de pensões Enron e da empresa Marsh & McLennan, o maior corretor de seguros
Mundial, acusado de manter acordos de fixação de preços e conspiração), assim como o
impacto indirecto causado pelo colapso dos mercados financeiros que se seguiu a estes
eventos, vieram evidenciar ainda mais a necessidade de uma nova postura por parte das
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A Responsabilidade Social incorpora duas dimensões:

- INTERNA: que se manifesta pela adopção de políticas de recrutamento não
discriminatórias; acesso generalizado à formação; medidas de promoção do
equilíbrio família-trabalho; higiene e segurança no trabalho.

- EXTERNA: que se concretiza através de acções de cooperação com a
comunidade; medidas de responsabilidade ambiental; mecenato.

Assim, embora a empresa não tenha necessariamente que actuar em todas estas
áreas para ter uma conduta socialmente responsável, deverá desenvolver as suas
acções de forma equilibrada entre as duas dimensões apresentadas. 

Um estudo realizado em 200031, abrangendo cerca de 12.000 indivíduos de 12 países
da União Europeia, mostrou que 70% dos consumidores europeus consideram que o
empenho das empresas para com a sua Responsabilidade Social é importante na
decisão de aquisição de um bem ou serviço, e 44% dos indivíduos afirmavam estar
dispostos a pagar mais por um produto social e ambientalmente responsável.

Também em Portugal este tema vem adquirindo cada vez maior relevância, sendo
que 2/3 dos consumidores nacionais acreditam que as empresas não dedicam
atenção suficiente às suas responsabilidades sociais. Como forma de realçar a
importância atribuída ao tema, refira-se que os factores considerados mais
importantes pelos portugueses na realização de um juízo sobre uma empresa
foram: a qualidade dos produtos; o serviço ao cliente; o empenho nas suas
responsabilidades sociais; o respeito pelos direitos humanos; e a existência de um
ambiente de trabalho seguro e saudável32.

O caminho da Responsabilidade Social é metódico e sistemático, exactamente
pelo facto de ser transversal a toda a actuação da empresa, pressupondo um
trabalho inicial de avaliação e auscultação de todas as partes interessadas. Sendo
óbvio que este processo acarreta custos, estes não devem ser encarados como tal,
mas sim como um investimento nas gerações futuras, com um enorme impacto
potencial a mais curto prazo na imagem, solidez e capacidade de adaptação da
empresa a situações imprevistas, assim como no seu valor.

2. Origem e evolução do conceito

A existência de preocupações sociais e ambientais é quase tão antiga como o
próprio mundo do comércio e dos negócios, podendo encontrar-se exemplos que
remontam há 5.000 anos.

Por volta da década de 20 do século XX, a discussão evoluiu para aquilo que se
pode considerar como o início do movimento moderno de Responsabilidade
Social. Em 1929, Wallace B. Donham, reitor da Harvard Business School, proferiu
uma afirmação que, quase 80 anos depois, mantém toda a sua actualidade:

'Business started long centuries before the dawn of history, but business as we
now know it is new - new in its broadening scope, new in its social significance.
Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognise the
magnitude of its responsibilities for the future of civilization.'

Evolução do conceito de
Responsabilidade Social

em Portugal

31 MORI (Market & Opinion Research Institute) e CSR Europe, Novembro de 2000
32 http://www.rseportugal.org/ 

33 http://www.wbcsd.ch 
34 http://www.equator-principles.com 
35 http://www.globalreporting.org/Home 
36 Deakin, Simon e Whittaker, D. Hugh (2007), “Re-embedding the Corporation? Comparative perspectives on corporate

governance, employment relations and corporate social responsibility”, Corporate Governance, 15 (1), January, pp. 1-4
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A actividade da indústria seguradora constitui também um dos raros mecanismos
de dispersão do risco ao longo do tempo, por períodos que podem mesmo
ultrapassar uma geração40. Esta actividade é de um modo geral considerada como
potenciadora do desenvolvimento, uma vez que possibilita aos agentes
económicos a redução dos capitais indispensáveis ao desempenho das suas
funções (através da eliminação da necessidade de detenção de capitais para fazer
face a eventos catastróficos) e, consequentemente, promove a utilização mais
eficiente deste factor de produção. Um outro resultado importante em termos
sociais e ambientais é o incentivo ao desenvolvimento de políticas de gestão e
controlo dos riscos através, nomeadamente, dos mecanismos de fixação de
preços, que premeiam as empresas com práticas mais sofisticadas41.

Efectivamente, a actividade seguradora é desenvolvida com base num mecanismo de
solidariedade (em certos casos, estes sistemas são mesmo tornados obrigatórios, de
modo a tornar os seguros acessíveis aos indivíduos e organizações que apresentam
maiores riscos). Nesse sentido, existem iniciativas do Governo e da sociedade civil por
forma a promover o desenvolvimento do sector segurador, optimizando o respectivo
valor social. Este contributo positivo é de algum modo mitigado pelas externalidades
negativas, decorrentes em larga medida do nível de conflitualidade intrínseco à
actividade, habitualmente sobrevalorizadas pela percepção pública.

Para Van der Berghe e Louche42, uma das formas através da qual a actividade
seguradora poderá desempenhar um papel de relevo em termos de
Responsabilidade Social concretiza-se através de uma gestão de riscos mais
eficiente. Efectivamente, as empresas de seguros tornam-se directa ou
indirectamente responsáveis pelos riscos inerentes aos projectos seguros
(nomeadamente no que diz respeito à poluição), pelo que o sector tem todo o
interesse em enviar ao mercado sinais claros de que os riscos são correctamente
avaliados e de que as empresas social e ambientalmente bem geridas são
recompensadas, nomeadamente através da redução do valor dos prémios, como
já foi anteriormente referido. Dado que a redução dos riscos se traduz em
benefícios para todos, seria positivo para as empresas e para a sociedade em geral
se a Responsabilidade Social se traduzisse numa evolução nesse sentido.

Ainda na opinião dos autores referidos, existem situações que configuram ameaças
potenciais para o sector segurador, caso a abordagem às mesmas não seja efectuada
numa perspectiva de Responsabilidade Social. Uma das mais evidentes decorre da
transição que tem vindo a ser efectuada ao nível dos fundos de pensões, com a passagem
de uma cada vez maior parcela do risco para os clientes. Com o aumento da longevidade,
e a cada vez maior pressão sobre o financiamento dos fundos, assiste-se a uma tentativa
generalizada de mudança de planos de benefício definido para planos de contribuição
definida. Se os riscos inerentes a esta alteração não forem convenientemente analisados e
transmitidos aos futuros pensionistas, de forma transparente e com a apresentação de
alternativas, esta revolução silenciosa pode dar origem a um efeito boomerang com
consequências nefastas para o sector. Estas preocupações têm vindo a ser consideradas
em Portugal e noutros países, no âmbito da regulamentação dos fundos de pensões,
contribuindo para o incremento da transparência e da prestação de informação,
nomeadamente quanto aos riscos incorridos pelos participantes.
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empresas. O sector segurador apresenta especificidades únicas, que contribuem em larga
medida para que seja tradicionalmente encarado pelos investidores como pouco
transparente, o que reforça a necessidade de melhoria ao nível das políticas de
comunicação com os accionistas37.

A esta necessidade de mudança acresce ainda o facto de nas últimas décadas as
empresas de seguros terem começado a consciencializar-se de que políticas como a
defesa do ambiente ou de condições de trabalho dignas para todos poderão, a
médio/longo prazo, trazer benefícios económicos substanciais, na medida em que
possam contribuir para a redução da sinistralidade decorrente de acidentes de trabalho
ou das alterações climáticas, por exemplo. Questões como o aquecimento global, cuja
evolução tem vindo a contribuir para a introdução de um cada vez maior grau de
incerteza nas estimativas de riscos, são encaradas com um grau crescente de seriedade
pelas principais empresas de seguros e resseguros mundiais.

Considerando as suas características específicas, nomeadamente a sua capacidade para
gerar fortes externalidades positivas (ao levar a cabo a gestão dos riscos presentes na
sociedade, permitindo o desenvolvimento de actividades que de outro modo seriam
abandonadas pelos indivíduos, por falta de capacidade financeira individual38) e o seu papel
enquanto investidor institucional, o sector segurador torna-se num caso bastante
interessante de análise da aplicação dos princípios da Responsabilidade Social das empresas.

Pelas funções que desempenham na sociedade, torna-se claro que as empresas
seguradoras podem ter um papel largamente superior ao seu estrito desempenho de
mercado no sentido microeconómico. De facto, ao aplicar a Lei dos Grandes Números, as
empresas de seguros transformam a insegurança individual em risco transferível, criando
dessa forma um maior nível de segurança e estimulando a tomada de riscos económicos,
conforme se pode confirmar pelo exemplo que a seguir se apresenta39.

Importância do sector
segurador na sociedade
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Figura A.1 Probabilidade de pagamento de um certo valor pelo tomador de seguro

37 Lualdi, Maurizio (2005), “Investor Needs for Transparency and Good Governance, and Insurance Reactions”, The
Geneva Papers, 30, pp. 467-476

38 Marsiglia, Emanuele e Falautano, Isabella (2005), “Corporate Social Responsibility and Sustainability Challenges for a
Bancassurance Company”, The Geneva Papers, 30, pp. 485-497

39 O exemplo apresentado foi construído considerando uma probabilidade de ocorrência de um sinistro de 20%, com um
custo associado de 2.500 €

40 Liedtke, Patrick (2007), “What’s Insurance to a Modern Economy”, The Geneva Papers, 32, pp. 211-221

41 CEA (2006), “The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the EU”

42 Van der Berghe, Lutgart e Louche, Céline (2004), “The interface between Corporate Governance and Corporate Social
Responsibility and its relevance for the financial and insurance sector””, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series
2004/22, Vlerick Leuven Gent Management School

Fonte: CEA
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implementação de medidas que se enquadrem nas dimensões interna ou externa da
Responsabilidade Social, conforme estas foram anteriormente definidas.

Na próxima secção, serão apresentados os resultados do inquérito realizado ao
mercado nacional, evidenciando as práticas de Responsabilidade Social das
empresas que actuam no mercado Português.

4.  Avaliação da Responsabilidade Social no Sector Segurador
Nacional 

Para avaliar o nível das práticas de Responsabilidade Social das empresas do sector
segurador nacional, foi desenvolvido e aplicado um inquérito às entidades sob
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal48, tendo sido obtida a colaboração
de 38 empresas de seguros, o que corresponde a um grau de participação de
86,4%. Mais concretamente, foi obtida a colaboração de 20 empresas que
operam no ramo Vida, representando 99,7% do mercado e 24 empresas que
operam nos ramos Não Vida, correspondendo a 99,2% do mercado49. 

Este inquérito procurou identificar as práticas das empresas nacionais, nas diversas
vertentes da Responsabilidade Social anteriormente identificadas. As empresas de
seguros foram confrontadas com um conjunto diversificado de questões, que
incidiram sobre as temáticas mais relevantes ao nível das dimensões externa e
interna, para além de outros aspectos considerados relevantes.

Seguidamente, serão apresentados os resultados obtidos para cada um dos aspectos
abordados, iniciando-se a análise pela vertente externa da Responsabilidade Social.  

A. Existência de um departamento de controlo de qualidade
do serviço prestado e realização de inquéritos de
satisfação

Um dos aspectos fundamentais da vertente externa da Responsabilidade Social
prende-se com o envolvimento dos clientes nas actividades da empresa, assim
como o acompanhamento permanente da evolução das suas necessidades e do
seu nível de satisfação.

Uma das ferramentas mais utilizadas para a prossecução destes objectivos é a
realização de inquéritos de satisfação periódicos, cujos resultados poderão trazer
informações valiosas para a condução do negócio.
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Tomando ainda em consideração as especificidades que caracterizam o sector, os
autores43 propõem uma outra via para a concretização dos princípios da
Responsabilidade Social pelas empresas seguradoras, que passa pelo aproveitamento
do seu papel enquanto investidores institucionais. Efectivamente, as empresas
seguradoras e os fundos de pensões podem tirar partido da sua posição enquanto
accionistas de referência, promovendo o investimento socialmente responsável. 

Na prática, trata-se de um processo com duas fases distintas: a primeira, em que
se dá a selecção das empresas em que será efectuado o investimento, mediante
determinados padrões sociais e ambientais preestabelecidos, e a segunda, em que
a empresa utiliza os direitos de voto decorrentes da sua posição accionista para
promover a aproximação do comportamento das empresas que financia aos seus
próprios padrões de Responsabilidade Social.

O investimento socialmente responsável tem vindo a assumir uma importância crescente
no seio dos mercados financeiros, tendo crescido de 40 mil milhões de dólares para 2.340
mil milhões de dólares nos Estados Unidos, entre 1984 e 2001. Na Europa, os montantes
envolvidos ascendiam já a 1.033 mil milhões de euros em 200544. A crescente
importância deste fenómeno deu origem ao surgimento de índices de acções
socialmente responsáveis, como o FTSE4Good ou o Dow Jones Sustainability Index mas,
apesar dos valores anteriormente referidos, o investimento socialmente responsável
continua a representar uma quota de mercado bastante reduzida dos investimentos
totais. Ainda assim, é importante referir que o investimento socialmente responsável tem
continuado a crescer a taxas significativas (7% entre 2001 e 2003), num contexto em
que a globalidade dos activos sob gestão profissional caiu cerca de 4%45.

Sobre esta questão, podemos ainda referir um inquérito46, realizado em 2003, a uma
amostra de 388 gestores de fundos de investimento e analistas financeiros europeus
e 80 gabinetes de relações com investidores de empresas europeias, que mostrou que
79% dos gestores de fundos de investimento e analistas financeiros inquiridos
consideram que a gestão dos riscos sociais e ambientais terá um efeito positivo no
valor das empresas no longo prazo e 69% consideram que o mercado de
investimento socialmente responsável irá continuar a crescer no futuro imediato
(considerando um horizonte temporal de 2 anos). Outro resultado interessante é o
facto de mais de 90% dos gabinetes de relações com investidores considerarem que
o diálogo com os accionistas em questões sociais e ambientais tem vindo a aumentar
e que acreditam que as empresas irão voluntariamente integrar melhores práticas
sociais e ambientais na sua forma de conduzir os negócios.

Numa tentativa para integrar de forma sistemática temas ambientais, sociais e de
governo das sociedades por parte dos investidores nas suas  tomadas de decisão
de investimentos e nas suas práticas enquanto detentores das acções, as Nações
Unidas publicaram em 2006 os Princípios para o Investimento Responsável47, um
conjunto de regras de aplicação não coerciva e de adesão voluntária.

Para além das possibilidades já apresentadas, uma outra forma de integrar os
princípios da Responsabilidade Social nas empresas do sector segurador consiste na

Investimento socialmente
responsável

43 Van der Berghe, Lutgart e Louche, Céline (2005), “The link between Corporate Governance and Corporate Social
Responsibility in Insurance”, The Geneva Papers, 30, pp. 425-442

44 European SRI Study 2006, Eurosif

45 Lualdi, Maurizio (2005), artigo citado

46 “Investing in Responsible Business”, CSR Europe, Deloitte and Euronext, 2003 (disponível em
http://www.csreurope.org/CSRESRISURVEY2003FINAL_pdf_media_public.aspx)

47 http://www.unpri.org/ 

Gráfico A.1 Existência de um departamento de controlo de qualidade do serviço prestado

48 No total, foram inquiridas 44 entidades sob supervisão do Instituto de Seguros de Portugal.

49 As quotas de mercado foram medidas através dos prémios brutos emitidos de seguro directo em 2006. Importa ainda
salientar que 6 das empresas participantes são empresas que operam simultaneamente nos ramos Vida e Não Vida.
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Como se pode verificar, a frequência de realização de inquéritos de satisfação mais
comum é a anual, com 37% das empresas, seguindo-se os inquéritos de
periodicidade mensal, com 19%. Classificadas como N/R (Não Responde)
encontram-se as empresas que, embora tenham manifestado a sua intenção de
realizar inquéritos de satisfação aos clientes, não indicaram qualquer periodicidade
para os mesmos, nomeadamente pelo facto de se tratar de empresas
recentemente criadas.

No que respeita aos níveis de satisfação obtidos nos inquéritos, as empresas
forneceram o valor do índice de satisfação dos clientes relativo ao último inquérito
realizado. De um modo geral, os valores apresentados são bastante satisfatórios,
não se registando nenhum valor inferior a 50%.

Como se pode verificar pela análise do gráfico, a maioria das empresas (72%) aponta
para a existência de níveis de satisfação dos seus clientes superiores a 60%. 

É ainda importante salientar o facto de 24% das empresas não responderem a
esta questão, ou afirmarem que os dados não se encontram disponíveis, embora
algumas situações possam ser explicadas pelo facto de se tratar de empresas que
ainda aguardam os resultados dos primeiros inquéritos realizados.

B.  Gestão das reclamações

Um outro aspecto fundamental no âmbito da dimensão externa da Responsabilidade
Social prende-se com o tratamento das reclamações dos clientes. 

A gestão das reclamações tem vindo a ser encarada cada vez com maior seriedade,
não apenas pelas eventuais consequências que delas podem advir, em termos
legais ou através de publicidade negativa, mas sobretudo pelos resultados
benéficos que podem ser obtidos para a empresa de seguros, quando estas são
geridas de forma adequada.

De facto, é mais simples para as empresas fidelizar os clientes que já têm do que
conquistar novos. Gerir uma reclamação é, assim, uma oportunidade para
aumentar a proximidade com o cliente, constituindo um momento único para o
fortalecimento de uma relação tantas vezes difícil de conseguir entre as empresas
e os seus clientes.
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Como se pode verificar pela análise do gráfico, apenas um pouco mais de metade
(53%) das empresas respondentes possuem um departamento de controlo de
qualidade do serviço prestado ao cliente. A existência deste departamento poderá
revelar-se de uma importância fulcral na melhoria contínua dos serviços prestados,
através da detecção precoce de falhas nos níveis de serviço prestado pelos diversos
departamentos da organização e apresentação de propostas para a sua correcção.

Analisando o resultado obtido para esta questão, ressalta imediatamente o facto
de a percentagem de empresas que realizam inquéritos de satisfação (66%) ser
superior à percentagem daquelas que, na questão anterior, referiram a existência
de um departamento de controlo de qualidade do serviço prestado.

Efectivamente, apesar de existirem algumas empresas que, possuindo um
departamento de controlo de qualidade do serviço prestado, não realizam
inquéritos periódicos de satisfação ao cliente, encontra-se um número bastante
superior de empresas na situação inversa, isto é, que realizam periodicamente
inquéritos de satisfação embora não possuam um departamento de controlo de
qualidade do serviço prestado.

Focando agora a atenção apenas nas empresas de seguros que, na questão
anterior, referiram a realização de inquéritos de satisfação dos clientes, será
analisada a informação relativa à periodicidade dos mesmos. As respostas obtidas
permitem concluir da existência de um conjunto diversificado de situações,
conforme se pode verificar através do gráfico que se segue.

Gráfico A.2 Realização de inquéritos periódicos de satisfação ao cliente

Gráfico A.3 Periodicidade dos inquéritos de satisfação ao cliente

Gráfico A.4 Índice de satisfação obtido no último inquérito realizado
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Como se pode observar nos gráficos apresentados, o ramo automóvel é, por larga
margem, aquele que recebe maior número de referências entre as empresas que
exploram os ramos Não Vida. Efectivamente, das 19 vezes que este ramo foi
indicado, em 16 delas surge em primeiro lugar da lista. Tal situação decorre,
naturalmente, da importância que o ramo automóvel assume no âmbito dos
ramos Não Vida, assim como das características específicas da sua exploração
(elevada frequência de sinistralidade).

Ainda nos ramos Não Vida, são igualmente destacados os ramos multirriscos e
doença e a modalidade de acidentes de trabalho, com 9, 8 e 7 referências cada,
respectivamente.

No ramo Vida, destacam-se as reclamações relativas a seguros de Vida risco, com
mais referências do que todos os restantes seguros/modalidades em conjunto.

Relativamente ao período de tempo necessário para a resolução das reclamações,
verifica-se que 66% das empresas referem que o processo é resolvido em 10 dias
ou menos, o que representa um comportamento bastante positivo, nem sempre
percepcionado pelo público em geral.

Essa percepção negativa, possivelmente exacerbada pela ocorrência esporádica de
situações mais complexas, não pode deixar de ser analisada tendo em conta a
realidade em que as empresas operam. Muitas vezes, as empresas de seguros são
alvo de tentativas de reclamação de indemnizações fraudulentas, sendo necessário
o desenvolvimento de esforços adicionais no sentido de as detectar e prevenir.
Uma atitude mais permissiva, relativamente a esta questão, acabaria por ter como
efeito último uma maior sobrecarga sobre a generalidade dos tomadores de
seguro, na medida em que a uma sinistralidade mais elevada (real e fraudulenta)
corresponderia necessariamente um nível de prémios superior.

C.  Envolvimento com a comunidade

O envolvimento das empresas em acções junto da comunidade é,
reconhecidamente, uma das áreas da responsabilidade social que proporciona um
maior grau de visibilidade e projecção. Por essa razão, algumas empresas acabam
por limitar a sua acção a um forte investimento em patrocínios e mecenato em
diversas áreas, dando menor atenção a todas as outras vertentes que caracterizam
verdadeiramente uma empresa como socialmente responsável.
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A grande maioria dos clientes não reclama, procurando antes novos fornecedores.
Esta situação pode ser invertida, se os clientes tiverem ao seu alcance uma forma
acessível e eficaz de comunicar as suas opiniões, ao mesmo tempo que sentem um
feedback positivo da parte da empresa à qual é dirigida a reclamação.

No âmbito deste inquérito, foi solicitado às empresas de seguros a indicação dos
três seguros/modalidades com maior número de reclamações. A importância de
cada um pode ser avaliada a partir do número de referências que lhes é feita pelas
empresas inquiridas.

Gráfico A.5 Seguros/modalidades com maior número de reclamações – Ramos Não Vida

Gráfico A.6 Seguros/modalidades com maior número de reclamações – Ramo Vida

Gráfico A.7 Tempo médio de resolução (em dias)
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Das empresas que responderam ao questionário, 82% indicam a concessão de
apoios, patrocínios e o desenvolvimento de acções de mecenato como uma das
componentes da sua política de responsabilidade social.

Tal como na questão anterior, volta a salientar-se que, embora diversas empresas
não tenham referido qualquer acção, a larga maioria dos casos pode ser explicado
pelo facto de se tratar de empresas pertencentes a grupos económicos ou
empresas com um período de vida ainda muito limitado à data de realização deste
inquérito.

Relativamente às áreas em que estas acções são desenvolvidas, encontram-se
referências a um leque bastante diferenciado de áreas de actuação, conforme se
pode verificar no gráfico seguinte.

Na área cultural, referida por 19 empresas, as acções centram-se
predominantemente no apoio de iniciativas como festivais e ciclos de música (de
diversos géneros musicais), edição de livros, coleccionismo, teatro, cinema,
exposições e museus, bem como outras iniciativas culturais mais específicas, como
o Cow Parade, realizado em Lisboa em 2006. 

As iniciativas de âmbito social, com 23 referências, constituem uma das áreas em
que mais empresas de seguros apostam. As actividades referidas com maior
frequência são o apoio a um conjunto diversificado de instituições de
solidariedade social e outras iniciativas de carácter social. Foi também referida a
realização de acções de sensibilização e prevenção da sinistralidade.

Relativamente à área ambiental, a menos indicada pelas empresas de seguros
(3 referências), é apenas indicada como iniciativa o desenvolvimento de um
projecto de reflorestação no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore.

Abordando agora a área desportiva, aquela que em Portugal produz uma das
exposições mediáticas de maior impacto, verifica-se que 20 empresas afirmam
proceder ao desenvolvimento de actividades nesta área de actuação. As iniciativas
mais frequentemente apontadas são o patrocínio de atletas, equipas e eventos de
diversas modalidades desportivas (ciclismo, vela, andebol, atletismo, voleibol,
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Relativamente ao sector segurador nacional, pode encontrar-se um vasto leque de
acções de cooperação envolvendo a comunidade, assim como a concessão de
apoios e patrocínios.

Como é possível verificar, 55% das empresas respondentes afirmam desenvolver
acções de cooperação nas quais é envolvida a comunidade que as rodeia.

Algumas das práticas mais frequentes entre as empresas portuguesas são a
participação em campanhas de recolha de roupa e brinquedos, para posterior
distribuição, a doação de equipamento informático e mobiliário, a organização de
recolhas de sangue, a participação em campanhas de recolha de alimentos,
algumas das quais em cooperação com o Banco Alimentar Contra a Fome, e a
participação dos trabalhadores em acções de voluntariado, em cooperação com
um conjunto diversificado de instituições, tais como a Casa do Amparo, as Aldeias
SOS, a CERCI e a APPACDM, entre outras.

Com menor frequência, é ainda mencionado o desenvolvimento de outras
actividades, em cooperação com entidades como a AMI, ABRAÇO, UNICEF, CAIS,
Associação Nariz Vermelho, Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Foi ainda
indicada a colaboração na campanha de recolha de tampas de plástico organizada
pela Associação Tampa Amiga e a organização de festas em épocas festivas
envolvendo a participação de instituições exteriores à empresa.

Neste ponto, importa referir, para uma mais correcta interpretação dos resultados,
o facto de diversas empresas de seguros nacionais se encontrarem integradas em
grupos económicos, sendo este tipo de políticas definido ao nível do grupo.   

Gráfico A.8 Desenvolvimento de acções de cooperação envolvendo a comunidade

Gráfico A.9 Apoios/Patrocínios/Mecenato

Gráfico A.10 Distribuição das acções desenvolvidas por áreas
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No entanto, e como se pode observar no gráfico seguinte, os valores investidos
pelas empresas de seguros representam ainda uma parcela pouco significativa, em
média, dos proveitos obtidos, medidos pelo valor dos prémios brutos emitidos de
seguro directo.

Para a larga maioria das empresas, o valor aplicado neste tipo de acções
representa menos de 0,1% dos prémios brutos emitidos.

D.  Acções de protecção do ambiente

A protecção do ambiente afigura-se como uma das áreas que maior importância
tem vindo a assumir ao longo dos últimos anos, em grande parte devido à
crescente consciencialização da população em geral para os prejuízos decorrentes
dos abusos que têm vindo a ser praticados ao longo das últimas décadas.

Para as empresas de seguros, em particular, esta temática assume uma
importância particular, uma vez que é um sector bastante exposto a este tipo de
riscos, e um dos mais penalizados aquando da ocorrência de catástrofes naturais. 

Questionadas sobre o assunto, a larga maioria das empresas (89%) afirma
desenvolver acções de protecção do ambiente, como se pode verificar pela análise
do gráfico seguinte.
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basquetebol, futebol, golfe, ténis, automobilismo), assim como o apoio a atletas
das modalidades para-olímpicas.

Na área familiar, são também poucas as empresas de seguros que afirmam
desenvolver acções (apenas 6 referências), tendo sido apresentadas como
iniciativas desenvolvidas a existência de programas de intercâmbio (estágios) de
Verão e subsídios para creches dos filhos de colaboradores.

No que diz respeito à área educacional (16 referências), foram apontadas como
principais iniciativas a oferta de estágios, a concessão de bolsas e outros apoios a
alunos carenciados, o patrocínio de cursos dos vários níveis de ensino, a promoção
e formação sobre segurança nas escolas e os incentivos à participação de jovens
em colónias de férias.

Por último, 10 empresas optaram por classificar algumas das acções desenvolvidas
na categoria “outro”, por considerarem que as mesmas não se enquadram
totalmente em nenhuma das categorias propostas. As principais acções referidas
foram a oferta de seguros a diversas entidades, a promoção de seminários e
encontros de profissionais e a organização de eventos.

Analisando agora apenas as empresas que responderam afirmativamente às
questões anteriores, pode verificar-se a existência de uma grande disparidade
entre os montantes investidos por parte das várias empresas, oscilando entre
valores inferiores a 50.000 € e valores superiores a 1.000.000 €, um valor vinte
vezes superior.

Esta situação é justificável tendo em conta as diferenças existentes ao nível da
dimensão das várias empresas, o que condiciona de modo decisivo a sua
disponibilidade financeira.

De um modo geral, constata-se a existência de uma aposta relevante no
desenvolvimento deste tipo de acções por parte da generalidade das empresas,
concretizada pela aplicação de montantes significativos em actividades bastante
diversificadas e abrangendo um leque muito alargado de áreas de intervenção.

Gráfico A.11 Valores utilizados no desenvolvimento de acções (em €)

Gráfico A.12 Valores utilizados no desenvolvimento de acções em % dos prémios brutos
emitidos de seguro directo

Gráfico A.13 Desenvolvimento de acções de protecção do ambiente
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Todas as empresas inquiridas apostam na formação dos seus colaboradores,
embora os valores investidos sejam bastante variáveis, o que era de esperar, dada
a diferente dimensão das empresas que constituem o universo em análise.

Como se pode verificar através da análise dos gráficos, o investimento anual das
empresas de seguros na formação dos seus trabalhadores registou algumas
oscilações no período em análise, existindo uma relativa proximidade entre a
evolução das horas de formação ministradas e dos gastos efectuados pelas
empresas de seguros.

Apesar desta proximidade, considerando a totalidade do período, é de
salientar o incremento significativo no número médio de horas de formação
ministradas aos trabalhadores e o acréscimo total de 72,5% registado nos
gastos por trabalhador. Esta última situação poderá ser justificada por um
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Neste âmbito, procurou igualmente reunir-se alguma informação relativa às
acções desenvolvidas em concreto por cada uma das empresas. 

Para as empresas respondentes ao inquérito, e que responderam positivamente à
questão anterior, a acção mais comum é a separação e reciclagem de resíduos
(papel, toners e tinteiros, pilhas), referida por 31 empresas.

Em segundo lugar, surge a racionalização de consumos (papel, electricidade), com
27 referências, sendo que a utilização de papel reciclado apenas é referida por 9
empresas.

Em 6 situações, as empresas indicaram o desenvolvimento de outro tipo de
iniciativas, diferentes das anteriormente referidas, tais como o recurso à
facturação electrónica e arquivo digital, a reutilização de papel, a utilização de
consumíveis informáticos reciclados.

Passando agora à análise da dimensão interna da Responsabilidade Social,
analisar-se-ão as práticas das empresas de seguros nacionais relativamente aos
seus colaboradores directos, no que respeita às políticas promovidas internamente
pela empresa.

E.  Formação dos colaboradores50

A formação profissional constitui cada vez mais uma ferramenta indispensável de
actualização de conhecimentos, tornando-se mais necessária face à contínua
evolução das competências exigidas aos trabalhadores, em resultado das
inovações tecnológicas, dos novos processos produtivos e de gestão, da inovação
ao nível dos produtos e da cada vez maior globalização da economia.
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Gráfico A.14 Acções de protecção do ambiente

Gráfico A.15 Horas de formação por trabalhador

Gráfico A.16 Gastos com formação por trabalhador

50 Os dados recebidos das empresas de seguros relativos à formação dos colaboradores foram tratados com vista a
eliminar, na medida do possível, algumas inconsistências, nomeadamente no que respeita aos critérios assumidos.
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A repartição dos colaboradores entre o sexo masculino e feminino é, para a
maioria das empresas, bastante equitativa, situando-se a proporção de mulheres
no total de colaboradores no intervalo entre 40% e 60%.

Assim, pode concluir-se que, relativamente a esta questão, as empresas nacionais
não parecem recorrer a práticas discriminatórias, sendo os colaboradores
seleccionados em função das suas competências.

Ainda no que toca às políticas de recrutamento, verifica-se que em cerca de 61%
dos casos as empresas referem a incorporação nos seus quadros de colaboradores
portadores de algum tipo de deficiência ou pertencentes a minorias sociais.
Importa ainda referir que, em vários casos, foi referida pelas empresas a não
existência de dados sobre esta última questão, por não ser um factor considerado
no momento do recrutamento.

Por tudo o que se acabou de expor, pode concluir-se que as empresas de seguros
nacionais não recorrem a práticas de recrutamento discriminatórias, o que
constitui uma importante componente de uma visão integrada de
Responsabilidade Social.

Por último, foram abordados no inquérito outros aspectos que não se encontram
directamente ligados às dimensões interna e externa da Responsabilidade Social,
encontrando-se relacionados com tendências recentes que têm vindo a ser
observadas em diversos países.

H.  Preocupações sociais e ambientais no momento da selecção
de clientes/aceitação de riscos

Com esta questão, pretende-se avaliar qual o tipo de preocupações que as
empresas de seguros consideram, no momento de aceitação do risco, ou seja,
antes da efectivação do contrato de seguro. 

Algumas das políticas observadas em mercados internacionais são, por
exemplo, a recusa de aceitação de riscos a empresas poluidoras ou utilizadoras
de mão-de-obra infantil.
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natural aumento do custo da formação, em virtude da necessidade sentida
pelas empresas de recorrer a acções com uma componente técnica cada vez
mais especializada.

F.  Conciliação entre a vida familiar e profissional

A adopção de práticas que permitam a conciliação entre a vida familiar e a
evolução profissional dos colaboradores constitui um aspecto bastante importante
na política de Responsabilidade Social das empresas, contribuindo de forma
significativa para o bem-estar e motivação dos trabalhadores, o que por sua vez se
traduzirá em maiores índices de produtividade.

Como se pode verificar, menos de metade (47%) das empresas têm preocupações
a este nível, adoptando políticas que permitem facilitar a conjugação das vidas
profissionais e familiares dos seus colaboradores.

Para a maioria das empresas, esta questão não é considerada relevante, não lhe
sendo dedicada qualquer atenção especial, nem se encontrando previsto algum
tipo de intervenções nesta matéria.

De entre as empresas que responderam afirmativamente, as medidas referidas são
a introdução de horários flexíveis e/ou o trabalho em regime de tempo parcial, a
conciliação de horários entre casais, o trabalho a partir de ligação remota, a
disponibilização de serviços de conveniência gratuitos, a adopção de políticas de
absentismo não restritivas, a extensão de seguros ao agregado familiar ou a
criação de gabinetes de apoio psicológico para os trabalhadores.

G.  Políticas de recrutamento

Neste ponto, procurou avaliar-se a equidade das práticas de recrutamento
praticadas pelas empresas de seguros, nomeadamente através da análise da
repartição dos colaboradores entre homens e mulheres. 

Numa tentativa para avaliar o sentido de Responsabilidade Social das empresas,
procurou ainda saber-se se as mesmas incluem nos seus quadros de pessoal
colaboradores com deficiência ou pertencentes a minorias sociais.

Gráfico A.17 Conciliação entre a vida familiar e profissional dos colaboradores

Gráfico A.18 Percentagem de mulheres no total de colaboradores
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A maioria das empresas respondentes (74%) afirma desenvolver acções de
prevenção e controlo dos riscos junto dos seus clientes, realizando levantamentos
das situações de risco e acções de sensibilização e formação, especialmente em
áreas críticas como o segmento patrimonial e a modalidade de acidentes de
trabalho. Uma empresa referiu ainda a realização de acções de controlo sobre a
documentação proveniente do departamento de marketing, tendo em vista a
minimização do risco de mis-selling.

Estas acções resultam, por norma, na recomendação de medidas com vista à
prevenção, protecção e limitação de perdas e danos. 

J.  Investimento Socialmente Responsável

Uma das tendências mais recentes no âmbito da Responsabilidade Social, a nível
internacional, é uma cada vez maior consciencialização dos investidores para as
consequências que, indirectamente, podem advir para a sociedade e o meio
ambiente, em resultado das suas decisões de investimento.

Com o despertar desta consciência de responsabilidade, surgiu o conceito de
Investimento Socialmente Responsável, que já foi anteriormente abordado.

Dada a importância do sector segurador enquanto investidor institucional, esta
questão assume uma especial relevância, pelo que as empresas foram
questionadas acerca da sua posição nesta matéria.

Como se pode verificar, a generalidade das empresas nacionais não atribui ainda
grande prioridade a esta questão, já que apenas cerca de 21% afirma ter
preocupações ao nível da selecção das empresas para a realização de
investimentos. 

A maioria das empresas que responderam afirmativamente adopta uma definição
“positiva” da sua política de investimento socialmente responsável, isto é,
considera que as preocupações nesta matéria são respondidas pelo facto de a
empresa investir, a título de exemplo, em energias renováveis ou licenças de CO2.
Existem também vários casos em que as empresas, apesar de manifestarem este
tipo de preocupações, afirmam que esta política ainda não foi concretizada.

Es
tu

do
s 
Es

pe
cí
fic

os

278

Es
tu

do
s 
Es

pe
cí
fic

os

Das empresas respondentes, apenas 45% referem a existência de algum tipo de
preocupações no momento da aceitação dos riscos, embora numa parte
significativa dos casos essa preocupação se resuma a uma análise de risco. Outras
iniciativas indicadas são a realização de acções de sensibilização para os riscos,
flexibilização das condições de subscrição para uma melhor adaptação às
necessidades sentidas pelos clientes, uma correcta informação dos clientes quanto
às coberturas contratadas ou a verificação do cumprimento das normas legais
aplicáveis ao sector (exemplo: normas de higiene e segurança no trabalho).

Apenas no caso de uma empresa foi referida explicitamente a existência de
preocupações relativas à não aceitação de riscos que possam cobrir acções de
contaminação e poluição do ambiente. Uma outra empresa mencionou a criação
de produtos específicos para actividades ligadas à exploração de energias
renováveis.

I.  Desenvolvimento de acções junto dos clientes para controlo e
prevenção de riscos

Analisados os procedimentos das empresas de seguros no momento da aceitação
dos riscos, pretende-se com esta questão avaliar os seus procedimentos num
momento posterior, isto é, depois da concretização do contrato de seguro.

O objectivo é o de avaliar o acompanhamento que a empresa proporciona aos
seus clientes, no que respeita à prevenção e controlo dos riscos, durante o período
em que esta aceita os riscos associados ao desenvolvimento do negócio.

Gráfico A.19 Preocupações sociais e ambientais no momento da selecção de
clientes/aceitação de riscos

Gráfico A.21 Investimento Socialmente Responsável

Gráfico A.20 Acções de prevenção e controlo dos riscos
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Os meios privilegiados foram o papel e a Internet, com 7 menções cada, tendo 5
empresas feito referência à utilização de outros canais alternativos,
nomeadamente a utilização de suportes digitais (CD) ou através do contacto
directo com a imprensa.

No âmbito de um Questionário sobre Corporate Governance no sector segurador,
o Instituto de Seguros de Portugal havia já inquirido as empresas de seguros sob a
sua supervisão acerca da adopção de códigos de conduta, em 200551. Assim
sendo, proceder-se-á em seguida a uma análise da evolução registada nesta
matéria.

Ao questionário realizado em 2005 responderam 41 empresas, que foram
questionadas quer acerca da existência de códigos de conduta, quer acerca da
forma como procediam à divulgação dos mesmos.
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Apenas no caso de duas empresas foi encontrada uma definição “negativa” da
política de investimento socialmente responsável, através da exclusão do
investimento em empresas fabricantes de minas antipessoais.

K.  Código de conduta

A adopção e publicação de códigos de conduta é outro dos aspectos considerados
relevantes no âmbito de uma política integrada de Responsabilidade Social, uma
vez que permite dar a conhecer a todos os stakeholders quais as principais linhas
orientadoras da actuação da empresa de seguros.

Uma parte significativa das empresas respondentes (63%) optou pela
institucionalização de um código de conduta, como forma de procurar harmonizar
o comportamento dos seus colaboradores nas várias situações com que são
confrontados no seu dia-a-dia.

No entanto, de entre as empresas que os adoptaram, nem todas optaram por
torná-los conhecidos para o público em geral, sendo que em mais de metade dos
casos (54%) a decisão foi no sentido de não se levar a cabo essa divulgação.
Nestas empresas, o código de conduta é apenas um documento interno,
disponibilizado aos colaboradores da empresa.

No caso das empresas que optaram por tornar públicos os seus códigos de
conduta, verifica-se que os meios utilizados são também bastante diversificados,
sendo várias as empresas que os disponibilizam através de múltiplos canais.

Gráfico A.22 Adopção de códigos de conduta

Gráfico A.24 Canais de comunicação adoptados

Gráfico A.23 Publicação dos códigos de conduta

Gráfico A.25 Adopção de códigos de conduta (2005)

Análise comparativa
2005/2007

51 Resultados publicados na Revista Fórum do Instituto de Seguros de Portugal, Ano IX, n.º 21, Setembro de 2005
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A evolução registada entre os questionários realizados em 2005 e 2007 é bastante
positiva, quer em termos do número de empresas que adoptam códigos de
conduta, quer no que respeita à sua divulgação pública, neste caso com uma
progressão muito significativa.

Efectivamente, verifica-se que em 2007 existe um acréscimo de 5 empresas entre
as que adoptam códigos de conduta, que passaram a representar mais de 60%
das empresas que responderam ao questionário, por comparação com o peso de
46% que apresentavam nas respostas ao questionário de 2005.

Ao nível da divulgação pública do código de conduta, a progressão foi notável,
tendo evoluído de apenas 2 empresas (10% do total de empresas que haviam
adoptado códigos de conduta) em 2005 para 11 empresas em 2007,
representando 46% do total de empresas que, nesta data, adoptaram códigos de
conduta.

Assim sendo, é de referir a grande progressão registada nesta matéria, sendo
desejável que as boas práticas de responsabilidade social continuem a estender-se
às empresas que ainda não as adoptaram.

5.  Melhores práticas internacionais

A nível internacional, são já várias as empresas do sector segurador distinguidas
pelos seus esforços na implementação de medidas coincidentes com os princípios
de Responsabilidade Social, no âmbito de diversas organizações que lutam pela
aplicação destes princípios.

As empresas que assumem este tipo de iniciativas incorporam já as práticas mais
actuais em termos de Responsabilidade Social, podendo ser encaradas como
excelentes benchmarks para todas as organizações que pretendam introduzir esta
nova realidade na sua actividade. 
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Como se pode verificar pela análise dos resultados apresentados, em 2005 a maioria das
empresas não havia adoptado códigos de conduta. No que respeita à sua divulgação, por
parte das empresas que responderam afirmativamente à primeira questão, verifica-se
que na quase totalidade dos casos os códigos de conduta apenas eram divulgados
internamente nas organizações. Um outro aspecto que importa referir é o facto da
totalidade das empresas que, em 2005, haviam adoptado códigos de conduta referirem
que o mesmo se destinava a ser aplicado à totalidade dos colaboradores da empresa.

Analisados os resultados obtidos no questionário de 2005, importa agora proceder a
uma análise comparativa entre os resultados dos dois questionários, por forma a conferir
as alterações registadas e identificar a tendência de evolução.

Para uma correcta compreensão da análise que se apresenta em seguida, importa
salientar que os universos de empresas em análise não são coincidentes em ambos os
casos, ou seja, o número de respostas não é o mesmo. Esta disparidade é justificada pelo
facto de entretanto terem surgido novas empresas, outras terem sido extintas, ou apenas
porque em alguma das situações a empresa não terá fornecido os dados solicitados.
Deste modo, nos gráficos seguintes verifica-se que o aumento do número de empresas
que seleccionam uma opção não corresponde necessariamente à redução do número de
empresas verificada na opção alternativa, dada a diferença anteriormente identificada.

Gráfico A.26 Divulgação dos códigos de conduta (2005)

Gráfico A.27 Análise comparativa – Adopção de códigos de conduta (2005/2007)

Gráfico A.28 Análise comparativa – Divulgação pública dos códigos de conduta
(2005/2007)
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incentivado através de contrapartidas como a prática de prazos de pagamento
reduzidos. Em alguns casos, são igualmente favorecidos fornecedores que
promovem iniciativas no âmbito do comércio justo, envolvendo países menos
desenvolvidos.

• Comunidade

As práticas mais comuns passam pelo envolvimento dos colaboradores em acções
de voluntariado e pela atribuição de apoios financeiros a iniciativas promovidas
por entidades nas mais diversas áreas. O apoio a programas de educação
financeira dos consumidores foi outra das iniciativas referidas nesta área.

• Ambiente

As empresas procuram minimizar o impacto da sua actividade no meio ambiente,
através da implementação de políticas de poupança de recursos (como o papel ou
a electricidade) e reciclagem (de tinteiros e toners, por exemplo). A adopção de
novas tecnologias, como forma de minimizar a necessidade de deslocações (por
via terrestre ou aérea) é outra das possíveis áreas de actuação.

5.1. Situação das Empresas Nacionais

De um modo geral, a presença das empresas de seguros nacionais nos rankings
internacionais, em matéria de Responsabilidade Social, é ainda reduzida, podendo
no entanto ser referidos alguns exemplos de boas práticas.

Relativamente à Global Reporting Initiative (GRI), existe um conjunto de empresas
seguradoras que já publicam os seus relatórios de sustentabilidade de acordo com
os princípios de transparência e quantificação preconizados por esta
organização52. Para já, nenhuma seguradora nacional consta explicitamente da
listagem referida, embora seja importante referir que podem encontrar-se, no
sector da banca, relatórios de alguns grupos nacionais53 que, na sua composição,
também integram importantes empresas do sector segurador.

No que toca aos princípios de investimento socialmente responsável, existe
igualmente um conjunto alargado de signatários a nível internacional, entre os
quais se podem encontrar diversas empresas do sector segurador54, que assumem
o seu dever de actuação nos interesses de longo prazo dos seus clientes,
incorporando as questões sociais, ambientais e de governo das sociedades nas
suas decisões de investimento. Também aqui não se encontra, para já, nenhuma
empresa nacional entre o conjunto de entidades signatárias destes princípios.

Uma outra iniciativa que pode ser referida, embora não abranja o mercado
nacional, é a elaboração do Top 100 Companies that Count no âmbito do Business
in the Community Corporate Responsibility Index 55, que procura estabelecer uma
base de comparação das práticas socialmente responsáveis entre as empresas do
Reino Unido. Este índice analisa o comportamento das empresas em termos do
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As práticas observadas nas empresas que mais se têm vindo a destacar na área da
Responsabilidade Social, no sector segurador, abrangem um conjunto
diversificado de áreas, de entre as quais podem destacar-se as seguintes:

• Estabelecimento de padrões para a condução do negócio

As empresas procuram desenvolver códigos de conduta que transmitam a todos
os seus colaboradores instruções específicas acerca de práticas de negócio
honestas, transparentes e justas. Uma clara definição das regras de governo das
empresas é também considerada positiva.

• Clientes

O desenvolvimento de novos produtos tem por base a avaliação das necessidades
dos clientes, existindo igualmente uma forte preocupação com o seu grau de
satisfação, que é alvo de um acompanhamento permanente. A preocupação com
a defesa dos consumidores deve igualmente ocupar um lugar de destaque nas
prioridades das empresas socialmente responsáveis.

• Direitos humanos

As empresas procuram desenvolver a sua actividade em respeito pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e os princípios fundamentais da
Organização Internacional do Trabalho, sendo esse respeito manifestado através de
melhores práticas nas áreas de compras e subcontratação, ou pela selecção de
investimentos (investimento socialmente responsável), excluindo das suas carteiras de
investimentos empresas que operem em áreas como o armamento, ou que violem
princípios básicos como a exploração de trabalho infantil, a utilização de organismos
geneticamente modificados e o desrespeito pelos direitos dos animais.

• Trabalhadores

Acreditando profundamente que a qualidade dos seus recursos humanos é a
verdadeira chave do sucesso, as empresas procuram aumentar o nível de satisfação
dos seus colaboradores através de práticas de envolvimento, formação e valorização
pessoal. Outros aspectos, como a introdução de canais de comunicação bidireccionais
e práticas adequadas de avaliação contribuem igualmente para a manutenção de
elevados níveis de motivação. Outro dos aspectos considerados, nesta área,
prende-se com o total repúdio de todas as práticas que promovam a desigualdade ou
a discriminação, qualquer que seja a sua origem.

• Saúde e segurança

Nesta área, as preocupações centrais prendem-se com o respeito pelas regras de
higiene e segurança no trabalho, bem como a implementação de procedimentos
de conciliação entre a vida pessoal e profissional que minimizem o stress e os níveis
de absentismo. A atribuição de regalias adicionais, como seguros de saúde e
fundos de pensões, é também frequentemente utilizada. 

• Fornecedores

Os fornecedores são encarados como parceiros e envolvidos nos objectivos sociais
e ambientais da organização. O comprometimento dos fornecedores é

52 Os resultados da pesquisa levada a cabo no site do GRI podem ser replicados em  http://www.corporateregister.com/gri
53      Grupo Banco Espírito Santo (BES Vida, BES Não Vida, Tranquilidade e T-Vida); Grupo Santander Totta (Santander Totta

Vida) e Grupo Millenium BCP (Médis, Ocidental Vida e Ocidental Não-Vida)
54      http://www.unpri.org/signatories/ 
55      http://www.bitc.org.uk/what_we_do/cr_index/index.html
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Como aspectos mais positivos, não podem deixar de ser realçados a elevada
preocupação demonstrada pelas empresas no tratamento e resolução das
reclamações dos seus clientes, a forte aposta em políticas de apoios e mecenato
nas mais diversas áreas, a implementação de medidas de identificação e
prevenção/controlo dos riscos dos tomadores de seguro e a evolução francamente
positiva registada ao nível da adopção e implementação de códigos de conduta.

Por outro lado, foram também identificados alguns pontos menos favoráveis, e
que deverão ser alvo de maior atenção no sentido de se caminhar para uma cada
vez maior adequação aos princípios da Responsabilidade Social. Os pontos mais
relevantes foram a constatação de que existe ainda um reduzido grau de adopção
de medidas de protecção do ambiente, sendo estes esforços limitados na maior
parte dos casos à realização da separação de resíduos e alguma racionalização de
consumos, a dualidade verificada entre o forte investimento na componente
técnica dos colaboradores, em oposição à limitada flexibilidade e adopção de
medidas de apoio à sua vida pessoal e, em último lugar, a ainda reduzida
consciencialização das empresas para o surgimento de novas tendências com
bastante importância para a actividade seguradora, nomeadamente no que toca
ao Investimento Socialmente Responsável. 

Este estudo permitiu ainda evidenciar, de forma clara, que embora numa parte
significativa das empresas já exista um responsável pelo tratamento das
reclamações, só a existência de dados disponíveis acerca das reclamações
recebidas e do seu conteúdo permitirá que as suas funções sejam desempenhadas
com total efectividade.
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desenvolvimento de uma estratégia socialmente responsável, a sua transposição
para o negócio e a gestão da responsabilidade corporativa num conjunto de áreas
sociais e ambientais. 

6.  Sugestões para o desenvolvimento de políticas de
Responsabilidade Social 

Tendo em vista o desenvolvimento de práticas socialmente mais responsáveis, as
empresas de seguros nacionais poderão implementar políticas que procurem gerir
da melhor forma o efeito das externalidades negativas da actividade, evitando que
estas se tornem o elemento mais visível da sua actividade56.

Um dos aspectos a ter em conta é a necessidade de uma cada vez maior aderência
às verdadeiras necessidades dos consumidores. Considerando a postura cada vez
mais exigente dos consumidores e da sociedade, o sector segurador não pode
limitar-se à aplicação de técnicas persuasivas de venda e a uma atitude de
cross-selling. Torna-se essencial investir mais tempo e esforço na melhor
compreensão das necessidades específicas dos clientes, apostando na construção
de uma cultura corporativa que recompense a integridade e procure a
sustentabilidade de longo prazo, afastando-se do foco no lucro imediato.

Não menos importante é o desenvolvimento de esforços no sentido de educar a
clientela potencial. De facto, constata-se que os clientes, assim como alguns
empregados e representantes comerciais, apresentam dificuldades na
compreensão das características complexas dos actuais produtos e serviços do
sector segurador. Questões como a identificação dos riscos ou as opções de
investimento devem continuar a merecer uma adequada atenção, no sentido de
que os serviços prestados se afastem da mera prestação de informações  sobre os
produtos e se aproximem cada vez mais de um verdadeiro aconselhamento
financeiro.

Um outro aspecto a ter em conta é o aproveitamento do cada vez maior papel do
sector segurador na monitorização externa da governação das empresas e da sua
gestão de riscos. Estas novas responsabilidades, decorrentes de iniciativas
legislativas como o Sarbanex-Oxley Act57 ou o Combined Code on Corporate
Governance58, geram um enorme potencial que deverá ser gerido de forma
pró-activa no sentido de melhorar a reputação e imagem do sector.

7. Conclusões 

Dada a crescente importância atribuída pela sociedade à temática da
Responsabilidade Social, impunha-se uma análise relativa ao nível de penetração
das práticas e conceitos que lhe estão subjacentes numa área tão importante
como é o sector segurador.

O presente estudo permitiu, em primeira análise, concluir acerca do elevado grau
de consideração que as empresas do sector, de um modo geral, dedicam ao
conceito de Responsabilidade Social no âmbito da sua gestão corrente.

56 Nesta secção, segue-se de perto o artigo de Van der Berghe, Lutgart e Louche, Céline (2004)
57      http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf 
58      http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode2003.pdf 
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No que se refere aos fundos de pensões e aos fundos de investimento mobiliário
relacionados com PPR, usaram se os dados disponibilizados pela Associação Portuguesa
de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)60 .

Ainda em relação aos fundos de pensões, há a notar que, apesar de o Instituto de
Seguros de Portugal dispor de toda a informação necessária para a realização do estudo,
optou se por utilizar a informação publicada pela APFIPP, de modo a garantir igual
tratamento de procedimentos em relação à informação utilizada para os fundos de
investimento mobiliário.

Nesse sentido, quer para os fundos de pensões, quer para os fundos de investimento
mobiliário, a informação referente às comissões de subscrição, às comissões de resgate,
ao valor destes, à rendibilidade anual e à respectiva volatilidade foi obtida mediante os
dados divulgados pela APFIPP.

No que se refere à análise das comissões dos produtos PPR, o estudo baseou se em 356
fundos autónomos de apólices de seguro, 17 fundos de pensões e 18 fundos de
investimento mobiliário. Quanto à análise da rendibilidade desses produtos, só foi
possível considerar 308 apólices de seguro – cujas provisões técnicas representam 90%
do total das provisões das 356 atrás indicadas –, visto que nas restantes 48 (todas de
seguros não ligados) não se dispunha do valor da rendibilidade anual61. No quadro
seguinte apresenta se a repartição dessas apólices para as quais existe informação sobre
rendibilidade.

Relativamente à análise da volatilidade, foram considerados somente os fundos
autónomos das apólices de seguro que funcionam com base no sistema de
unidades de conta/unidades de participação. Isso correspondeu ao total dos
seguros ligados, bem como a um número diminuto de não ligados.

3.  Análise das comissões dos produtos PPR

3.1. Seguros PPR

No próximo gráfico apresentam se, para cada tipo de comissões possíveis nos seguros
PPR, a média simples das comissões mínimas, a média simples das comissões máximas, e
também a média ponderada das comissões médias62, em 2006.
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B. - Seguros PPR e comparação com outros veículos – Comissões,
rendibilidade e volatilidade

1.   Âmbito

O sector segurador e de fundos de pensões desempenha um papel fundamental
no modelo de protecção social nacional, quer ao nível dos esquemas
complementares de pensões, quer em termos dos esquemas individuais.
Relativamente a estes últimos devem ser destacados os produtos PPR.

Face ao papel desempenhado na área da protecção social, e atendendo à
preocupação crescente do Instituto de Seguros de Portugal na valorização da
prestação de informação enquanto um dos elementos de garantia dos interesses dos
consumidores de seguros e de fundos de pensões, sentiu se a necessidade de estudar
de forma mais profunda os produtos PPR, com especial incidência nos produtos do
ramo Vida que financiam fundos de poupança reforma e de poupança
reforma/educação, daqui em diante designados apenas por seguros PPR.

Com o presente estudo, são analisados os vários tipos de comissões
contratualmente previstas nos seguros PPR. No que se refere às comissões de
aquisição/subscrição e reembolso/resgate, é feita a comparação entre os vários
tipos de veículos que financiam PPR, i.e., apólices de seguro, fundos de pensões e
fundos de investimento mobiliário.

Para além disso, é efectuada uma análise da rendibilidade obtida em 2006 e da
correspondente volatilidade. Segmenta se o mercado de PPR pelos vários tipos de
veículos financiadores e compara se a rendibilidade em cada um desses veículos
com as comissões de aquisição/subscrição e as comissões de reembolso/resgate de
cada um. É também feita uma análise mais pormenorizada da rendibilidade dos
diferentes tipos de produtos PPR, recalculando se a mesma de modo a integrar o
efeitos das comissões de aquisição/subscrição e das comissões de
reembolso/resgate (por serem, quase sempre, suportadas directamente pelos
tomadores de seguros e contribuintes).

Por fim, faz-se uma análise da volatilidade dos níveis de rendibilidade em cada um
dos tipos de PPR.

2.  Dados de base

Os dados sobre as apólices de seguro PPR decorreram de um pedido de informação feito
a todas as empresas de seguros que, em 2006, comercializaram PPR em Portugal,
incluindo as sucursais de empresas de seguros com estabelecimento em Portugal e com
sede no território de outros Estados Membros da União Europeia59 .

Complementarmente, para efeitos de ponderação das comissões, usaram se os valores
dos prémios e das provisões técnicas de cada fundo autónomo dos seguros PPR relativos
ao exercício de 2006, os quais tinham sido enviados pelas empresas de seguros através
do Portal ISPnet.

Apólices de seguro PPR

Fundos de pensões PPR e
fundos de investimento

mobiliário PPR

59 Tratou se de um pedido de informação exclusivamente feito para esse efeito, uma vez que os dados sobre as comissões
e os níveis de rendibilidade e volatilidade não se enquadram nos elementos que são reportados anualmente pelas
empresas de seguros para efeitos de supervisão financeira.

60 Apenas uma parte ínfima do mercado dos fundos de pensões e dos fundos de investimento mobiliário que financiam
PPR não foi incluída no estudo.

61 É sobretudo por esse motivo que, relativamente aos fundos de pensões e aos fundos de investimento mobiliário, as
percentagens indicadas nos gráficos constantes deste estudo e referentes ao peso de cada tipo de produto PPR no valor
total do mercado desses produtos são ligeiramente superiores às apresentadas no Capítulo 7 deste relatório.

62 A média simples das comissões mínimas e a média simples das comissões máximas representam, respectivamente, as
médias aritméticas simples (i.e., não ponderadas) das comissões mínimas e das comissões máximas contratualmente
previstas nas 356 apólices de seguro PPR. A média ponderada das comissões médias representa a média aritmética
ponderada das comissões médias, sendo as comissões médias traduzidas pela semi-soma das comissões mínimas e das
comissões máximas contratualmente previstas, sendo excluídas as apólices para as quais não se dispunha de
informação relativa às provisões técnicas.

Quadro B.1 Repartição das apólices de seguro PPR com informação sobre rendibilidade,
por tipo de seguros e em função do estado de comercialização

Em comercialização Fora de comercialização Total

Seguros não ligados 51 193 244
Seguros ligados 33 31 64
Total 84 224 308
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Como se pode verificar, em 2006 19% dos seguros PPR não previam quaisquer
comissões de aquisição. As comissões de aquisição contratualmente previstas
poderiam ser nulas em 24% do número de apólices de seguro PPR. Em 49% das
apólices estavam previstas comissões de aquisição mínimas que não excediam 1%
do valor das entregas.

Da análise do gráfico seguinte conclui se que, em 2006, para 18% dos seguros
PPR não estavam previstas quaisquer comissões de gestão financeira. Este tipo de
comissões poderiam ser nulas em 40% do número de apólices de seguro PPR.

Entre os vários tipos de comissões que podem ser cobradas nos seguros PPR, as de
transferência externa – ou seja, as de transferência do valor do seguro PPR para
um PPR gerido por outra entidade gestora – são as que assumem taxas mais
elevadas.
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Como ponderador foi usado o valor dos prémios anuais, no caso das comissões de
aquisição, e o valor das provisões técnicas registado no final do ano, para os
restantes tipos de comissões63.

Refira-se que as médias simples das comissões mínimas e máximas não são
comparáveis com a média ponderada das comissões médias, dado que, por um
lado, as duas primeiras são simples, enquanto a última é ponderada e, por outro,
a última tem em conta a semi soma das duas primeiras. Para além disso, as médias
simples das comissões mínimas e máximas foram obtidas com base nos 356
fundos autónomos referentes às apólices de seguro indicadas anteriormente,
enquanto para a média ponderada das comissões médias não foram consideradas
as apólices para as quais não se dispunha de informação sobre os respectivos
ponderadores64.

As comissões de aquisição incluem tanto aquelas que são retidas pelas próprias
empresas de seguros como as que são pagas aos mediadores de seguros.

As comissões de reembolso indicadas no gráfico anterior representam aquelas que
incidem sobre os valores reembolsados dentro das condições contratualmente
estabelecidas. As comissões que incidem sobre os valores reembolsados fora das
condições contratualmente estabelecidas estão incluídas no grupo das “outras
comissões”. Aliás, este grupo é quase integralmente composto por este tipo de
comissões65.

Seguidamente, é apresentado o resultado da análise efectuada a cada um dos
tipos de comissões indicadas no gráfico anterior.

Gráfico B.1 Comissões existentes nos seguros PPR

Gráfico B.2 Distribuição da frequência relativa das comissões de aquisição nos seguros PPR, por escalões de comissão

Gráfico B.3 Distribuição da frequência relativa das comissões de gestão financeira nos seguros PPR, por escalões de
comissão

Comissões de aquisição

Comissões de gestão
financeira

Comissões de
transferência externa

63 De facto, na prática, as comissões de aquisição incidem sobre os prémios entregues às empresas de seguros. Embora
nas comissões de transferência e de reembolso as bases de incidência sejam, respectivamente, os valores transferidos
e os valores reembolsados, para efeito de ponderação usou se o valor das provisões técnicas, por se desconhecer, para
cada um dos fundos autónomos dos produtos PPR, os valores que foram efectivamente transferidos e reembolsados.

64 Para os seguros PPR relativos às sucursais de empresas de seguros com sede no território de outros Estados Membros
da União Europeia que responderam ao pedido de informação feito pelo Instituto de Seguros de Portugal não se dispõe
de qualquer informação sobre prémios ou provisões técnicas.

65 Ainda que em número insignificante, esse grupo inclui comissões de outra natureza sem ser o do reembolso antecipado
fora das condições contratualmente estabelecidas, tais como comissões relacionadas com a custódia de títulos ou com
a penalização por suspensão de pagamento de prémios.
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Nos contratos em vigor no final de 2006 não estava prevista qualquer penalização
a título do reembolso efectuado fora das condições contratualmente estabelecidas
em 72% das apólices. Em 12% do número de apólices de seguro PPR estava
previsto que esse tipo de penalização poderia ir até 1% do valor de reembolso.

Refira se ainda que, no final de 2006, nenhuma apólice de seguro PPR previa a existência
de comissões de alocação de valores entre diferentes fundos autónomos.

Ainda no âmbito dos seguros PPR, foi efectuada uma análise de correlação entre os
diferentes tipos de comissões existentes em 2006. Essas correlações foram determinadas
através das comissões médias contratualmente previstas em cada um das 356 apólices de
seguro PPR já referidas. Da análise efectuada pode concluir-se que nenhum tipo de comissões
tem uma correlação forte com os demais. Apenas entre as comissões de transferência
externa e as outras comissões – que, como já se referiu, são sobretudo relativas ao reembolso
fora das condições contratualmente previstas para o reembolso antecipado – existe uma
correlação positiva mais forte (0,48), comparando com as demais correlações66.

3.2. Comparação com outros veículos de financiamento dos PPR

Nos dois gráficos que se seguem apresentam se, para cada tipo de veículos
financiadores de PPR, a média simples das comissões de aquisição/subscrição e de
reembolso/resgate mínimas, a média simples dessas comissões máximas, e a
média ponderada das comissões médias67, em 2006.
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Como se conclui pelo gráfico seguinte, 23% dos seguros PPR não previam, em
2006, quaisquer comissões de transferência externa. Esse tipo de comissões
poderiam ser nulas em 37% do número de apólices de seguro PPR. Em 44% dos
casos estavam previstas comissões mínimas que não excediam 1% do valor das
transferências. Não obstante, em 72% das apólices estava fixado que tais
comissões poderiam ir, no máximo, até 3% do valor transferido.

As comissões de transferência interna – ou seja, as que incidem sobre os valores
de um seguro PPR transferidos para outro seguro PPR comercializado pela mesma
empresa – não estavam previstas em 78% das apólices. Em 91% das apólices
estava contratualmente previsto que esse tipo de comissões poderiam ser nulas.

Através do gráfico seguinte verifica-se que a maioria do número de apólices de
seguro PPR não prevê quaisquer comissões de reembolso (ou seja, reembolso
efectuado dentro das condições contratualmente estabelecidas)

Gráfico B.4 Distribuição da frequência relativa das comissões de transferência externa nos seguros PPR, por escalões de
comissão

Gráfico B.6 Comissões de aquisição/subscrição, por tipo de veículos de financiamento dos PPR

Gráfico B.5 Distribuição da frequência relativa das comissões de reembolso nos seguros PPR, por escalões de comissão

Comissões de
transferência interna

Comissões de reembolso
dentro das condições

contratuais

Comissões de reembolso
fora das condições

contratuais

Correlação entre
comissões 

66 Os coeficientes de correlação entre os diferentes tipos de comissões existentes nos seguros PPR constam do quadro seguinte:

67 Para os fundos de pensões e os fundos de investimento mobiliário foi usado igual procedimento ao adoptado para os seguros – vide nota de rodapé n.º 62

Comissões de
aquisição

Comissões de
gestão financeira

Comissões de
transferência interna

Comissões de
reembolso

Outras 
comissões

Comissões de aquisição

Comissões de
gestão financeira

Comissões de
transferência interna

Comissões de reembolso

Outras comissões

-

0,15 -

-0,16 -0,27 -

-0,31 0,02 0,29 -

-0,19 -0,19 0,30 0,03 -

-0,17 -0,04 0,10 0,46 -0,26 -
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comissões de aquisição/subscrição cobradas, por um lado, e entre a rendibilidade
e as comissões de reembolso/resgate, por outro69. Os dois gráficos seguintes
ilustram essas relações.

Analisando esses gráficos, poder-se-á concluir que nos segmentos do mercado de
produtos PPR com melhor desempenho financeiro – ou seja, maior rendibilidade –
foram cobradas maiores comissões.  Verifica-se contudo que a relação é mais forte
nas comissões de reembolso/resgate do que nas comissões de
aquisição/subscrição – coeficientes de correlação de 0,89 e 0,54, respectivamente.
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Note-se que, de modo a garantir maior comparabilidade entre os seguros e os
fundos de pensões e de investimento mobiliário ao nível das médias ponderadas
das comissões médias, nos seguros não ligados e nos seguros ligados essas médias
foram obtidas utilizando como ponderador as provisões técnicas de cada fundo
autónomo no final de 2006, em detrimento dos prémios anuais (tal como foi feito
para o Gráfico B.1)68.

Sublinhe se que, para efeito desse gráfico e dos resultados apresentados daqui em
diante que envolvam as comissões de reembolso/resgate, as de reembolso
relativas aos seguros (não ligados e ligados) incluem tanto as “comissões de
reembolso” como as “outras comissões” apresentadas no Gráfico B.1, i.e.,
abrangem todas, seja o reembolso efectuado dentro ou fora das condições
contratualmente estabelecidas.

Pela análise dos gráficos anteriores pode constatar-se que existe uma forte
correlação entre as comissões de aquisição/subscrição e as de reembolso/resgate,
por tipos de veículo de financiamento dos PPR. Os coeficientes de correlação
obtidos são 0,95, 0,9 e 0,62, respectivamente, para as médias simples das
mínimas, as médias simples das máximas e as médias ponderadas das médias.

4.  Rendibilidade e comissões cobradas nos produtos PPR

Perante o crescente ambiente de inovação no âmbito dos produtos financeiros,
tem sido cada vez mais abordado ao nível dos diversos fora nacionais e
internacionais a questão dos produtos substitutos e até que ponto a adopção de
regras mais densas nas áreas da comercialização afecta o resultado financeiro a
distribuir pelos consumidores.

Nesse sentido, começou por se tentar estabelecer uma relação entre a
rendibilidade anual em cada segmento do mercado de produtos PPR e as

Gráfico B.7 Comissões de reembolso/resgate, por tipo de veículos de financiamento dos PPR

Gráfico B.8 Comparação entre a rendibilidade e as comissões de aquisição/subscrição e peso de cada tipo de produto PPR
no valor total do mercado, por tipo de produto

Gráfico B.9 Comparação entre a rendibilidade e as comissões de reembolso/resgate e peso de cada tipo de produto PPR no
valor total do mercado, por tipo de produto

68 A mudança de ponderador prendeu-se como o facto de, nos fundos de pensões e nos fundos de investimento
mobiliário, se terem usado os valores dos respectivos fundos, e não os valores anuais das contribuições efectuadas.

69 As comparações entre os níveis de rendibilidade e as comissões deveriam abranger outros tipos de comissões que não
são cobradas aos fundos, tais como as de transferência. Como se dispunha de informação mais abrangente apenas no
caso das comissões existentes nos seguros PPR, só se comparou a rendibilidade com as de aquisição/subscrição e as de
reembolso/resgate. De qualquer modo, é provável que as conclusões obtidas não difiram das que se obteria se fossem
incluídos outros tipos de comissões nas comparações.

Relação entre
rendibilidade e comissões  
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Os dados relativos à “rendibilidade anual dos fundos” e ao “peso das comissões
de aquisição/subscrição e de reembolso/resgate na rendibilidade anual dos
fundos” foram obtidos usando a seguinte sequência de cálculo:

- Para cada um dos fundos considerados, independentemente do segmento
do mercado de produtos PPR, obteve se o respectivo valor no início do
exercício de 2006, “F0 “, através de F1 / (1 + r), em que “F1“ representa o
valor do fundo no fim do exercício e “r” a taxa de rendibilidade anual de
cada um em 2006;

- Admitiu se a hipótese de que tanto as comissões de aquisição/subscrição
como as de reembolso/resgate médias – que, por sua vez, correspondem à
semi soma das comissões mínimas e máximas contratualmente previstas,
como já foi referido – incidem sobre 15% do respectivo valor médio, valor
médio este que também corresponde à semi-soma dos valores inicial e final
de cada fundo71;

- Através dos montantes estimados para as comissões de aquisição/subscrição e de
reembolso/resgate, recalculou se a rendibilidade, de modo a que se captasse o
efeito dessas comissões. Para tal, foram considerados dois cenários extremos –
ainda que os resultados obtidos ao nível da rendibilidade líquida fossem
praticamente os mesmos – em termos do momento de cobrança desses dois
tipos de comissões: cobradas no início, e no final do exercício72. A rendibilidade
líquida para efeitos da análise resultou da semi soma das rendibilidades líquidas
obtidas em cada um desses dois cenários;

- Obtida dessa forma a valorização anual líquida – ou seja, a “rendibilidade anual
auferida pelos tomadores de seguros e contribuintes”, obteve se a diferença
face à “rendibilidade anual dos fundos” e, daí, o peso dessa diferença nesta
rendibilidade, i.e., o “peso das comissões de aquisição/subscrição e de
reembolso/resgate na rendibilidade anual dos fundos”.

Como se depreende pela leitura do gráfico, o peso das comissões cobradas fora
dos fundos é menor nos fundos de investimento mobiliário – cujo peso é de
apenas 1,1% em termos de rendibilidade anual do fundo –, mas também é neste
segmento do mercado de produtos PPR que as valorizações (incluindo, portanto,
a rendibilidade líquida) foram menores (3%).

Verifica se que o segmento dos seguros não ligados que já não se encontram em
comercialização é aquele onde, em 2006, esse peso era maior (9,7%). Apesar disto, foi
nesse mesmo segmento que se registou a 2.ª rendibilidade líquida mais elevada (3,7%).

O segmento do mercado de produtos PPR constituído por fundos de pensões foi
aquele que, em termos gerais, ofereceu maior rendibilidade líquida (4,1%) aos
consumidores de PPR. O peso das comissões de subscrição e de resgate em termos
de rendibilidade anual desses fundos foi de 2,7%.
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É um facto que o melhor nível de rendibilidade pode decorrer da existência de
melhores políticas de investimento e/ou de menores custos suportados pelos fundos
que financiam PPR – ou seja, fundos autónomos de apólices de seguro, fundos de
pensões e fundos de investimento mobiliário. Não obstante, a questão que
inevitavelmente se deve colocar é a de saber até que ponto o desempenho financeiro
líquido desses dois tipos de comissões cobradas aos tomadores de seguros e
contribuintes dos diferentes segmentos do mercado de produtos PPR continua a ser
melhor nos segmentos cujas comissões são mais altas. Isto significa, por outras
palavras, procurar mensurar o efeito das comissões que são cobradas directamente
aos clientes de PPR – i.e., que não são deduzidas aos fundos – na rendibilidade final
dos produtos. O resultado dessa análise encontra-se no gráfico seguinte.

O gráfico anterior constitui uma perspectiva de análise bastante relevante para os
clientes de PPR, qualquer que seja o veículo de produto utilizado. Dessa análise
duas importantes conclusões podem ser extraídas:

- Os valores divulgados referentes à rendibilidade efectiva de cada produto
PPR – coluna assinalada a laranja – apenas reflectem o desempenho
financeiro do fundo a que cada um desses produtos está associado, ou
seja, não captam o efeito das comissões que são cobradas fora desse
fundo70;

- Será necessário comparar não tanto a rendibilidade efectiva do produto em
questão mas sobretudo a rendibilidade liquida das comissões que são
directamente cobradas aos clientes e que não são captados por essa
rendibilidade efectiva – coluna assinalada a azul –, pois este é o indicador
que na verdade reflecte o resultado financeiro do investimento efectuado
pelos consumidores de PPR.

Rendibilidade dos fundos
versus rendibilidade

auferida pelos tomadores
de seguros e
contribuintes

Efeito, na rendibilidade
final, das comissões

pagas directamente pelos
tomadores de seguros e

contribuintes 

Cálculo da rendibilidade
líquida das comissões

suportadas directamente
pelos tomadores de

seguros e contribuintes 

Gráfico B.10 Rendibilidade anual dos fundos e rendibilidade líquida das comissões de aquisição/subscrição e das comissões
de reembolso/resgate, por tipo de produto PPR

70 Por exemplo, enquanto normalmente as comissões de gestão financeira são cobradas ao próprio fundo – e, como tal,
o seu efeito reflecte se logo na respectiva rendibilidade –, nos casos das comissões de aquisição/subscrição e de
reembolso/resgate a regra é diferente, por não serem deduzidas ao fundo, mas sim directamente aos clientes.

71 De facto, ao longo dos últimos anos tem se notado que tanto os prémios e entregas dos PPR como os montantes pagos
por esses produtos estão compreendidos entre 10% e 20% do valor dos respectivos fundos.
De qualquer forma, como se verá mais adiante, o efeito de considerar uma percentagem maior ou menor não é
suficiente para permitir alterar o sentido das conclusões.

72 No cenário em as comissões, “C”, são cobradas no início do ano, a taxa de rendibilidade anual líquida, “r*”, resultou
de r* = F1 / (F0 + C) – 1, enquanto que no caso do cenário em as comissões são cobradas no fim do ano, essa taxa de
rendibilidade resultou de r* = (F1 – C) / F0 – 1.



Como se nota, apenas nos fundos de pensões e nos fundos de investimento
mobiliário existe uma correlação positiva forte entre a rendibilidade e a
volatilidade. A correlação negativa nas apólices de seguro deve se ao facto de
terem obtido ao mesmo tempo uma rendibilidade relativamente alta e uma
volatilidade mais baixa que os restantes segmentos do mercado de produtos PPR.

Como se pode verificar através do próximo quadro, 80% do valor dos fundos de
pensões estava associado a maiores volatilidades – entendidas estas como sendo
superiores a 2% –, enquanto nos fundos de investimento mobiliário e nas apólices
de seguro essa percentagem era, respectivamente, de 45% e 10%.

6.  Notas finais

Para além de poder contribuir para elevar o nível de transparência do mercado dos
produtos PPR, a divulgação da informação constante deste estudo permitirá
certamente melhorar o grau de conhecimento da realidade desses produtos por
parte dos consumidores.

Das conclusões do presente estudo denota-se que é necessário ponderar o efeito
que eventuais regras rígidas, na comercialização e distribuição dos PPR bem como
ao nível da própria gestão desses produtos, podem ter em termos da rendibilidade
dos mesmos. Esta é uma questão típica da problemática do trade off entre os
custos da divulgação de informação e os custos operacionais e os benefícios a
atribuir aos clientes dos produtos financeiros.

Por outro lado, este estudo permite também referir que embora os custos
debitados aos fundos afectem fortemente a rendibilidade dos produtos PPR, as
estratégias de investimento traçadas para esses produtos constituem igualmente
um factor de distinção desses produtos ao nível da rendibilidade obtida. Em
termos mais amplos no âmbito dos produtos substitutos, esta questão deve ser
tanto mais aprofundada quanto menos nítidas são as diferenças entre os diversos
produtos.
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Deve contudo ser realçado que no caso dos seguros não ligados a rendibilidade
usada no estudo não inclui, para os fundos autónomos de algumas empresas de
seguros, a taxa anual de participação nos resultados. Assim sendo, para efeito das
conclusões retiradas da análise comparativa deve ter-se presente que a
rendibilidade concreta obtida em 2006 para os seguros não ligados foi um pouco
superior àquela que se encontra expressa neste estudo.

No quadro abaixo são apresentados os resultados obtidos para a rendibilidade
líquida de cada segmento do mercado de produtos PPR e o peso das comissões de
aquisição/subscrição e de reembolso/resgate na rendibilidade anual dos fundos
dos respectivos segmentos, tendo em consideração três diferentes cenários em
termos de base de incidência dos montantes de comissões cobradas.

Como se comprova, a alteração na base de incidência para efeitos da
determinação das comissões de aquisição/subscrição e das comissões de
reembolso/resgate não afecta de forma significativa as conclusões quanto à
rendibilidade anual líquida dessas comissões que é obtida pelos tomadores de
seguros e contribuintes. Os valores relativos ao cenário cuja base de incidência das
comissões corresponde a 15% do valor do fundo encontram se graficamente
apresentados no Gráfico B.10.

5.  Rendibilidade e volatilidade dos produtos PPR

Tal como foi mencionado no ponto 2, a análise efectuada à relação entre a
rendibilidade e a volatilidade em cada um dos segmentos do mercado de produtos
PPR tem por base um conjunto diferente do que foi usado para efectuar a relação
entre a rendibilidade e as comissões.

Com efeito, no estudo da relação entre a rendibilidade e a volatilidade não foi incluída a
esmagadora maioria dos seguros não ligados – que, como se viu anteriormente,
representam cerca de 90% do valor total dos seguros PPR e mais do que 2/3 do valor total
do mercado dos PPR –, por não se dispor de informação sobre a volatilidade73.

O quadro seguinte ilustra os níveis de rendibilidade e respectiva volatilidade
referente a 2006, para cada um dos tipos de PPR, bem como os respectivos
coeficientes de correlação e de variação.

Quadro B.2 Rendibilidade líquida e peso das comissões de aquisição/subscrição e de reembolso/resgate na rendibilidade
anual do fundo, por tipo de produto PPR, em função da base de incidência dos montantes de comissões
cobradas (BI)

Quadro B.3 Rendibilidade e volatilidade, por tipo de produtos PPR

Quadro B.4 Frequências relativas do número de fundos  e do respectivo valor, por tipo de produtos PPR

BI = 10% do valor do fundo BI = 15% do valor do fundo BI = 20% do valor do fundo
Peso das comissões Peso das comissões Peso das comissões

Rendibilidade líquida na rendibilidade do Rendibilidade líquida na rendibilidade do Rendibilidade líquida na rendibilidade do
fundo fundo fundo

Seguros não ligados 
em comercialização 3,6% 3,2% 3,5% 4,8% 3,5% 6,4%
Seguros não ligados 
fora de comercialização 3,8% 6,5% 3,7% 9,7% 3,6% 12,9%
Seguros ligados 
em comercialização 3,6% 3,6% 3,6% 5,4% 3,5% 7,2%
Seguros ligados 
fora de comercialização 3,4% 5,5% 3,3% 8,3% 3,2% 11,0%
Fundos de pensões 4,1% 1,8% 4,1% 2,7% 4,0% 3,6%
Fundos de investimento 
mobiliário 3,0% 0,8% 3,0% 1,1% 3,0% 1,5%

Rendibilidade Volatilidade Coeficiente de correlação Coeficiente de variação

Seguros ligados em comercialização 3,77% 1,30% -0,73 0,35
Seguros ligados fora de comercialização 3,60% 1,01% -0,54 0,28
Fundos de pensões 4,20% 2,37% 0,79 0,56
Fundos de investimento mobiliário 3,01% 1,47% 0,80 0,49

Apólices de seguros Fundos de pensões Fundos de investimento mobiliário
Número de Valor dos Número de Valor dos Número de Valor dos 

Escalões de volatilidade fundos fundos fundos fundos fundos fundos

(0% , 1%] 44% 58% 18% 21% 43% 55%
(1% , 2%] 33% 32% 0% 0% 7% 0%
(2% , 3%] 14% 7% 35% 54% 36% 11%
>= 3% 9% 3% 47% 26% 14% 34%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

73 Note-se que tal inexistência de informação sobre a volatilidade se deve ao facto de nos seguros de Vida não ligados não
ser exigido o funcionamento com base no sistema de unidades de conta/unidades de participação.
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C - Estudo da População Pensionista e das Pensões de

Acidentes de Trabalho

1. Introdução

No presente capítulo apresenta-se um estudo enquadrado na modalidade
Acidentes de Trabalho (AT) que pretende efectuar a caracterização do universo de
pensionistas e demais beneficiários, considerando um conjunto de variáveis, tais
como o sector de actividade, o sexo, a idade e o tipo de incapacidade. Além dos
benefícios pagos sob a forma de pensões, a presente análise incluirá as
responsabilidades associadas à prestação de assistência vitalícia aos sinistrados.

2. Dados de base

Este estudo teve por base a informação estatística disponível, designadamente o
reporte regular do sistema de informação de pensões de AT definido na Norma
Regulamentar n.º 11/2003-R, de 19 de Maio.

Por limitações da informação disponível, o presente estudo apenas abrangerá
89% do total do mercado. Apesar de a categoria de trabalhadores independentes
representar apenas 3% da totalidade dos pensionistas e beneficiários, é o grupo
onde se registam maiores limitações em termos da informação disponível.

3. População pensionista

3.1. Análise descritiva do conjunto de pensões de AT

Numa primeira análise procurou-se efectuar o estudo da repartição do conjunto
de pensionistas de AT por sectores de actividade no caso dos trabalhadores
dependentes, e por profissões, no caso dos independentes.

O gráfico seguinte permitem efectuar a comparação do peso de cada sector de
actividade no universo de pensões de AT, considerando os trabalhadores dependentes.
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Ainda que as principais conclusões permaneçam válidas, convém realçar que os
produtos PPR incluem realidades que podem ser bastante diferentes. Para além da
situação dos produtos poderem estar ou não em comercialização, a característica
mais relevante tem a ver com quem assume o risco de investimento. De facto,
enquanto nos seguros ligados, nos fundos de pensões e nos fundos de
investimento mobiliário – que, no seu conjunto, representam quase 1/3 do valor
total do mercado dos produtos PPR – o risco de investimento é assumido pelos
tomadores de seguros e contribuintes, no caso dos seguros não ligados esse risco
é suportado pelas empresas de seguros, sem prejuízo de poderem ser distribuídos
aos tomadores rendimentos adicionais por via da participação nos resultados.

Posto isso, e atenta a natureza de longo prazo que revestem os produtos PPR, para
se poder assegurar a defesa do melhor interesse dos clientes três condições
essenciais têm de ser cumpridas em permanência:

- Definir as políticas de investimento de modo a tentar maximizar o binómio
rendimento risco. Desse modo, espera-se que os operadores evitem um
inadequado risco de perda e obtenham um rendimento adequado ao risco
incorrido;

- Assegurar um razoável nível de informação a prestar aos clientes,
especialmente no que se refere aos diferentes tipos de riscos associados à
política de investimento definida, de modo a que esse nível de informação
não se traduza em custos desnecessários para estes. Pode considerar-se que
o nível de informação prestada deixa de ser razoável quando o benefício ou
utilidade marginal para os clientes, associada a essa informação, é inferior
ao correspondente custo marginal que decorre do facto dos custos de
informação não compensarem o efeito negativo ao nível da rendibilidade
dos produtos; e

- Aplicar práticas eficientes de gestão. A obtenção de um bom rendimento
do fundo que financia o produto PPR deve ser assegurada não apenas pelas
vias da política de investimento e do nível de informação prestada aos
clientes mas também através de um controlo de custos operacionais que,
directa ou indirectamente, afectam a sua rendibilidade.

Sectores de actividade 
e profissões

Gráfico C.1 Repartição das pensões de AT por sectores de actividade (trabalhadores
dependentes)
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Em seguida, analisa-se a repartição das pensões de AT por sexo dos pensionistas.
Esta análise foi efectuada de forma desagregada para cada um dos três grandes
sectores de actividade. Tal como se pode verificar, a partir do quadro seguinte, o
peso do sexo masculino é bastante superior ao do feminino.

A diferença entre os pesos associados a cada um dos sexos é especialmente significativa
no sector terciário. Por outro lado, o secundário é aquele em que esta diferença é menor,
já que o sexo feminino representa quase 40% das pensões. No total, a população de
pensionistas do sexo feminino constitui apenas cerca de um terço do universo.

Em termos de caracterização da população pensionista à data de 31 de Dezembro
de 2006, o gráfico seguinte apresenta o peso relativo que cada tipo de pensionista
assume na totalidade das pensões em pagamento. 

Conforme se observa no gráfico anterior, a grande maioria das pensões de AT são
pagas aos próprios sinistrados. Relativamente às pensões por morte, atribuídas aos
cônjuges e órfãos, conclui-se que as mesmas assumem um peso relativamente
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Relativamente à categoria de trabalhadores dependentes, as actividades onde se
regista um maior número de pensões de AT correspondem às ligadas às indústrias
transformadoras e de construção civil. De facto, estes dois grupos abarcam mais
de metade das pensões. Em relação ao primeiro grupo, verifica-se uma maior
concentração para as indústrias têxtil e metalúrgicas, seguindo-se as da madeira,
cortiça e pasta de papel. No âmbito da construção civil, são as actividades
inerentes à construção de edifícios que assumem maior importância, por
comparação com as de acabamento e outras relacionadas.

Às actividades inseridas no sector primário cabem apenas cerca de 12% das
pensões, existindo um maior peso associado às ligadas à agricultura, pesca e
silvicultura do que às enquadradas nas indústrias extractivas e similares. 

Por último, analisando as actividades que se englobam no sector terciário (serviços),
importa destacar o peso do comércio e serviços relacionados (11%). A área de
transportes, armazenagem e telecomunicações apresenta uma percentagem de 8%,
destacando-se os sinistros relacionados com transportes terrestres. Dentro dos serviços
não especificados encontra-se um grupo bastante heterogéneo, desde os mais variados
serviços prestados a empresas (alugueres, etc.), educação, administração pública,
actividades financeiras, saúde, entre outras. Existe uma repartição mais ou menos
equitativa entre estes pequenos grupos, à excepção do primeiro referido, ao qual cabe
quase 44% das pensões incluídas no universo dos serviços não especificados.

Relativamente às pensões afectas a trabalhadores independentes, conclui-se que a
maior parte está associada às actividades praticadas por operários e artífices, o que
engloba uma parte do sector da indústria e construção. 

As profissões ligadas à agricultura e às pescas acumulam cerca de 8% das
pensões, tal como se verificou no caso dos trabalhadores dependentes. 

Destacam-se ainda as profissões ligadas ao comércio e serviços relacionados, às
quais cabem aproximadamente 17% das pensões, bem como o peso de 18% dos
administrativos e similares.

Agregando as várias actividades nos três grandes sectores, conclui-se que o secundário é
aquele que assume maior peso, seguindo-se o terciário e, por último, o sector primário,
ao qual apenas estão associadas cerca de 13% das pensões de AT.

Gráfico C.2 Repartição das pensões de AT por profissões (trabalhadores independentes)

Gráfico C.3 Repartição das pensões de AT por sectores de actividade

Quadro C.1 Repartição das pensões de AT por sexos

Sexo dos pensionistas

Tipos de pensionistas

Sectores Masculino Feminino

Primário 68,6% 31,4%
Secundário 61,4% 38,6%
Terciário 76,9% 23,1%
Total 67,1% 32,9%

Gráfico C.4 Repartição das pensões de AT por tipos de pensionistas



330055

No quadro que se segue apresentam-se os resultados obtidos para a média e
desvio padrão das distribuições apresentadas, desagregando-se ainda os mesmos
para o universo mais restrito de cada sector de actividade. 

De um modo geral, não existem diferenças muito significativas entre os sectores de
actividade quando se comparam as distribuição das idades. No entanto, verifica-se que os
pensionistas sinistrados e cônjuges do sector primário são os que apresentam, em média,
idades mais avançadas, embora com desvios padrão semelhantes em valor absoluto. 

Para a totalidade de pensionistas, as diferenças entre as distribuições para cada sector parecem
ser irrelevantes, registando-se uma idade média global de aproximadamente 47 anos.

Na análise seguinte apresenta-se a distribuição da população de pensionistas (apenas
sinistrados) por idades de ocorrência dos sinistros de AT que originaram o pagamento das
respectivas pensões. Esta distribuição não pode, no entanto, ser utilizada para aferir do
grau de risco associado a cada idade, uma vez que para tal seria necessário cruzar esta
informação com a distribuição das idades da população segura, exposta ao risco.

Por limitações na informação disponível, a presente análise considera apenas 96% dos
pensionistas considerados nas análises anteriores. 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição relativa do número de
pensionistas, para cada idade de ocorrência do sinistro. Os resultados consideram
ainda a desagregação por grandes sectores de actividade.
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semelhante, totalizando 22% da totalidade das pensões em pagamento. Por
último, apenas aproximadamente 3% das pensões são pagas a outros
beneficiários, como por exemplo ascendentes.

Note-se que a repartição acima se mantém se for efectuada uma análise separada
para cada um dos três grandes sectores de actividade. Evidencia-se apenas um
maior peso relativo para as pensões de viuvez e orfandade no sector primário, que
totalizam cerca de 30% das pensões nesse universo.

Outra análise relevante consiste na distribuição do número de pensionistas por
idades. Note-se, em particular, que a idade tem um impacto significativo no valor
das responsabilidades futuras associadas às pensões em pagamento. 

No gráfico seguinte apresentam-se as distribuições das idades para cada tipo de
pensionista: sinistrados, cônjuges e órfãos. Para além disso, expõe-se a
distribuição das idades para a totalidade dos pensionistas, incluindo um outro
grupo correspondente a ascendentes e outros parentes a cargo do sinistrado, cuja
distribuição é bastante irregular. Por este motivo, não se apresenta o traçado da
distribuição das idades para este grupo em particular, encontrando-se esta
irregularidade associada ao carácter heterogéneo deste mesmo grupo. 

Conforme se constata pelo gráfico anterior, o desvio padrão da distribuição das
idades dos órfãos é o mais reduzido, o que já seria expectável, uma vez que, salvo
em caso de deficiência, as pensões de orfandade só são pagas até que os
beneficiários completem 25 anos de idade. 

Adicionalmente, importa notar que o grupo de pensionistas com idades mais
avançadas corresponde ao grupo de beneficiários de pensões de viuvez. 

Dado o peso relativo do grupo de sinistrados no universo de pensões de AT,
verifica-se que a distribuição das idades para a totalidade dos pensionistas
aproxima-se bastante da distribuição das idades para o grupo dos sinistrados. Tal
apenas não acontece para as idades inferiores, devido à elevada concentração de
beneficiários de pensões de orfandade.

Quadro C.2 Média e desvio padrão das distribuições das idades dos pensionistas por tipos de pensionistas e sectores de
actividade

Sinistrados Cônjuges Órfãos Total
Sectores Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio

padrão padrão padrão padrão

Primário 54,0 15,7 59,7 15,5 16,9 6,0 46,8 18,1
Secundário 49,1 14,5 49,1 14,5 16,9 6,9 46,4 17,5
Terciário 49,3 15,7 56,1 15,8 15,8 6,3 47,4 17,8
Total 49,8 15,4 56,5 15,1 16,7 6,3 46,8 18,4

Idade de ocorrência dos
sinistros

Distribuição das idades
dos pensionistas

Gráfico C.5 Distribuição das idades por tipos de pensionistas

Gráfico C.6 Distribuição das idades de ocorrência dos sinistros, por sector de actividade
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3.2. Análise da concentração/dispersão dos sectores de
actividade

Na análise do nível de concentração entre os diferentes sectores de actividade
estimou-se o índice de Gini74 para cada empresa de seguros, bem como para o
mercado. Este indicador foi estimado apenas com base na informação relativa a
trabalhadores dependentes, o que corresponde, ainda assim, à quase totalidade
da informação, dado o peso diminuto da categoria trabalhadores independentes.

A classificação dos sectores de actividade aplicada nesta análise tem
correspondência com a apresentada no primeiro gráfico deste estudo.

Em primeiro lugar, apresenta-se o histograma relativo aos resultados que se
obtiveram para o índice de Gini, para o conjunto das empresas de seguros em
análise (15 entidades). 

O intervalo de maior frequência, em termos de número de empresas de seguros,
corresponde ao intervalo relativo a valores para o índice de Gini entre 50% e 60%,
o que denota uma concentração bastante significativa para a maioria das
empresas. 

Para uma empresa em particular, este valor chega a atingir quase 92%. Tal deve-se à
grande importância que o sector primário assume na carteira da empresa em questão. 

Para as restantes empresas, os elevados níveis de concentração estão
normalmente associados ao peso que as actividades do sector secundário
assumem na respectiva carteira.

Agregando a informação dada pelo conjunto das empresas de seguros, é possível traçar
a curva de Lorenz para o mercado. O traçado desta curva permite analisar se a repartição
em causa se encontra próxima ou distante de uma situação teórica caracterizada por
uma repartição perfeitamente equitativa das pensões pelos sectores de actividade.
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Numa primeira conclusão, as distribuições das idades de ocorrência são
bastante semelhantes para os sectores secundário e terciário. Dado o
elevado peso relativo destes dois sectores no cômputo global, a distribuição
relativa à totalidade dos pensionistas apresenta uma configuração
semelhante a estas duas distribuições. 

Conclui-se ainda que para o sector primário verificou-se uma maior
proporção relativa de ocorrências em idades superiores a 54 anos do que
para os restantes sectores. 

Em termos médios, os sinistrados pertencentes ao sector primário sofrem o
acidente com 42 anos enquanto nos outros dois sectores a idade média de
ocorrência corresponde a cerca de 40 anos.

Em seguida estuda-se a forma como as pensões de AT se repartem por tipo
de incapacidade. Os diferentes tipos possíveis são: incapacidade absoluta
para todo e qualquer trabalho, incapacidade para o trabalho habitual e
incapacidade parcial.

No gráfico seguinte encontra-se o peso que cada tipo de incapacidade
representa, no conjunto total das pensões.

Constata-se que apenas cerca de 4% das pensões são devidas por situações
de incapacidade absoluta para todo e qualquer trabalho. Observou-se ainda
que este tipo de incapacidade é mais frequente nos sectores primário e
secundário. 

Relativamente à incapacidade absoluta para o trabalho habitual, o sector
secundário é aquele em que é registado o maior peso relativo. 

Finalmente, os casos de incapacidade parcial são os que existem em maior
número, especialmente no sector terciário, onde chegam a totalizar cerca de
86% dos casos de incapacidade. 

Gráfico C.8 Histograma – Índice de Gini para o conjunto das empresas de seguros
analisadas

74 O índice de Gini é uma medida que reflecte o nível de concentração de uma população, variando entre 0 e 1, sendo
tanto maior quanto mais elevado for o nível de concentração.

Gráfico C.7 Repartição das pensões de AT por tipo de incapacidade

Tipo de incapacidade



330099

Em primeiro lugar, o valor anual médio da pensão para cada um dos três sectores
de actividade é apresentado no quadro seguinte.

Apesar de o número de pensões associadas ao sector primário ser inferior ao
registado nos restantes sectores de actividade, estas pensões apresentam,
em média, os valores mais elevados. No total, o valor anual médio das
pensões de AT aproxima-se de 1.600 euros.

No que respeita à medida de dispersão das pensões, constata-se que a maior
volatilidade é registada para as pensões relativas a actividades do sector
terciário. As estimativas encontradas para o desvio padrão para as pensões
associadas aos restantes dois sectores são relativamente próximas e
consideravelmente mais baixas que os desvios relativos às pensões ligadas
ao terciário.

Se, conjuntamente com esta informação, for considerada a relativa ao sexo
dos pensionistas, obtém-se o seguinte gráfico:

Valores em euros
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O índice de Gini que se obteve para o mercado total corresponde a cerca de
59,73%. Conclui-se, portanto, que existe uma desigualdade relativamente
significativa na repartição das pensões de AT pelos diferentes sectores. Note-se
que os sectores de actividade representados na curva são, por ordem crescente, os
seguintes:

- Indústrias extractivas, produção e distribuição de electricidade e água;

- Agricultura, pesca e silvicultura;

- Transportes, armazenagem e comunicações;

- Comércio, reparação de bens diversos, alojamento e restauração;

- Outros serviços não especificados;

- Construção; e 

- Indústrias transformadoras.

São, em particular, as indústrias transformadoras e o sector da construção
que concentram a maioria das pensões de AT. Tal como já se concluiu
anteriormente, as actividades ligadas ao sector primário assumem um peso
pouco relevante no universo de pensões.

4. Pensões de Acidentes de Trabalho

Na presente secção, será efectuada a análise do montante anual das
pensões, em função de um conjunto de variáveis. 

Sectores de actividade

Quadro C.3 Valor anual médio das pensões de AT, por sector de actividade

Sector de actividade Pensão média* Desvio padrão

Primário 1.758 2.023
Secundário 1.598 1.928
Terciário 1.549 3.009
Total 1.604 2.276

*Valores em euros

Gráfico C.10 Valor anual médio das pensões de AT, por sector de actividade e por sexo dos pensionistas

Gráfico C.9 Curva de Lorenz para o mercado – Nível de concentração dos sectores de
actividade
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Em termos agregados, a pensão média paga aos sinistrados mantém-se relativamente
estável para as várias idades de ocorrência, oscilando apenas entre os 1.500 e 1.600
euros. No entanto, conforme observado anteriormente, o valor médio da pensão paga a
um sinistrado é ligeiramente superior, o que se explica pelo facto de algumas pensões
terem sido excluídas nesta análise por limitações de informação sobre a idade de
ocorrência dos sinistros. 

De uma forma geral, os montantes médios das pensões são mais reduzidos para o sector
terciário, não sendo visível quaisquer relação entre estes montantes e a idade de
ocorrência dos sinistros. Denotam-se maiores oscilações no caso do sector primário, em
que existe uma quebra do valor médio da pensão entre as idades de ocorrência que
medeiam os 45 e os 55 anos. 

Finalmente, relativamente ao sector de maior importância nas pensões de AT (sector
secundário), é visível uma ligeira tendência de aumento do valor médio da pensão à
medida que a idade de ocorrência dos sinistros aumenta. 

O gráfico seguinte representa a análise efectuada à variação do montante médio das
pensões devidas a sinistrados por tipo de incapacidade.
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Perante esta informação, conclui-se que, para o agregado, o valor anual
médio da pensão é mais elevado para os pensionistas do sexo feminino. No
entanto, esta relação existe apenas no sector secundário, já que nos
restantes sectores passa-se precisamente o contrário, sendo que no caso do
sector terciário a diferença é reduzida. 

Para o agregado, o valor médio da pensão mais elevado corresponde ao
sector primário e o mais baixo está associado ao secundário, em ambos os
casos para os pensionistas do sexo masculino. 

Em seguida, expõem-se os resultados em termos de valor médio e de
medidas de dispersão para as pensões relativas a diferentes tipos de
pensionistas. No quadro seguinte apresentam-se os valores agregados
obtidos para o conjunto dos três grandes sectores de actividade.

Conforme se constata, existem diferenças significativas entre os montantes
anuais das pensões e respectivos desvios para diferentes tipos de
pensionistas. 

É notório que as pensões pagas por motivos de viuvez são as mais elevadas,
chegando, em média, a ultrapassar 2.900 euros para o caso do sector
terciário. 

O segundo grupo de pensões mais elevadas corresponde ao conjunto de
sinistrados, embora com um valor médio significativamente mais baixo que
o registado para o grupo dos cônjuges. 

Relativamente às pensões pagas a sinistrados, estas atingem, em média, os
valores mais elevados para o sector primário, e os mais baixos para o sector
terciário. De facto, para este último sector, as pensões pagas a outros
pensionistas, nomeadamente, ascendentes, são as mais elevadas, para além
das pensões atribuídas aos cônjuges.

Relativamente às medidas de dispersão das pensões, verifica-se que as pagas
a sinistrados são as que registam valores superiores, com um desvio padrão
que ultrapassa 4.000 euros. A estas, seguem-se as pensões atribuídas aos
cônjuges e ascendentes e outros não especificados.

O gráfico seguinte apresenta a análise dos montantes anuais das pensões
pagas a sinistrados por idade de ocorrência dos sinistros.

Gráfico C.11 Valor anual médio das pensões atribuídas aos sinistrados por idade de ocorrência do sinistro

Tipos de incapacidade

Gráfico C.12 Montante anual médio das pensões atribuídas aos sinistrados, por tipo de incapacidade e sector de actividade

Tipos de pensionistas

Idade de ocorrência dos
sinistros

Quadro C.4 Valor anual médio das pensões de AT, por tipo de pensionista

Tipo de pensionistas Pensão média* Desvio padrão

Sinistrados 1.627 4.083
Cônjuges 2.752 2.779
Órfãos 1.458 1.619

Ascendentes e outros 1.400 2.303
Total 1.604 3.627

*Valores em euros
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Tal como se pode observar, existe uma diferença acentuada no custo médio dos
encargos com assistência vitalícia entre o sector primário e os restantes dois
sectores. Os custos com assistência vitalícia associados ao sector primário, apesar
de abrangerem um menor número de beneficiários, apresentam o maior grau de
severidade. 

Relativamente aos sectores secundário e terciário, verifica-se que os respectivos
custos médios são semelhantes, sendo ligeiramente mais elevado o associado ao
secundário. Em termos agregados, o custo médio excede 3.000 euros, o que
significa que a severidade média dos pagamentos com assistência vitalícia é mais
elevada que as próprias pensões de AT. Contudo, o número de beneficiários
abrangidos é bastante mais baixo que o registado para aquelas.

Os valores obtidos para o desvio padrão destes pagamentos indicam que o nível
de dispersão dos encargos relativos ao sector primário é muito elevado, existindo
um número limitado de casos caracterizados por um elevado montante de custos
anuais. Para os sectores secundário e terciário, os valores dos desvios padrão são
elevados, embora significativamente mais baixos do que para o primário.

Por conseguinte, existe uma grande volatilidade neste tipo de pagamentos, o que
certamente se traduzirá numa acrescida dificuldade em prever os montantes a
pagar com este tipo de encargos. 

O próximo gráfico resume o peso de cada tipo de incapacidade no total dos
montantes pagos relativos a assistência vitalícia.
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Em primeiro lugar, é notório que os valores médios das pensões são tanto maiores
quanto maior a gravidade do tipo de incapacidade. Deste modo, as pensões
associadas a um tipo de incapacidade absoluta para todo e qualquer trabalho
chegam a atingir valores próximos de 5.000 euros enquanto os valores associados
a um tipo de incapacidade parcial rondam apenas 1.000 euros. 

Conclui-se ainda pela não existência de diferenças significativas entre os três
grandes sectores de actividade, denotando-se apenas que o sector secundário
apresenta valores médios ligeiramente mais baixos que os registados para os
restantes sectores.

5.  Assistência Vitalícia e Prestação Suplementar

Na presente secção caracterizar-se-á a população beneficiária de pagamentos do
tipo assistência vitalícia, bem como as prestações suplementares, enquadráveis na
modalidade AT75. 

Será, de igual modo, efectuada a análise dos referidos montantes anuais em
pagamento, tendo em conta os sectores de actividade associados, o sexo dos
beneficiários e o grau de incapacidade existente.

Em primeiro lugar, apresenta-se o estudo efectuado à população de beneficiários.
Note-se que a mesma representa apenas cerca de 6% da totalidade de
pensionistas de AT.

5.1.  Assistência Vitalícia 

O gráfico seguinte analisa o peso relativo de cada sector de actividade, no total de
custos com assistência vitalícia. 

Tal como se verificou para as pensões de AT, o sector de maior importância relativa
é o sector secundário, seguindo-se o terciário.

Em seguida, apresenta-se a desagregação do custo médio anual destes mesmos
encargos por sector de actividade.

Quadro C.5 Valor anual médio dos pagamentos com assistência vitalícia

Sectores de actividade Valor médio* Desvio padrão

Primário 4.728 11.630
Secundário 2.994 6.942
Terciário 2.806 7.118
Total 3.047 7.665

* Valores em euros

Tipos de incapacidade

Gráfico C.14 Peso dos tipos de incapacidade no universo de pagamentos com assistência vitalícia, por sector de actividade

75 Há direito ao pagamento de prestações suplementares sempre que do acidente de trabalho resultem lesões que levem
o sinistrado a necessitar de uma assistência permanente, por parte de uma terceira pessoa.

Sectores de actividade

Gráfico C.13 Peso dos sectores de actividade no âmbito dos pagamentos com assistência
vitalícia
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Em primeiro lugar, constata-se que cerca de 54% dos sinistrados apresentam um
grau de incapacidade superior a 90%. Para além disso, existe uma forte
concentração em torno dos 80%, sendo que, globalmente, o grau de
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Comparando este gráfico com o relativo aos tipos de incapacidade para o universo
de pensões de AT, conclui-se que as incapacidades parciais perdem grande parte
da sua importância. De facto, o tipo de incapacidade mais comum no universo dos
sinistrados que beneficiam de assistência vitalícia é a absoluta para o trabalho
habitual. 

Para o agregado, verifica-se que a incapacidade mais grave, a absoluta para todo
e qualquer trabalho, assume um peso de cerca de 23%, enquanto que este peso
era de apenas 4% no universo dos pensionistas de AT. Nota-se ainda que o sector
de actividade em que este tipo de incapacidade tem um peso mais baixo é o
terciário. Tal poderá explicar o menor valor médio registado para este sector em
particular. Contudo, não existem diferenças significativas a este nível, entre os
sectores primário e secundário, que possam justificar a significativa diferença entre
os respectivos montantes do custo médio.

Pela análise do gráfico anterior conclui-se que a grande diferença existente entre
o valor médio dos pagamentos decorrente de sinistros associados ao sector
primário encontra-se nos casos de incapacidade mais grave. 

No que se refere aos sectores secundário e terciário, para o caso da incapacidade
mais grave, existe uma grande semelhança entre os respectivos valores médios,
que rondam 6.000 euros. No primário, o respectivo valor excede o dobro deste
montante. 

Para além do tipo de incapacidade, foi ainda analisado o grau de incapacidade dos
vários sinistrados que beneficiam de pagamentos por assistência vitalícia. 

Os gráficos e quadros seguintes permitem observar a distribuição do grau de
incapacidade, quer em termos de número de beneficiários, quer em termos de
montantes médios pagos.

Gráfico C.16 Distribuição do grau de incapacidade dos beneficiários de assistência vitalícia

Gráfico C.17 Montante médio dos custos com assistência vitalícia, por grau de
incapacidade

Quadro C.6 Grau de incapacidade médio para os beneficiários de assistência vitalícia, por
sector de actividade

Sectores de actividade Peso

Primário 91%
Secundário 86%
Terciário 87%
Total 87%

Grau de incapacidade

Gráfico C.15 Valor médio dos custos com assistência vitalícia, por tipo de incapacidade
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Tal como acontece com os custos com assistência vitalícia, há uma diferença
significativa entre o valor médio das prestações associadas a sinistros no
âmbito do sector primário e os restantes. 

Outro aspecto que se evidencia é o facto de este tipo de pagamentos ser, em
média, relativamente mais baixo que o registado para a assistência vitalícia.
Mais uma vez, parecem existir algumas semelhanças, a este nível, entre os
sectores secundário e terciário.

Em termos de dispersão, não se registam diferenças significativas entre os
sectores de actividade. Comparativamente aos pagamentos com assistência
vitalícia, verifica-se que os montantes das prestações suplementares
apresentam uma volatilidade bastante inferior, já que o valor mais elevado
para o desvio padrão corresponde ao terciário e totaliza apenas 2.581
euros.

De seguida, apresentam-se os pesos para cada tipo de incapacidade no
universo destas prestações. Note-se que apenas as situações de
incapacidade absoluta originam o pagamento de prestações
suplementares.

A forma como as prestações se repartem pelos dois tipos de incapacidade é
idêntica para os sectores secundário e terciário e corresponde a cerca de
65% para a incapacidade absoluta para todo e qualquer trabalho. No
primário, esta parcela atinge cerca de 86%. Esta situação poderá ser a causa
do valor médio destes custos ser particularmente elevado.

De seguida, será analisado o valor médio das prestações, por tipo de
incapacidade.
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incapacidade médio totaliza 87%. O sector primário apresenta, em média,
situações ligeiramente mais graves, chegando a ultrapassar 90%. 

Relativamente ao custo médio, é visível que este tem uma tendência crescente em
função do grau de incapacidade. O efeito de alisamento implícito no gráfico
(médias móveis com sete termos centrados) faz com que não seja possível
visualizar o real valor médio para o nível de 100%, já que este excede
efectivamente 6.000. Isto deve-se à grande diferença que existe entre os valores
associados a situações de incapacidade muito elevada, mas cujo grau é inferior a
100%, e as que atingem este mesmo grau. 

5.2.  Prestação Suplementar

As prestações suplementares têm origem em casos de elevada incapacidade dos
sinistrados em acidentes de trabalho.

O gráfico seguinte apresenta a forma como as prestações se repartem pelos três
grandes sectores de actividade.

Neste contexto, o sector primário perde importância, em comparação com o que
sucede com os custos com pensões de AT e com os pagamentos por assistência
vitalícia. O sector secundário abrange 60% das prestações. 

O quadro seguinte detalha o valor médio destas prestações por sector de
actividade.

Sectores de actividade Tipos de incapacidade

Gráfico C.19 Peso dos tipos de incapacidade, por sector de actividade

Gráfico C.18 Repartição dos custos com prestações suplementares, por sectores de
actividade

Quadro C.7 Valor anual da prestação suplementar, por sector de actividade

Sectores de actividade Valor médio* Desvio padrão*

Primário 3.548 2.272
Secundário 2.509 2.171
Terciário 2.533 2.581
Total 2.692 2.272

* Valores em euros



331199

Tal como seria expectável, existe uma grande concentração das prestações para
níveis muito elevados de incapacidade. De facto, cerca de 80% das prestações
atribuídas respeitam a um grau de incapacidade igual ou superior a 93%. 

No entanto, coexistem prestações associadas a graus de incapacidade bastante
mais baixos, inclusivamente próximos de 50%, apesar de estes casos serem
bastante menos frequentes. Deste modo, obtém-se uma incapacidade média
global de 91%, denotando-se um nível ligeiramente mais elevado para o sector
secundário e relativamente mais baixo para o terciário.

Relativamente ao valor médio da prestação, não é possível estabelecer uma
relação entre este montante e o respectivo nível de incapacidade. Existem dois
níveis de concentração mais elevados em casos de incapacidade próximas de 72%
e de 96%, cujos valores médios excedem 3.500 euros. 

De um modo geral, os valores médios oscilam bastante entre os diferentes graus
de incapacidade, apresentando valores mínimos em 61% e 88%. 

6. Notas finais

A partir deste estudo, é possível compreender melhor a caracterização da
população e dos montantes pagos, quer para os pensionistas de AT quer para os
beneficiários de pagamentos por assistência vitalícia e prestações suplementares.
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É notório, tanto para o caso da incapacidade absoluta para todo o trabalho como
para a absoluta para o trabalho habitual, que os valores médios relativos ao sector
primário são os mais elevados. Estes valores atingem mais de 5.000 para o
segundo tipo e quase 3.300 euros para o primeiro tipo. 

Os gráficos e quadros seguintes permitem observar a distribuição do grau de
incapacidade, quer em termos de número de beneficiários, quer em termos de
montantes médios pagos.

Quadro C.8 Grau de incapacidade médio associado às prestações suplementares

Sectores de actividade Grau de incapacidade médio

Primário 91%
Secundário 93%
Terciário 87%
Total 91%

Gráfico C.22 Valor anual da prestação suplementar, por tipo de incapacidade

Grau de incapacidade

Gráfico C.20 Valor anual da prestação suplementar, por tipo de incapacidade

Gráfico C.21 Distribuição do grau de incapacidade no âmbito das prestações
suplementares
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O tipo e o grau de incapacidade constituem variáveis que explicam,
em grande parte, o valor das pensões e restantes custos. Tal como
seria de esperar, existe uma tendência para que o valor destes custos
seja tanto maior quanto maior a gravidade inerente ao grau de
incapacidade.
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As principais conclusões que se podem retirar são as seguintes:

- A repart ição das pensões e restantes custos suportados pelas
empresas de seguros pelos sectores de actividade apresenta um
elevado nível de concentração para o sector secundário. Este grau de
concentração, medido pelo índice de Gini, totaliza cerca de 60%.

- A maioria das pensões encontra-se atribuída a sinistrados do sexo
masculino com uma idade média a rondar os 50 anos (embora a média
global para o conjunto de todos os pensionistas não exceda 47 anos).
A distribuição das idades varia de acordo com o tipo de pensionistas
em causa (sinistrados/cônjuges/órfãos/ascendentes e outros),
existindo algumas diferenças, a este nível, para os vários sectores de
actividade.

Dentro do universo de pensionistas de AT, os cônjuges são aqueles
que apresentam idades mais avançadas. Verifica-se ainda uma
população de pensionistas mais envelhecida para o sector primário.

- A idade média de ocorrência dos sinistros é relativamente semelhante
entre sectores, correspondendo a aproximadamente 40 anos. No que
respeita ao sector primário, existe uma massa de probabilidade
bastante elevada de ocorrência do sinistro em idades próximas de 60
anos, quando comparado com os restantes sectores.

- Relativamente aos tipos de incapacidade dos pensionistas, a maioria
apresenta incapacidades parciais (79%), sendo que apenas 4% dos
pensionistas corresponde à tipologia de incapacidade mais grave.

No âmbito dos pagamentos com assistência vitalícia e prestações
suplementares, verifica-se que a tipologia de incapacidade mais grave
torna-se bastante mais frequente, em termos relativos, representando
cerca de 60% dos casos de incapacidade no universo das prestações
suplementares.

- Existem diferenças ao nível dos montantes das pensões, dos custos
com assistência vitalícia e prestações suplementares por sector de
actividade e por tipo/grau de incapacidade.

Em particular, o sector primário é o sector de actividade que apresenta
a pensão média mais elevada, situação que se verifica também no
contexto dos custos com assistência vitalícia e das prestações
suplementares.

Existem ainda diferenças entre os montantes das pensões para
pensionistas de diferentes sexos, designadamente no sector
secundário, a que corresponde uma pensão média mais elevada para
os pensionistas do sexo feminino em cerca de 10%.

Regra geral, as pensões atribuídas por motivos de viuvez são as mais
elevadas, em termos médios, seguindo-se as pensões pagas a
sinistrados (em que o nível de dispersão é mais elevado).



ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
DA ACTIVIDADE SEGURADORA 
E DE FUNDOS DE PENSÕES9



325

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ACTIVIDADE
SEGURADORA E DE FUNDOS DE PENSÕES

9.1. Linhas gerais

9.1.1. Legislação e regulamentação 

Em 2006, foram publicados três diplomas estruturantes para a regulação da actividade
seguradora e de gestão de fundos de pensões, designadamente os regimes jurídicos dos
fundos de pensões, mediação de seguros e conglomerados financeiros.

(i) Fundos de pensões

ODecreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, procede à revisão geral do regime jurídico dos
fundos de pensões e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/41/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às actividades e à supervisão
das instituições de realização de planos de pensões profissionais.

Tendo em vista o reforço do nível de protecção de participantes e beneficiários, o novo
enquadramento jurídico dos fundos de pensões estabelece, nomeadamente:

─ Estruturas de governação dos fundos de pensões dirigidas a uma especial
mediação entre a gestão profissional dos fundos e os destinatários (não
profissionais) da respectiva actividade, através de uma comissão de
acompanhamento ou de um provedor dos participantes e beneficiários, sem
prejuízo das regras relativas à constituição das sociedades gestoras, às entidades
comercializadoras, ao actuário e ao revisor oficial de contas;

─ Deveres de informação reforçados, com um aprofundamento da informação a
prestar, uma melhor definição dos períodos disponíveis para a divulgação da
informação e, ainda, uma maior densificação e um rigor acrescido na previsão da
obrigação de actualização da informação;

─ Regras prudenciais específicas sobre a composição dos activos, a definição da
política de investimento, o cálculo das responsabilidades dos fundos de pensões
e o elenco dos poderes regulamentares e de supervisão do Instituto de Seguros
de Portugal; e

─ Mecanismos de governação dos fundos de pensões que incluem
nomeadamente regras relativas à estrutura organizacional, à gestão de riscos e
ao controlo interno das entidades gestoras de fundos de pensões, bem como
disposições específicas em matéria de conflitos de interesses, subcontratação,
divulgação dos relatórios e contas e publicidade.

De referir ainda que o presente Decreto-Lei revê de forma global o regime jurídico dos
fundos de pensões, sem privilegiar os fundos de pensões que financiam planos de
pensões, seja do segundo pilar (planos de pensões «empresariais»), seja do terceiro pilar
(planos de pensões «individuais») da protecção social, apesar de a Directiva n.º
2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, abranger apenas os
primeiros. Neste contexto, apenas o regime dos chamados serviços transfronteiriços de
gestão de planos de pensões profissionais constitui excepção significativa a esse
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administração responsáveis pela actividade de mediação e pelas pessoas directamente
envolvidas na actividade de mediação. 

Adicionalmente, e excepto quanto à categoria de mediador de seguro ligado em que a
responsabilidade pela sua actuação é plenamente assumida pela empresa de seguros à qual
se encontre vinculado, nas restantes categorias os mediadores passam a estar obrigados a
celebrar um seguro de responsabilidade civil profissional que abranja todo o território da
União Europeia, cujo capital seguro deve corresponder a um mínimo de € 1 000 000 por
sinistro e € 1 500 000 por anuidade, independentemente do número de sinistros.

Por outro lado, para efeitos de garantir o efectivo pagamento dos montantes de que
sejam devedores, passa a exigir-se aos corretores que disponham de seguro de caução ou
garantia bancária correspondente ao mínimo de € 15 000 e, nos anos subsequentes ao
do início de actividade, a 4% dos prémios recebidos por ano.

Da Directiva resulta, ainda, que a inscrição no registo de um Estado Membro, habilita o
mediador de seguros ou de resseguros a exercer a actividade no território dos outros
Estados membros da União Europeia. Em concordância com esse princípio, o presente
diploma limita se a prever as formalidades necessárias para o início de actividade em
território Português de mediador registado em outro Estado Membro e, ao invés, para o
início de actividade de mediador de seguros registado em Portugal no território de outros
Estados Membros.

No capítulo das condições de exercício merecem destaque, entre as diversas obrigações
a cargo dos mediadores, os detalhados deveres de informação ao tomador de seguro e
as condições em que as informações devem ser transmitidas. Igualmente relevante, na
perspectiva da protecção dos consumidores, são as regras fixadas para a movimentação
de fundos relativos ao contrato de seguro.

A supervisão da actividade de mediação de seguros ou de resseguros continua a ser uma
atribuição do Instituto de Seguros de Portugal. Por outro lado, o estabelecimento do
sistema de «passaporte comunitário», faz com que avultem as matérias relativas à
cooperação com as outras autoridades competentes dos Estados membros da União
Europeia, bem como todo o sistema de troca de informações e de garantias de sigilo
profissional, que também no presente diploma se encontram consagradas. 

Em correspondência com a imputação ao Instituto de Seguros de Portugal das atribuições
de supervisão deste sector, os mediadores de seguros ou de resseguros ficam sujeitos ao
pagamento de taxas pela prestação de serviços de supervisão.

No que respeita às sanções, adaptou-se o sistema previsto no regime jurídico das
empresas de seguros, para, por um lado, garantir uma certa uniformidade no
processamento de todas as infracções passíveis de contra-ordenação no sector segurador
e de gestão de fundos de pensões e, por outro lado, poder ajustar o regime geral das
contra-ordenações às necessidades específicas.

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, o Instituto de
Seguros de Portugal emitiu a Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro,
que regulamenta as condições de acesso e de exercício da actividade de mediação de
seguros ou de resseguros. Destaca-se, em matéria de acesso à actividade de mediação, a
regulamentação dos processos de registo junto do Instituto de Seguros de Portugal, com
especial ênfase para a definição do conteúdo mínimo do contrato a celebrar entre o
mediador de seguros ligado ou agente de seguros e a empresa de seguros, das condições
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tratamento unitário, aplicando-se apenas aos fundos de pensões que financiam planos
de pensões do segundo pilar.

(ii) Mediação de seguros

O Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, procede à revisão do regime jurídico da
actividade de mediação de seguros e resseguros e transpõe para a ordem jurídica interna
a Directiva n.º 2002/92/CE do Parlamento e do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à
mediação de seguros. 

Pelo presente Decreto-Lei alarga-se o âmbito do regime jurídico da actividade de
mediação. Não só a actividade de mediação de resseguros passa a ser regulada, em
resultado de imposição da Directiva, como toda e qualquer actividade que consista em
apresentar ou propor um contrato de seguro, ou praticar outro acto preparatório da sua
celebração, assim como em celebrar esses contratos, e em apoiar a sua gestão e
execução, em especial em caso de sinistro, independentemente do canal de distribuição
– incluindo os operadores de  banca-seguros – passa a estar sujeita às condições de
acesso e de exercício estabelecidas neste diploma.

Excluíram-se, no entanto, em correspondência com o regime previsto na Directiva,
algumas actividades assimiláveis ou próximas da mediação de seguros ou de resseguros,
por se considerar não suscitarem a necessidade de uma intervenção regulamentar
equivalente à da mediação, ou por já disporem de um regime jurídico específico. 

Em contrapartida, embora a Directiva não abranja a actividade de mediação no âmbito
de fundos de pensões, considerou-se relevante, da perspectiva da protecção dos
interesses dos consumidores e à semelhança do regime vigente até agora, aplicar-lhe o
quadro legal da mediação de seguros, sem prejuízo de não poder beneficiar do sistema
de «passaporte comunitário».

Em termos de condições de acesso, consagra-se o princípio de que a actividade de
mediação de seguros ou de resseguros em território português só pode ser exercida por
pessoas residentes ou cuja sede social se situe em Portugal, que se encontrem inscritas no
registo junto do Instituto de Seguros de Portugal, ou então por mediadores registados em
outros Estados membros da União Europeia.

O Instituto de Seguros de Portugal é designado a autoridade responsável pela criação,
manutenção e actualização permanente do registo electrónico dos mediadores de
seguros ou de resseguros residentes ou cuja sede social se situe em Portugal, bem como
pela implementação dos meios necessários para que qualquer interessado possa aceder,
de forma fácil e rápida, a informação relevante proveniente desse registo.

Se os mediadores de resseguros constituem uma categoria única, os mediadores de
seguros passam a poder optar pelo registo numa de três categorias distintas (mediador
de seguros ligado, agente de seguros e corretor de seguros) que se caracterizam,
fundamentalmente, pela maior ou menor proximidade ou grau de dependência ou de
vinculação às empresas de seguros. 

Para poderem inscrever-se no registo de mediadores junto do Instituto de Seguros de
Portugal, e manter a respectiva inscrição, todos os mediadores de seguros ou de
resseguros têm de preencher um conjunto de condições relevantes que demonstrem os
seus conhecimentos, aptidões e idoneidade para o exercício da actividade. No caso de
pessoas colectivas, essas condições têm de ser satisfeitas pelos membros do órgão de
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que altera a Norma Regulamentar n.º 2/2005-R, de 3 de Fevereiro, relativa ao cálculo e
constituição da margem de solvência e do fundo de garantia das empresas de seguros,
por forma a introduzir no normativo em vigor os ajustamentos previstos na legislação
sobre a supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e
empresas de investimento de um conglomerado financeiro.

(iv) Outros

Destaca-se ainda a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio, que: (i)
procede à transposição parcial para a ordem jurídica Portuguesa da Directiva n.º
2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, relativa ao seguro
de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos automóveis e (ii) fixa as
regras e os procedimentos a observar pelas empresas de seguros com vista a garantir, de
forma pronta e diligente, a assunção da sua responsabilidade e o pagamento das
indemnizações devidas em caso de sinistro no âmbito do seguro automóvel.

O Decreto-Lei em apreço, que altera o Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro,
relativo ao seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, promove a adopção
de alterações normativas de relevo, como sejam:

─ A fixação de prazos no âmbito dos procedimentos a desenvolver pelas
seguradoras com vista à regularização de sinistros;

─ A definição, de forma clara e objectiva, do que deve ser considerado como “perda
total do veículo em consequência de um sinistro automóvel” e, bem assim, a
fixação dos elementos de cálculo da respectiva indemnização;

─ O direito que assiste ao lesado de lhe ser disponibilizada uma viatura de
substituição de características semelhantes a partir da data em que a empresa de
seguros assuma a responsabilidade exclusiva pelo ressarcimento dos danos
resultantes do acidente; 

─ A obrigatoriedade das empresas de seguros estabelecerem e divulgarem
princípios base da gestão de sinistros;

─ A flexibilização na participação de sinistros (que, para além de realizada através de
impresso próprio fornecido pela empresa de seguros, de acordo com o modelo
aprovado pelo Instituto de Seguros de Portugal, passa a poder ser efectuada
mediante o recurso a outros meios de comunicação, desde que em suporte
escrito ou gravado).

A aprovação do diploma seguiu um conjunto de linhas orientadoras, entre as quais: (i) a
necessidade de reforçar a protecção dos interesses económicos dos consumidores no
sector dos seguros; (ii) a circunstância de se verificar a ausência de instrumentos, na
ordem jurídica nacional, que vinculassem a empresa seguradora ao cumprimento de
prazos na regularização de sinistros perante os respectivos segurados e/ou terceiros
lesados; (iii) o interesse em incrementar os níveis de transparência, a observar pelas
seguradoras, na regularização dos sinistros automóveis e, bem assim, em facilitar o
acesso, por parte dos consumidores, à informação relativa à referida actividade
(concretizado, designadamente, na obrigação de informar o segurado sobre o estado do
processo de regularização do sinistro e na disponibilização aos interessados de tempos
médios de regularização); (iv) a maior celeridade na análise, por parte das empresas
seguradoras, das circunstâncias que rodearam a ocorrência do sinistro. 
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a preencher pelo mediador em matéria de organização técnica, comercial, administrativa
e contabilística e dos requisitos dos cursos que conferem qualificação para o acesso à
actividade. Em matéria de exercício da actividade de mediação, destaca-se a
regulamentação das contas "clientes" de que devem dispor os agentes de seguros
dotados de poderes de cobrança e os corretores de seguros e, especificamente, como
critério relevante de aferição da independência do corretor de seguros, a fixação dos
requisitos aplicáveis à dispersão da respectiva carteira de seguros.

(iii) Conglomerados financeiros

O Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho, estabelece a supervisão complementar dos
conglomerados financeiros, e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2002/87/CE do Parlamento e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa à supervisão
complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de
investimento de um conglomerado financeiro. 

Considerando que a recente evolução dos mercados financeiros conduziu à criação de
grupos que fornecem serviços e produtos em diferentes sectores, cujas dificuldades
financeiras podem desestabilizar seriamente o sistema financeiro, e que até agora a
legislação comunitária não previa qualquer regulamentação prudencial que permitisse a
supervisão, ao nível do conglomerado, das entidades nele integradas, o referido diploma:

─ Define o conglomerado financeiro e prevê que a supervisão complementar deve
abranger todos os conglomerados com actividades financeiras intersectoriais
significativas, independentemente da forma como os mesmos se encontrem
estruturados;

─ Concede poderes às autoridades de supervisão para avaliar, ao nível do grupo, a
situação financeira das instituições de crédito, empresas de seguros e empresas
de investimento do conglomerado financeiro, nomeadamente quanto à
solvência, à concentração de riscos e às operações intragrupo, assim como os
processos de gestão de riscos e os mecanismos de controlo interno;

─ Prevê a nomeação entre as autoridades de supervisão de um coordenador e a
celebração de acordos de cooperação tendo especialmente em vista a troca de
informação entre si;

─ Sujeita as instituições de crédito, as empresas de seguros e as empresas de
investimento sediadas na União Europeia que integrem um conglomerado
financeiro, cuja empresa-mãe esteja sediada num país terceiro, a um princípio de
supervisão complementar equivalente, prevendo igualmente a celebração de
acordos de cooperação para a troca de informações com as autoridades de
supervisão de países terceiros.

De referir ainda que o Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho, transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 2005/1/CE do Parlamento e do Conselho, de 9 de Março,
que estabelece uma nova estrutura orgânica para os comités no domínio dos serviços
financeiros e introduz regras relativas à assinatura da apólice, consentâneas com os novos
sistemas de contratação entre co-seguradoras e com a manutenção da protecção dos
interesses dos tomadores.

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho, o Instituto de
Seguros de Portugal emitiu a Norma Regulamentar n.º 15/2006-R, de 21 de Dezembro,
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No âmbito nacional, é de realçar a criação da Comissão de Revisão do Regime Jurídico do
Contrato de Seguro, assim como a constituição de um grupo de trabalho no âmbito da
protecção contra fenómenos catastróficos em Portugal. Com efeito:

O Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças n.º 22 270/2006 (2ª Série), de
27 de Setembro (Diário da República n.º 212, II Série, de 3 de Novembro), que cria um
grupo de trabalho a quem é confiada a missão de preparação e apresentação (i) de um
modelo de sistema de protecção contra fenómenos catastróficos em Portugal (tendo por
objecto, em especial, a cobertura de riscos sísmicos e o respectivo financiamento) e, bem
assim, (ii) de um anteprojecto de diploma legal que crie e regule o sistema de protecção
anteriormente mencionado, tendo em conta que não existe um sistema nacional de
cobertura dos riscos sísmicos e que a actividade seguradora e resseguradora não supre
integralmente a necessidade de intervenção pública neste domínio, e reconhecendo a
premência da criação das condições adequadas à cobertura dos prejuízos decorrentes
destas catástrofes, atento o grau de risco de ocorrência de fenómenos sísmicos em
Portugal e a potencial gravidade e extensão dos mesmos. 

O Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças n.º 22 409/2006 (2ª Série), de
22 de Setembro (Diário da República n.º 213, II Série, de 6 de Novembro), que cria a
Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato de Seguro. Note-se que este
impulso visou dar resposta à necessidade concreta, desde há muito reclamada, de
reforma da legislação aplicável a esta matéria que, para além de desactualizada, se
encontra dispersa num elenco variado de fontes normativas (o qual integra,
designadamente, o Código Comercial de 1888). Por estes motivos, e atentos os
desenvolvimentos que o sector dos seguros tem vindo a conhecer no plano comunitário,
foi delegada na referida Comissão a preparação de um anteprojecto de diploma relativo
ao contrato de seguro, com vista à revisão e à sistematização das normas actualmente
vigentes.

9.2. Listagem da legislação e regulamentação

9.2.1. Legislação e regulamentação específicas ou exclusivas
da actividade seguradora ou dos fundos de pensões

Leis 

Lei n.º 3/2006, de 21 de Fevereiro

Autoriza o Governo a legislar em matéria de direitos dos consumidores de serviços
financeiros, comunicações comerciais não solicitadas, ilícitos de mera ordenação social no
âmbito da comercialização à distância de serviços financeiros e submissão de litígios
emergentes da prestação a consumidores de serviços financeiros à distância a entidades não
jurisdicionais de composição de conflitos, a fim de transpor para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro,
relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores.

Lei n.º 10/2006, de 4 de Abril

Autoriza o Governo a estender o regime contra-ordenacional aplicável à actividade
seguradora às sociedades gestoras de participações sociais sujeitas à supervisão do
Instituto de Seguros de Portugal e às companhias financeiras mistas por infracções às
normas legais e regulamentares que regem a supervisão complementar dos
conglomerados financeiros.
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Consagrou-se também a eventual fixação de procedimentos no que tange ao
ressarcimento de danos corporais resultantes de acidentes de viação, perante a
expectativa de implementação, num futuro próximo, de um sistema de referência com
vista à valorização padronizada daqueles danos.

De referir que o Instituto de Seguros de Portugal emitiu a Norma Regulamentar n.º
13/2006-R, de 05 de Dezembro, que regulamenta o novo regime de regularização de
sinistros no âmbito do seguro automóvel aprovado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de
Maio, mediante a aprovação do modelo de impresso a utilizar para participação do
sinistro à empresa de seguros e fixação da estrutura do registo pelas empresas de seguros
dos prazos efectivos e circunstanciados de regularização de sinistros participados ao
abrigo do novo regime, bem como a periodicidade e os moldes nos quais essa
informação deve ser prestada ao Instituto de Seguros de Portugal. Revoga a Norma
Regulamentar n.º 7/2006, de 30 de Agosto.

No âmbito do processo de adaptação às normas internacionais de contabilidade, a
Norma Regulamentar n.º 4/2006-R, de 15 de Maio, estabelece a informação financeira
complementar a prestar pelas entidades sujeitas à supervisão do Instituto de Seguros de
Portugal, emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado
regulamentado, que não sejam abrangidas pelo artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º
1606/2002, e que não tenham optado por elaborar contas individuais de acordo com as
normas internacionais de contabilidade.

Em matéria de auditoria, a Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de Outubro,
define os objectivos da auditoria para efeitos de supervisão prudencial e o âmbito do
relatório de auditoria previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º da Norma Regulamentar
n.º 21/2003-R, de 26 de Dezembro, e identifica os aspectos específicos a considerar na
elaboração do respectivo relatório.

9.1.2. Projectos em curso 

Em matéria de participações qualificadas, a Comissão Europeia apresentou uma proposta
de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Directiva n.º 92/49/CEE
do Conselho e as Directivas n.º 2002/83/CE, n.º 2004/39/CE, n.º 2005/68/CE e n.º
2006/48/CE no que se refere a normas processuais e critérios para a avaliação prudencial
das aquisições e dos aumentos de participações em entidades do sector financeiro
(COM/2006/0507 final - COD 2006/0166).

No âmbito comunitário, é de referir ainda que um conjunto de propostas de Directivas do
Parlamento Europeu e do Conselho foram apresentadas pela Comissão, tendo em vista
a alteração de Directivas relativas aos seguros, resseguros e pensões complementares de
reforma, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão
[Propostas de Directivas que alteram as Directivas n.º 2002/87/CE, relativa à supervisão
complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de
investimento de um conglomerado financeiro (COM/2006/0916final-COD2006/0300),
n.º 2002/83/CE relativa aos seguros de vida (COM/2006/0917final-COD2006/0299), n.º
91/675/CEE que institui um Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares de
Reforma (COM/2006/0925final-COD2006/0292), n.º 92/49/CEE relativa à coordenação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes ao seguro
directo não vida (COM/2006/0924final-COD2006/0289) e n.º 2005/68/CE relativa ao
resseguro (COM/2006/0905final-COD2006/0280).
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Portaria n.º 1292/2006, de 22 de Novembro

Actualiza para o ano civil de 2006 o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil a celebrar pelas entidades inspectoras das redes e ramais de
distribuição e instalações de gás.

Portaria n.º 1293/2006, de 22 de Novembro

Actualiza para o ano civil de 2006 o valor mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil a celebrar pelas entidades exploradoras das armazenagens e das
redes e ramais de distribuição de gás.

Portaria n.º 1294/2006 de 22 de Novembro

Actualiza o valor mínimo de garantia do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelas entidades instaladoras das redes de gás e pelas entidades montadoras de
aparelhos de gás.

Portaria n.º 1433-B/2006, de 29 de Dezembro

Altera a taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal para o ano de 2007.

Outros

Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças n.º 22270/2006, de 27 de
Setembro (Diário da República n.º 212, II Série, de 3 de Novembro de 2006)

Cria um grupo de trabalho que fica incumbido de preparar e apresentar um modelo de
sistema de protecção contra fenómenos catastróficos em Portugal, tendo por objecto,
em especial, a cobertura de riscos sísmicos e o respectivo financiamento, bem como de
preparar e apresentar um anteprojecto de diploma legal que crie e regule esse mesmo
sistema de protecção.

Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças n.º 22409/2006, de 22 de
Setembro (Diário da República n.º 213, II Série, de 6 de Novembro de 2006)

Cria a Comissão de Revisão do Regime Jurídico do Contrato de Seguro.

Deliberação do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, de 16 de Outubro
de 2006 (Diário da República n.º 199, II Série, de 16 de Outubro)

Delegação de competências, nos termos do artigo 18º do Estatuto do Instituto de
Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de Novembro, para
os actos de orientação e gestão.

Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal

Norma Regulamentar n.º 1/2006-R, de 13 de Janeiro (Regulamento n.º 4/2006, Diário da
República n.º 20, II Série, de 27 de Janeiro)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 2.º trimestre de 2006.
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Lei n.º 11/2006, de 4 de Abril

Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da actividade de mediação de seguros
ou de resseguros e a adaptar o regime geral das contra-ordenações às especificidades
desta actividade na sequência da transposição da Directiva n.º 2002/92/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros.

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro

Regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras
de fundos de pensões e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º
2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às actividades
e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais. 

Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2005/14/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, fixando as regras e os
procedimentos a observar pelas empresas de seguros com vista a garantir a assunção da
sua responsabilidade em caso de sinistro no âmbito do seguro automóvel.

Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio

Estabelece o regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços
financeiros celebrados com consumidores, transpondo para a ordem jurídica nacional a
Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro,
relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores.

Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho

Estabelece o regime jurídico do acesso e do exercício da actividade de mediação de
seguros ou de resseguros e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à
mediação de seguros.

Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/87/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa à supervisão complementar de
instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um
conglomerado financeiro, e a Directiva n.º 2005/1/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Março, que estabelece uma nova estrutura orgânica para os comités
no domínio dos serviços financeiros. 

Portarias

Portaria n.º 1071/2006, de 2 de Outubro

Procede à definição do capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelos titulares de licenças e alvarás previstos na Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro
(regime jurídico das armas e suas munições).
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Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de Outubro (Regulamento n.º 212/2006,
Diário da República n.º 222, II Série, de 17 de Novembro)

Define os objectivos e o âmbito da auditoria para efeitos de supervisão prudencial prevista
na alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º da Norma Regulamentar n.º 21/2003-R, de 26 de
Dezembro.

Norma Regulamentar n.º 11/2006-R, de 28 de Novembro (Regulamento n.º 221/2006,
Diário da República n.º 244, II Série, de 21 de Dezembro)

Aprova as condições gerais uniformes e a condição especial do seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos titulares de licenças para uso e porte de armas ou sua detenção
concedidas ao abrigo do regime jurídico das armas e suas munições, aprovado pela Lei
n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro.

Norma Regulamentar n.º 12/2006-R, de 28 de Novembro (Regulamento n.º 222/2006,
Diário da República n.º 244, II Série, de 21 de Dezembro)

Estabelece as condições mínimas a que deve obedecer o seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos titulares de alvarás concedidos ao abrigo do regime jurídico das
armas e suas munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro e da respectiva
regulamentação.

Norma Regulamentar n.º 13/2006-R, de 05 de Dezembro (Regulamento n.º 6/2007,
Diário da República n.º 8, II Série, Parte C, de 11 de Janeiro)

Regulamenta o novo regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro
automóvel aprovado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio.

Norma Regulamentar n.º 14/2006-R, de 21 de Dezembro (Regulamento n.º 13/2007,
Diário da República n.º 20 , II Série, de 29 de Janeiro)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do
Ramo Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 2.º
trimestre de 2007.

Norma Regulamentar n.º 15/2006-R, de 21 de Dezembro (Regulamento n.º 14/2007,
Diário da República n.º 20, II Série, de 29 de Janeiro)

Introduz no normativo relativo à margem de solvência das empresas de seguros os
ajustamentos previstos na legislação sobre a supervisão complementar de instituições de
crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado
financeiro. Altera a Norma Regulamentar n.º 2/2005-R, de 3 de Fevereiro, relativa ao
cálculo e constituição da margem de solvência e do fundo de garantia das empresas de
seguros.

Norma Regulamentar n.º 16/2006-R, de 28 de Dezembro (Regulamento n.º 15/2007,
Diário da República n.º 20, II Série, de 29 de Janeiro)

Estabelece as regras de cálculo dos ajustamentos de recibos por cobrar relativos aos
prémios de seguro aos quais seja aplicável o novo regime de pagamento de prémios.
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Norma Regulamentar n.º 2/2006-R, de 13 de Janeiro (Regulamento n.º 5/2006, Diário da
República n.º 20, II Série, 27 de Janeiro)

Altera os procedimentos de envio ao Instituto de Seguros de Portugal da informação
relativa a taxas e contribuições por parte das empresas de seguros e entidades gestoras
de fundos de pensões.

Norma Regulamentar n.º 3/2006-R, de 18 de Abril (Regulamento n.º 33/2006, Diário da
República n.º 87, II Série, de 5 de Maio)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 3.º trimestre de 2006.

Norma n.º 4/2006-R, de 15 de Maio (Regulamento n.º 67/2006, Diário da República n.º
105, II Série, de 31 de Maio)

Estabelece a prestação de informação financeira complementar para as entidades sujeitas
à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, no âmbito do processo de adaptação
às normas internacionais de contabilidade.

Norma Regulamentar n.º 5/2006-R, de 03 de Julho (Regulamento n.º 141/2006, Diário
da República n.º 144, II Série, de 27 de Julho)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 4.º trimestre de 2006.

Norma Regulamentar n.º 6/2006-R, de 02 de Agosto (Regulamento n.º 165/2006, Diário
da República n.º 176, II Série, de 12 de Setembro)

Introduz alterações no regime contabilístico aplicável às sociedades sujeitas à supervisão
do Instituto de Seguros de Portugal, designadamente no que respeita à alteração da
nomenclatura das provisões destinadas à correcção de elementos do activo para
ajustamentos.

Norma Regulamentar n.º 7/2006-R, de 30 de Agosto (Regulamento n.º 168/2006, Diário
da República n.º 178, II Série, de 14 de Setembro)

Regulamenta o novo regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro
automóvel aprovado pelo Decreto-Lei n.º 83/2006, de 3 de Maio.

Norma Regulamentar n.º 8/2006-R, de 12 de Novembro (Regulamento n.º 211/2006,
Diário da República n.º 222, II Série, de 17 de Novembro)

Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 1.º trimestre de 2007.

Norma Regulamentar n.º 9/2006-R, de 24 de Outubro (Regulamento n.º 215/2006,
Diário da República n.º 228, II Série, de 27 de Novembro)

Regulamenta um novo regime de colocação de contratos obrigatórios de
responsabilidade civil automóvel recusados pelo mercado, mecanismo previsto no artigo
11.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro.
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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 5/2006, de 23 de Fevereiro

Aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições. Prevê normas específicas de
responsabilidade civil e seguro obrigatório (artigos 39.º, alínea i) e 77.º).

Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril

Estabelece o regime jurídico do transporte colectivo de crianças. Para o exercício, a título
principal, da actividade de transporte de crianças, é obrigatório seguro de
responsabilidade civil pelo valor máximo legalmente permitido, que inclua os passageiros
transportados e respectivos prejuízos [artigos 5.º, n.º 1 e n.º 3, alínea c), 9.º e 19.º, n.º 3,
alínea h)].

Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho

Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil. Considera nulas as cláusulas apostas em
contratos de seguro visando excluir a responsabilidade das seguradoras por efeito de
declaração da situação de calamidade (artigo 61.º).

Lei n.º 31/2006, de 21 de Julho

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 423/91, de 30 de Outubro, transpondo
para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/80/CE, do Conselho, de 29 de Abril,
relativa à indemnização das vítimas da criminalidade. Altera o artigo 508º do Código Civil,
no que respeita ao limite máximo da indemnização fundada em acidente de viação
(artigo 16.º).

Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto

Regula o exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União
Europeia e dos membros das suas famílias no território nacional e transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29
de Abril [artigos 7.º, n.º 1, alíneas b) e c) e 8.º, n.º 3, alínea b)].

Lei n.º 42/2006, de 25 de Agosto

Estabelece o regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de armas de fogo e suas
munições e acessórios destinadas a práticas desportivas e de coleccionismo histórico-
cultural, bem como o tipo de organização a adoptar pelas respectivas federações
desportivas e associações de coleccionadores [artigo 11.º, n.º 1, alínea g)].

Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto

Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado
de saúde, em particular a recusa ou penalização na celebração de contratos de seguros
[artigo 4.º, alínea c)].
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Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de Dezembro (Regulamento n.º 16/2007,
Diário da República n.º 20, II Série, de 29 de Janeiro)

Regulamenta o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, diploma que regula as
condições de acesso e de exercício da actividade de mediação de seguros ou de
resseguros.

Circulares do Instituto de Seguros de Portugal

Circular n.º 1/2006, de 05 de Janeiro

Divulga as sanções contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin
Laden, à rede Al-Qaida e aos Talibã - Regulamentos da Comissão Europeia n.ºs
1797/2005, 1956/2005, 2018/2005 e 2100/2005.

Circular n.º 8/2006, de 30 de Maio

Estabelece o processo de envio da informação das importâncias cobradas pelas empresas
de seguros relativas à taxa a favor do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil,
discriminadas por município.

Circular n.º 11/2006, de 04 de Julho

Divulga a alteração da lista de Países e Territórios Não Cooperantes aprovada pelo GAFI
(Grupo de Acção Financeira).

Circular n.º 14/2006, de 19 de Setembro

Divulga as sanções contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin
Laden, à rede Al-Qaida e aos Talibã - Regulamentos da Comissão Europeia n.ºs 76/2006,
142/2006, 246/2006, 357/2006, 674/2006, 1189/2006, 1210/2006, 1217/2006,
1228/2006 e 1286/2006.

Circular n.º 17/2006, de 03 de Novembro

Divulga a alteração da lista de Países e Territórios Não Cooperantes aprovada pelo GAFI
(Grupo de Acção Financeira).

Circular n.º 18/2006, de 17 de Novembro

Divulga informação relativa à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de
Julho, e inscrição de mediadores e outros actos praticados ao abrigo do Decreto-Lei n.º
388/91, de 10 de Outubro.

Circular n.º 19/2006, de 21 de Dezembro

Divulga os limiares para efeitos da determinação da margem de solvência exigida para os
ramos «Não vida» e os limites mínimos do fundo de garantia, a aplicar a partir de 1 de
Janeiro de 2007.
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Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de Fevereiro

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema
Petrolífero Nacional, bem como ao exercício das actividades de armazenamento,
transporte, distribuição, refinação e comercialização e à organização dos mercados de
petróleo bruto e de produtos de petróleo. Referência ao seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos operadores e comercializadores (artigo 39.º).

Decreto-Lei n.º 38/2006, de 20 de Fevereiro

Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 179/99, de 21 de Maio, que estabelece as regras e
procedimentos a observar na criação e reconhecimento de equipas de sapadores
florestais e regulamenta os apoios à sua actividade. Referência a seguros obrigatórios
(artigos 8.º, n.º 4, alínea b) e 11.º, n.º 2).

Decreto-Lei n.º 51/2006, de 14 de Março

Cria o Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento, extinguindo o
Conselho de Garantias Financeiras, criado pelo Decreto-Lei n.º 126/91, de 22 de Março
(artigo 39.º).

Decreto-Lei n.º 59/2006, de 20 de Março

Estabelece o novo regime aplicável às obrigações hipotecárias e às instituições de crédito
hipotecário, bem como às obrigações sobre o sector público. Referência a um seguro
obrigatório para cobrir os riscos inerentes à natureza dos bens hipotecados (artigo 22.º).

Decreto-Lei n.º 76/2006, de 27 de Março

Transfere para o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento as atribuições de
autoridade competente no domínio dos dispositivos médicos implantáveis activos.
Referência ao seguro obrigatório de responsabilidade civil (Anexo XI – 6).

Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março

Actualiza e flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta medidas
de simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprova o
novo regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciais. Altera em
particular os artigos 396.º, n.º 2, 445.º, n.º 3, 418.º-A (caução ou seguro de
responsabilidade) e 402.º (reforma dos administradores) do Código das Sociedades
Comerciais (artigo 2.º). Exclui as empresas de seguros dos procedimentos administrativos
de dissolução e de liquidação de entidades comerciais (Anexo III, artigo 2.º, n.º 3) e altera
o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril (artigo 24º).

Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de Julho

Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das actividades de transporte,
armazenamento subterrâneo, recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural
liquefeito, à distribuição e comercialização de gás natural e à organização dos mercados
de gás natural, completando a transposição da Directiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Junho. Prevê os termos em que as entidades
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Lei n.º 52/2006, de 1 de Setembro

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2007. Prevê para 2005-2006 a conclusão do
"novo sistema de seguros agrícolas, no âmbito da revisão do sistema nacional de gestão
de risco e crises na agricultura" [Capítulo I, 3.ª Opção, N.º 2 - Políticas essenciais para o
Desenvolvimento Sustentável Mobilidade e Comunicação, Desenvolvimento Agrícola e
Rural, Eixo II - Elevar os níveis de competitividade e rentabilidade das fileiras agrícolas
florestais], a "fixação de mecanismos e prazos para a resolução célere de litígios no sector
do seguro automóvel" [Capítulo I, 4.ª Opção, N.º 3 - Mais e melhor Desporto. Melhor
Qualidade de Vida e Melhor Defesa do Consumidor, Defesa dos Consumidores] e
"legislação sobre o regime de pagamento nos contratos de seguro" [Capítulo I, 4.ª
Opção N.º 2. Valorizar a Justiça, Para conseguir o descongestionamento processual].

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro

Aprova o orçamento do Estado para 2007. No Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, altera o artigo 86.º (Prémios de seguros) e adita o artigo 87º
(Dedução relativa às pessoas com deficiência) (artigos 46.º e 47.º). No Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, altera os artigos 34.º (Provisões fiscalmente
dedutíveis) e 40º (Realizações de utilidade social) e adita o artigo 35.º-A (Provisões
específicas das empresas do sector bancário e do sector segurador) (artigos 52.º e 53.º).
No Estatuto dos Benefícios Fiscais, altera os artigos 14.º (Fundos de pensões e
equiparáveis), 21.º (Fundos de poupança-reforma e planos poupança-reforma), 46.º
(Fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões e fundos de poupança-reforma),
adita o artigo 39.º-A (Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos
por sociedades residentes nos países africanos de língua oficial portuguesa) e revoga o
artigo 16.º (Deficientes) (artigos 82.º, 83.º e 87.º). Altera ainda o artigo 14.º (Efeitos fiscais)
do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro) (artigo 55.º), prevê o limite máximo para
a concessão de garantias pelo Estado e por outras pessoas colectivas de direito público
(artigo 115.º) e o regime transitório decorrente das alterações ao Decreto-Lei n.º 224-
A/96, de 26 de Novembro (artigo 22.º).

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema eléctrico
nacional, bem como ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e
comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade,
transpondo para a ordem jurídica interna os princípios da Directiva n.º 2003/54/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho. Referência ao seguro obrigatório de
responsabilidade civil dos operadores e comercializadores (artigo 75.º).

Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural, bem como ao exercício das actividades de recepção,
armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural, e à
organização dos mercados de gás natural, transpondo, parcialmente, para a ordem
jurídica nacional a Directiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de Junho. Referência ao seguro obrigatório de responsabilidade civil dos operadores e
comercializadores (artigo 69.º).
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do porto, e aprova as bases do contrato de concessão. Referência ao seguro obrigatório de
responsabilidade civil da concessionária (Anexo - Base XII).

Decreto-Lei n.º 235/2006, de 6 de Dezembro

Estabelece o regime de instalação, abertura e funcionamento de farmácia de dispensa de
medicamentos ao público nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e as condições da
respectiva concessão por concurso público. Referência ao seguro obrigatório de
responsabilidade civil do concessionário (artigo 34.º, n.º 2).

Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro

Altera a legislação fiscal, simplificando e racionalizando obrigações e procedimentos, no
sentido da diminuição dos custos de cumprimento impostos aos contribuintes, em
particular os artigos 121º (Empresas de seguros) e 122.º (Empresas gestoras de fundos de
poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação) do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (artigo 1.º).

Decreto-Lei n.º 242/2006, de 28 de Dezembro

Aprova as bases da concessão da concepção, projecto, construção, aumento do número
de vias, financiamento, manutenção e exploração dos lanços de auto-estrada e conjuntos
viários associados, designada por Grande Lisboa. Referência a seguros obrigatórios da
concessionária (Base LXX).

Portarias

Portaria n.º 206/2006, de 24 de Fevereiro

Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a APROSE - Associação
Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros e o SISEP - Sindicato dos Profissionais
de Seguros de Portugal e outro.

Portaria n.º 315/2006, de 5 de Abril

Determina, para o ano de 2006, o valor da percentagem a aplicar sobre o montante das taxas
cobradas pelas entidades reguladoras sectoriais e a respectiva base de incidência, a receber
anualmente pela Autoridade da Concorrência a título de receitas próprias (artigo 1.º).

Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio

Regulamenta as actividades desenvolvidas nos centros de actividades ocupacionais.
Referência a um seguro obrigatório de acidentes pessoais para os utentes [artigo 5.º,
alínea d)].

Portaria n.º 512/2006, de 5 de Junho

Aprova o Regulamento do Depósito Público [artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do Regulamento].

Portaria n.º 636/2006, de 23 de Junho

Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a Associação Portuguesa
de Seguradores e o STAS - Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Seguradora e outros.
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concessionárias e licenciadas devem celebrar um seguro obrigatório de responsabilidade
civil por forma a garantir uma efectiva cobertura dos riscos da concessão (artigo 6.º, Base
XXV e Base XXVI).

Decreto-Lei n.º 152/2006, de 3 de Agosto

Aprova as bases da concessão, em regime de serviço público, da actividade de recepção,
movimentação, armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e
produtos conexos, até aqui desenvolvida pela SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.
A. (Base XVIII – Seguros).

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto

Aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados. Referência ao regime de
obras por iniciativa de fundos de pensões (artigo 22.º).

Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto

Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do sistema
eléctrico nacional, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das actividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados
de electricidade. Prevê os termos em que o titular da licença de produção deve constituir
e manter actualizado um seguro obrigatório de responsabilidade civil” (artigos 20.º, n.º
1, alínea h), 21.º, n.º 1, 25.º, n.º 1, alínea c), 29.º, Anexo II - Base XXV, Anexo III - Base
XXIII, Anexo IV - Base XXV).

Decreto-Lei n.º 187/2006, de 19 de Setembro

Estabelece as condições e procedimentos de segurança no âmbito dos sistemas de
gestão de resíduos de embalagens e de resíduos de excedentes de produtos
fitofarmacêuticos. Referência a um seguro obrigatório de responsabilidade civil
extracontratual (artigo 17.º).

Decreto-Lei n.º 192/2006, de 26 de Setembro

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/22/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 31 de Março, relativa aos instrumentos de medição. Prevê
que os organismos designados devem subscrever um seguro obrigatório de
responsabilidade civil (artigo 11.º).

Decreto-Lei n.º 205/2006, de 27 de Outubro

Aprova a Lei Orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Qualifica o
Instituto de Seguros de Portugal como entidade administrativa independente de
supervisão e regulação do sistema financeiro, juntamente com o Banco de Portugal e a
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (artigos 6.º, alínea b) e 27.º).

Decreto-Lei n.º 231/2006, de 24 de Novembro

Autoriza a APS - Administração do Porto de Sines, S. A., a concessionar, mediante concurso
público, o serviço público de movimentação de cargas no terminal especializado de granéis
líquidos do porto de Sines e de gestão integrada dos resíduos gerados na área de jurisdição
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Despacho n.º 4217/2006 (2.ª série), 25 de Janeiro (Diário da República n.º 38, II Série, de
22 de Fevereiro)

Cria o grupo de trabalho de transposição da directiva da auditoria, que prepara os
diplomas de transposição da directiva da auditoria e assegura o cumprimento do prazo
de transposição da directiva.

9.2.3. Enquadramento Comunitário

Directiva n.º 2006/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho (JO L
224 de 16 de Agosto, p. 1-7)

Altera a Directiva n.º 78/660/CEE do Conselho relativa às contas anuais de certas formas
de sociedades, a Directiva n.º 83/349/CEE do Conselho relativa às contas consolidadas, a
Directiva n.º 86/635/CEE do Conselho relativa às contas anuais e às contas consolidadas
dos bancos e outras instituições financeiras e a Directiva n.º 91/674/CEE do Conselho
relativa às contas anuais e às contas consolidadas das empresas de seguros.

Directiva n.º 2006/101/CE, do Conselho, de 20 de Novembro (JO L 363 de 20 de
Dezembro, p. 238-240)

Adapta as Directivas n.ºs 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE no domínio da livre
prestação de serviços, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia.

Regulamento (CE) n.º 108/2006, da Comissão, de 11 de Janeiro (JO L 24 de 27 de
Janeiro, p. 1-36)

Altera o Regulamento (CE) n.º 1725/2003, que adopta certas normas internacionais de
contabilidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu
e do Conselho, relativamente às normas internacionais de relato financeiro (IFRS) 1, 4, 6
e 7, às normas internacionais de contabilidade (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 e 39 e à
Interpretação IFRIC 6.

Decisão do Conselho 2006/789/CE, de 13 de Novembro de 2006 (JO L 319 de 18 de
Novembro, p. 37-45)

Relativa aos procedimentos de consulta e de informação nos domínios do seguro de
crédito das garantias e dos créditos financeiros.

Aviso 2006/C 194/07 (JO C 194 de 18 de Agosto, p. 38-38)

Aviso relativo à adaptação, de acordo com a inflação, de determinados montantes
estabelecidos nas directivas sobre o seguro de Vida e os seguros Não Vida.
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Portaria n.º 932/2006, de 8 de Setembro

Aprova o Regulamento da Credenciação de Entidades Formadoras Relativo ao Regime
dos Cursos de Formação Técnica e Cívica para Portadores de Armas de Fogo e para
Exercício da Actividade de Armeiro (artigo 3.º, n.º 8 do Regulamento).

Portaria n.º 1182/2006, de 2 de Novembro 

Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a APROSE - Associação
Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros e o SISEP - Sindicato dos Profissionais
de Seguros de Portugal e outro.

Portaria n.º 1296/2006, de 22 de Novembro

Define os requisitos de licenças de distribuição local de gás natural em regime de serviço
público através de exploração de redes locais, respectiva transmissão e regime de
exploração [artigo 3.º, n.º 2, alínea d), subalínea iv)]

Outros

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2006/M, de 30 de Março

Estabelece o regime jurídico e a orgânica do Serviço Regional de Protecção Civil e
Bombeiros da Madeira [artigo 25.º alínea f)].

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2006/M, de 24 de Abril

Estabelece o regime jurídico do núcleo infantil na Região Autónoma da Madeira.
Referência a um seguro obrigatório para acidentes e cobertura médica para urgências e
cuidados primários (artigo 20.º).

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2006/A, de 12 de Junho

Estabelece o regime jurídico do transporte colectivo de crianças. Referência a um seguro
obrigatório de responsabilidade civil (artigo 22.º).

Despacho Normativo n.º 17/2006, de 10 de Março

Altera o Despacho Normativo n.º 30/2005, de 6 de Maio, que estabelece regras
complementares de aplicação do Programa Apícola Nacional para o triénio 2005-2007
(artigo 1.º).

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006

Aprova a Estratégia Nacional para as Florestas. Referência ao projecto de instituição de
um sistema de seguros florestais (Anexo IV, 3.2.).

Despacho n.º 2575/2006 (2.ª série), de 23 de Janeiro (Diário da República n.º 24, II Série,
de 2 de Fevereiro)

Aprova a constituição de um grupo de trabalho para identificar o impacte em termos
fiscais das alterações decorrentes da adopção das NIC nas contas individuais e propor as
necessárias adaptações da legislação fiscal.
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